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Rozmowa z nowym wiceburmistrzem Arturem Gałęskim

Jestem przeciwnikiem 
       rewolucji...

REKLAMA

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie 
Marek Krzywania 

przyjmuje interesantów 
w każdy poniedziałek w godzinach 

od 17.00 do 19.00 w sali obrad Ratusza 
Miejskiego (I piętro), tel. 0605856611, 
tel. Biura Rady Miejskiej 0913926211 

Przewodniczący Rady w dniu 9 stycznia 

2007 r. w godz. od 17.00 do 19.00 będzie 

pełnił dodatkowy dyżur  w miejscowości 

Błotno (w budynku Szkoły Podstawowej).

PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE  
ul. 3 Maja 22, 72-200 Nowogard tel. 091-392 21 81 

OGŁASZA NABÓR NA KIERUNKU: 
   • TECHNIK ADMINISTRACJI (2 lata) 
   • TECHIK BHP (1,5 roku)
   • TECHNIK OCHRONY (2 lata)

CZESNE: 90 zł/miesięcznie BEZROBOTNI: 70zł/miesięcznie
------------------------------------------------------------------------------------
BEPŁATNE PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

ul. 3 Maja 22, 72-200 Nowogard, tel. 091-392 21 81
OGŁASZA NABÓR NA SEMESTRY: I, III, V

GWARANCJA BEZPŁATNEJ NAUKI PRZEZ CAŁY CYKL NAUKI
Szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych!!!

Nowe kalendarium 
do kalendarza na 2007 rok

Kalendarz, który był dodatkiem do 
noworocznego numeru DN zawierał 
niestety zawinione przez wydawcę 
błędy. Z tego powodu w dzisiejszym 
numerze znajdziecie Państwo nowe, już 
prawidłowe kalendarium, które należy 
nakleić na te z błędami. Jest to jedyny 
możliwy techniczny sposób naprawie-
nia naszego błędu.

Bardzo przepraszamy za utrudnienia 
wszystkich Czytelników DN i reklamo-
dawców.

Marek Słomski
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KALENDARIUM
5 STYCZNIA 

Imieniny: Amat, Amata, Amelia, Edward, Edwarda, 
Emilian, Emiliana, Emiliusz, Hanna, Jan Nepomucen, 
Marcelina, Piotr, Roger, Symeon, Szymon, Telesfor i 
Włościbor

6 STYCZNIA

Imieniny: Andrzej, Baltazar, Epifania, Jędrzej, Kacper, 
Karol, Kasper, Manomir, Melaniusz, Melchior, Miłowit, 
Norman i Rafaela
Kościół katolicki - Trzech Króli
Cerkiew prawosławna - wigilia Bożego Narodzenia

7 STYCZNIA

Imieniny: Chociesław, Izydor, Julian, Juliusz, Kanut, 
Lucjan, Łucjan, Mateusz, Nicetas, Oriana, Rajmund, 
Rajmunda, Teodor, Walenty i Walentyn
Cerkiew prawosławna - Boże Narodzenie

8 STYCZNIA

Imieniny: Albert, Apolinary, Arlena, Erhard, Heladia, 
Heladiusz, Laurencjusz, Laurenty, Maksym, Mroczy-
sław, Mścisław, Seweryn, Teofil i Wawrzyniec
Cerkiew prawosławna - 2. dzień Bożego Narodze-
nia

REKLAMA

A może do policji?
Polska policja od dłuższego czasu narzeka na braki kadrowe. W najbliższym czasie odbędą się 

nabory osób, które swe życie zawodowe chciałyby związać z tą właśnie służbą.

Jeśli osoba, która do tej pory 
nie miała żadnej styczności z po-
licją chciałaby wstąpić w jej sze-
regi jedną z metod jest odbycie 
służby kandydackiej w oddziale 
prewencji Komendy Stołecznej 
Policji w Warszawie. Już 5 lute-
go planowane 
jest przyjęcie 
30 osób z wo-
je wó dztwa 
zachodnio-
pomorskie-
go. Następne 
nabory od-
będą się 10 
kwietnia i 9 
l ipca.  Nie-
zbędne do-
kumenty należy składać w Ko-
mendzie Wojewódzkiej Policji 
w Szczecinie przy ulicy Mało-
polskiej 47.

Do policji można wstąpić 
również bez pełnienia tej służby 

i przejść szkolenie na terenie na-
szego województwa. Najbliższy 
nabór 70 osób zaplanowany jest 
na 2 kwietnia. Kolejne odbędą się 
23 lipca i 19 listopada.

Planowany jest również dobór 
osób pełniących służbę kandy-

dacką w oddziałach prewencji 
policji oraz osób przeniesionych 
do rezerwy nie później niż trzy 
lata od zakończenia służby. 19 
lutego odbędzie się pierwsza 
rekrutacja a na kolejne trzeba 

będzie zaczekać do 15 maja, 20 
sierpnia i 15 listopada.

Służbę policji może pełnić 
obywatel naszego kraju cieszący 
się nieposzlakowaną opinią, nie 
karany i korzystający z pełni 
praw publicznych, posiadający 

zdolność fizyczną 
i psychiczną do 
służby w forma-
cjach uzbrojo-
nych, podległych 
szczególnej dy-
scyplinie służbo-
wej, której gotów 
jest się podpo-
rządkować.

S z c z e g ó ł o -
we informacje 

można uzyskać wchodząc na 
internetową stronę Komendy 
Powiatowej Policji w Goleniowie 
www.policja.goleniow.net.

Ag

Komunikat policji
W czwartek 28 grudnia 2006 roku do Komisariatu Policji w Nowo-

gardzie zgłosiła się mieszkanka naszego miasta, która poinformowała, 
że będąc na spacerze w wigilijny wieczór znalazła przy ulicy Wojska 
Polskiego rower typu damka koloru fioletowego bez numerów identy-
fikacyjnych oraz telefon komórkowy nokia nr IME 353941010112389 
wraz z kartą aktywacyjną nr 8948030429102837355. Właściciel bądź 
właściciele tych przedmiotów mogą je odebrać kontaktując się z poli-
cjantami pod numerem telefonu (091) 579 23 83 i (091) 579 23 11.

Znaleziono również rower górski pozostawiony przy Restauracji 
Neptun w dniu 17 września koloru czerwono – czarnego. Infor-
macje można uzyskać pod numerem telefonu (091) 579 23 83 lub 
alarmowym 997.NDK 

informuje
Jak nas zapewniła Pani 

Anna Świtalska – autor pro-
gramu ARKA - relacja z Mi-
sterium Bożonarodzeniowe-
go będzie emitowana w dniu 
07.01.2007 r. (niedziela) o 
godz. 8.00 w TVP Szczecin (re-
gionalna trójka) w programie 
„ARKA”. 

Tym samym informujemy, 
że relacja z tegorocznej Nowo-
gardzkiej Szopki Bożonarodze-
niowej nie została wyemito-
wana w  TVP Szczecin w dniu 
24.12.2006 r. z przyczyn od nas 
niezależnych.

Zapraszamy serdecznie

ZAPROSZENIE
Zarząd Związku 

Sybiraków 
zaprasza dnia 

11 stycznia 2007 r. 
(czwartek) 

na spotkanie opłatko-
we w Restauracji 

Kamena.

Kiermasz 
Przedświąteczny 
w SP 4

Już po raz piąty w Szkole Podstawowej nr 4 zor-
ganizowano Kiermasz Przedświąteczny, z którego 
dochód będzie przekazany na rzecz Domu Dziecka 
w Gryficach.

Oficjalnego otwarcia kiermaszu dokonała dy-
rektor Magdalena Zarębska – Kulesza. Podkreśliła 
ona w swoim wystąpieniu, że w dawaniu kryje się 
olbrzymia radość, która jest ważnym elementem 
życia.

Ciepła, bożonarodzeniowa atmosfera jaką stwo-
rzyli uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami, wy-
chowawcami udzieliła się wszystkim – szczególnie 
kupującym, wśród których nie zabrakło księdza 
Ireneusza Kamionki, rodziców i mieszkańców 
Nowogardu.

Finał akcji odbędzie się podczas styczniowej 
zabawy karnawałowej, na którą przybędą wy-
chowankowie Domu Dziecka wraz z dyr. Haliną 
Kawczyńską. Podczas tegorocznego kiermaszu 
zebrano 870 zł. 

Dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie skła-
dają serdeczne podziękowania Wszystkim tym, 
którzy włączyli się o przedświątecznej akcji „Dzieci 
– Dzieciom”.

Renata Lisowska
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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

Sylwester raczej spokojny witają wspólnie Nowy Rok również 
obyło się bez większych ekscesów. 
Ktoś powiadomił policję, że je-

den z bawiących się tam 
mężczyzn ma ranę ciętą 
głowy, lecz gdy policjanci 
zlokalizowali tę osobę w 
kilku niewybrednych sło-
wach usłyszeli, że to nie ich 
sprawa. 

Do jednego nieporozu-
mienia doszło na jednej z 
ulic naszego miasta. Jeden 
z uczestników szarpani-
ny doznał obrażeń ręki, a 
jako, że był pod znaczącym 
wpływem alkoholu miał 
zjawić się na komisariacie 
następnego dnia czego jed-
nak nie uczynił.

Lejący się strumienia-
mi alkohol sprawił, że nie 
wszyscy zdołali wymierzyć 
swoje siły odpowiednio do 
ilości spożytego alkoholu. 

Około godziny 2.30 na ulicy Armii 
Krajowej policjanci znaleźli leżącego 
mężczyznę. Nie mogli z nim nawiązać 
żadnego kontaktu, w związku z czym 
został on przewieziony do szpitala.

W pierwszy dzień roku 2007 w 
okolicy miejscowości Błotny Młyn 
policjanci znaleźli leżącego w rowie 
fiata 125 p. Na miejscu nie było właś-
ciciela, lecz gdy policjanci zdołali go 
zlokalizować wyjaśnił, że jechał z 
kolegą i ich przejażdżka zakończyła 
się właśnie w rowie. Na szczęście 
nikomu nic się nie stało.

Nie wszyscy zdołali wyhamować 
po sylwestrowej zabawie. 1 stycz-
nia około godziny 20.00 policjanci 
kontrolowali jadący ulicami naszego 
miasta samochód marki renault. 
Jego kierowca Rafał T. miał w wy-
dychanym powietrzu aż 2,8 promila 
alkoholu.

Ag
foto Jan Korneluk

Mieszkańcy naszego miasta przy-
witali Nowy Rok hucznie, lecz bez 
większych ekscesów. W sylwestrową 
noc w godzinach od 20.00 do 6.00 po-
licjanci odnotowali 15 interwencji.

Jeszcze przed północą włączył się 
alarm w jednym z kantorów wymiany 
walut. Gdy na miejsce przybył patrol 
policji wszystko było w porządku i jak 
ustalono, syreny zawyły z powodu 
wybuchających w pobliżu petard. 
Wybuchające petardy powodowały 
też włączanie się samochodowych 
autoalarmów. Nie wszyscy jednak 
potrafią korzystać z dostępnych na 
rynku środków pirotechnicznych 
w sposób właściwy. Policjanci od-
bierali sygnały o wrzucaniu ich do 
klatek schodowych czy pod nogi 
przechodniów.

Na Placu Wolności, gdzie miesz-
kańcy naszego miasta tradycyjnie już 
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Program 

kolęd

„Dziennik Nowogardzki: Platfor-
mie Obywatelskiej na dobre wyszło 
stworzenie bloku z PSL. Mimo, że 
wprowadziliście tylko dwóch radnych 
obsadziliście fotel wiceburmistrza.

Artur Gałęski: W pańskiej ocenie 
dwóch radnych może zabrzmieć, że to 
mało, ale współpraca z PSL nie kończy 
się na gminie Nowogard. Zblokowali-
śmy się na wszystkich szczeblach samo-
rządu, w związku z tym o ile w gminie 
mamy dwóch przedstawicieli to już w 
sejmiku wojewódzkim mamy dwuna-
stu przedstawicieli, a PSL trzech, więc 
sytuacja jest odwrotna. W powiecie sy-
tuacja jest mniej więcej wyrównana. Na 
wszystkich tych szczeblach tworzymy 
zblokowaną koalicję rządzącą i traktu-
jemy swoją obecność w Nowogardzie, 
przejmując obowiązki współrządzenia 
miastem, na tej szerokiej zasadzie. Wią-
żemy to z sejmikiem i radą powiatu.

Mimo, że para się pan polityką 
od lat, nie wszyscy wiedzą, kim jest 
Artur Gałęski. Jak zaczęła się pańska 
przygoda z tą działalnością?

Rozmowa z nowym wiceburmistrzem Arturem Gałęskim

Jestem przeciwnikiem rewolucji...

   Kolęda w Parafii 

   św. Rafała Kalinowskiego
5 stycznia 2007 r. (piątek)

ul. Poniatowskiego 19, 21, 24
8 stycznia 2007 r. (poniedziałek)

ul. Poniatowskiego 22, 25, 26, 27, ul. 
Ogrodowa, ul. Kwietniowa
9 stycznia 2007 r. (wtorek)

ul. Żeromskiego 1 - 4B

    Kolęda w Parafii 

    pw. WNMP
Poniedziałek 8 stycznia

ul. Roosevelta (prawa od ul. Armii 
Krajowej strona), Pl. Wolności 6, 
Wojska Polskiego 1 - 25  
Wtorek 9 stycznia

ul. Roosevelta (lewa od ul. Armii 
Krajowej strona), 700 - lecia 23 i 25, 
Wojska Polskiego 26 - 45 
Środa 10 stycznia

ul. Lipowa i Jesionowa, 700 – lecia 
25 i 26, wojska Polskiego 46a – 62
Czwartek 11 stycznia

ul. Brzozowa i Dębowa, Osiedlowa, 
Wojska Polskiego 63 – 76
Piątek 12 stycznia

ul. Wiejska 3 i 5 – 26, Bankowa 3d, 
e i 8, Wojska Polskiego 77 - 86 
Sobota 13 stycznia

Olchowo – kolonia, Wojcieszyn, 
Bankowa 6, Armii Krajowej 7 - 11

Wczoraj w godzinach popołudnio-
wych w ratuszu odbyło się spotkanie, 
którego gospodarzem  był zastępca 
burmistrza z ramienia PO - Artur Ga-
łęski. Gośćmi spotkania byli członko-
wie Platformy Obywatelskiej - poseł 
RP  Stanisław Gawłowski, przewodni-
cząca sejmikowej komisji gospodarki, 
infrastruktury i ochrony środowiska  
- Anna Sztark, starosta koszaliński 
– Roman Szewczyk i przewodniczą-
cy komisji finansowo–gospodarczej 
Rady Miejskiej Nowogardu – Rafał 
Szpilkowski.

Spotkanie miało charakter mery-
toryczny, dotyczyło spraw budżetu 
gminy Nowogard i współpracy z sej-
mikiem województwa Zachodniopo-
morskiego. Przewodnicząca Sztark 
z zainteresowaniem odniosła się do 
zaprezentowanych przez panów Ga-
łęskiego i Szpilkowskiego pomysłów 
na rozwój gospodarczy i infrastruktu-
ralny gminy Nowogard. Podzieliła się 
również kilkoma refleksjami na temat 
projektu budżetu gminy na przyszły 
rok, który mogła przejrzeć wcześniej 

dzięki temu, że znajduje się on na stro-
nie internetowej UM.

Poseł Gawłowski, jednocześnie czło-
nek rady krajowej PO, obiecał mocne 
wsparcie dla reprezentacji Platformy w 
gminie Nowogard i dla starań o pozy-
skanie dotacji budżetowych na rozwój 
miasta i terenów wiejskich. Wyraził 
również przekonanie, że koalicja PO z 
PSL będzie się charakteryzować wza-
jemnym szacunkiem i chęcią współ-
pracy zarówno w Sejmiku Wojewódz-
kim, gdzie stosunek radnych PO do 
PSL wynosi 12:3, jak i w gminie No-

wogard, gdzie sytuacja jest odwrotna i 
wynosi 2:8 na korzyść PSL. 

Wiceburmistrz Gałęski wyraził 
nadzieję, że jego goście, jako osoby 
często przemierzające trasę Koszalin-
Szczecin, zawsze znajdą chwilę czasu 
na wizytę w ratuszu lub, gdy zrobi się 
cieplej, na relaksujący spacer nad brze-
giem nowogardzkiego jeziora. red.

od lewej stoją: Artur Gałęski, Anna 
Sztark, Stanisław Gawłowski, Roman 
Szewczyk

Ja należałem do Solidarności odkąd 
skończyłem studia. Kiedy poszedłem 
do pracy w 1989 roku zapisałem się do 
Związku Zawodowego Solidarność, 
bardzo blisko współpracowałem z 
Markiem Słomskim. Ta nasza współ-
praca wędrowała wokół prawicy i 
wokół związku. Byłem członkiem RS 
AWS, kiedy ten się rozwiązał przez 
pewien czas nie należałem do żadnego 
ugrupowania, aż w końcu w 2003 roku 
zostałem członkiem Platformy Oby-
watelskiej, ponieważ do tej partii było 
mi najbliżej. Ma ona poglądy liberalno 
– konserwatywne. Ja uważam się w 
poglądach za konserwatystę, natomiast 
jeśli chodzi o kwestie gospodarcze to 
za liberała.

W międzyczasie był jeszcze epizod 
ministerialny.

Epizod ministerialny miał swój po-
czątek w przynależności do RS AWS. 
Zostałem doradcą wicepremiera Ko-
mołowskiego do spraw edukacji. Byłem 
w gabinecie politycznym, jednak ta 
funkcja miała charakter merytorycz-
ny, ponieważ premier Komołowski 
miał zamiar opracować całą strategię 
pomocy dzieciom niepełnosprawnym. 
W związku z tym, kiedy przestałem 
być wicekuratorem zachodniopo-
morskim dostałem taką propozycję i 
w ministerstwie będąc praktycznie w 
gabinecie politycznym pracowałem w 

dziale merytorycznym. Udało nam się 
stworzyć pierwszy w Polsce poradnik 
dla rodziców dzieci niepełnospraw-
nych, który został wydany. Miał być 
kontynuowany za rządów Leszka Mil-
lera, niestety z tego co wiem do dnia 
dzisiejszego nie ma wznowienia tego 
wydawnictwa. 

Czym będzie zajmował się wicebur-
mistrz Artur Gałęski?

W chwili obecnej wygląda to tak, że 
urząd zgodnie z decyzją burmistrza 
będzie podlegał reorganizacji wydziałów. 
W związku z tym można powiedzieć o 
obszarach, którymi się będę zajmowała, 
ponieważ nowe wydziały zostaną okre-
ślone zarządzeniem burmistrza. Będę 
się zajmował edukacją, kulturą, sportem, 
turystyką, służbą zdrowia, szpitalem, 
sprawami obywatelskimi i opieką spo-
łeczną, czyli ogólnie sferą społeczną.

Przy pracy nad edukacją przydatne 
będzie z pewnością pańskie doświad-
czenie nabyte podczas pełnienia 
funkcji wicekuratora.

Na pewno. Dzisiaj jestem już po 
rozmowie z dyrektor Delegatury Ku-
ratorium, panią Mucek. Umówiliśmy 
się na spotkanie, bo chciałbym, że-
byśmy wspólnie rozwiązywali prob-
lemy oświaty. Aczkolwiek oświata 
nowogardzka jest w dobrej kondycji, 
lecz nigdy nie jest tak, żeby można po-
wiedzieć, ze jest wystarczająco dobrze. 

Warto popracować nad wydolnością 
szkół i przede wszystkim podniesie-
niem poziomu kształcenia, bo to widać 
w testach kompetencji w gimnazjach i 
sprawdzianach po szkole podstawowej. 
Myślę, że pewne rozwiązania organiza-
cyjne uda nam się poczynić. Wydaje mi 
się, że doświadczenie z bycia wicekura-
torem zadziała. Ja bardzo dobrze czuję 
klimat szkół, bardzo dobrze się w tym 
czuję. Mam kilka swoich pomysłów. Na 
pewno nie zrobię niczego bez konsulta-
cji z dyrektorami szkół, uważam ich za 
swoich współpracowników. Myślę, że 
nikt nie musi się obawiać jakichś rewo-
lucji, jestem przeciwnikiem jakichkol-
wiek rewolucji, natomiast ewolucyjnej 
zmiany należy się spodziewać.

Czym prywatnie zajmuje się nowy 
wiceburmistrz, jak regeneruje swoje 
siły po ciężkiej pracy?

Ciężkiej pracy jeszcze nie było, 
ponieważ jestem wiceburmistrzem do-
piero drugi dzień. Uprawiam sport. Co 
prawda zmiany klimatyczne powodują, 
że w Polsce w tej chwili nie za bardzo 
można uprawiać tę dyscyplinę, którą 
ja się pasjonuję, czyli narty biegowe. 
Miałem jechać na święta w góry, lecz 
choroba gardła spowodowała, że nie 
pojechałem. Śniegu było mało, więc 
niewiele straciłem. Narciarstwo biego-
we uprawiam od 2001 roku, natomiast 
ostatnio znalazłem sobie taki substytut, 
jeżdżę w każdą niedzielę nad morze i 
biegam z kijkami, czyli uprawiam taką 
nową dyscypliną sportu nordic walk.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Andrzej Garguliński

Spotkanie PO w Urzędzie Miejskim
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reklama

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!

Śladami naszych publikacji

Kto nam zgotował 
takie Święta?

W poprzednim numerze Dziennika pisaliśmy o zimnych kaloryferach przy 
ul. Kowalskiej. Wtedy to naszą redakcję błędnie poinformowano, iż zarządcą 
bloku jest ZBK i Wspólnota Mieszkaniowa Jerzego Furmańczyka.

Tymczasem zarządcą bloków przy ul. Kowalskiej, jak i Warszawskiej jest 
Zespół Wspólnot Mieszkaniowych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z 
siedzibą w Stargardzie Szczecińskim.

W skład zarządu wchodzą: Mieczysława Obielak, Anna Bondyra, Jerzy 
Jagodziński.

Tym samym Zarząd Budynków Komunalnych i pana Jerzego Furmań-
czyka serdecznie przepraszamy.

Kierownik ZBK Wiesław Kaliszewski stwierdził: „ZBK do tych bloków nie 
ma już nic. Natomiast, gdybym to ja w środku sezonu grzewczego robił przełącza 
centralnego ogrzewania, burmistrz natychmiast wyrzuciłby mnie z pracy.”

O wyjaśnienie sprawy zwróciliśmy się do Mieczysławy Obielak, która nie 
była w stanie w tej sprawie podać konkretnych przyczyn zaistniałej sytuacji.

Z satysfakcją możemy jedynie odnotować to, że po naszym interwencyj-
nym tekście tuż przed Nowym Rokiem włączono w feralnym bloku centralne 
ogrzewanie.

Red.
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Pogrążone w żalu 
Dzieci 

dziękują 
za udział w pogrzebie 

Nieodżałowanego, 
Najdroższego 

Tatusia i Dziadka 

ś.p. Stanisława  
Nowackiego

Władzom Gminy Nowogard, 
Księdzu Proboszczowi 

parafii Długołęka, 
Ochotniczym Strażom 

Pożarnym 
oraz wszystkim, 

którzy odprowadzili zmarłego 
na miejsce spoczynku.

Pani Elżbiecie Grad 
oraz jej Rodzinie 
wyrazy szczerego, 

głębokiego współczucia 
z powodu 

śmierci Ojca 

składa 
grono pedagogiczne 

i pracownicy administracyjni 
SP nr 1 w Nowogardzie

Wszystkim, 
którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

ś.p. 

Arkadiusza
Narkiewicza

podziękowanie 
składa rodzina

III sesja Rady Miejskiej

Wynagrodzenie burmistrza

Wybrano radnych delegatów

28 grudnia w sali posiedzeń 
Urzędu Miejskiego odbyła się 
III sesja Rady Miejskiej, którą 
prowadził przewodniczący Rady 
Marek Krzywania.

Wśród zaproszonych gości 
obecni byli wice starosta powiatu 
Tomasz Kulinicz i radni powiato-
wi Artur Danilewski i Kazimierz 
Lembas.

W trakcie sesji radni przyjęli 
protokół z sesji z dnia 7 grudnia 
2006 r. Następnie burmistrz 
Kazimierz Ziemba przed-
stawił sprawozdanie ze 
swojej działalności 
pomiędzy sesjami.

Radni przyjęli 
uchwały w sprawie 
wyznaczenia dele-
gata do Związku 
Miast Polskich, 
w y z n a c z o n o 
przedstawicieli 
do Stowarzysze-
nia Gmin Pol-
skich Euroregio-
nu „Pomerania” 
oraz przedstawi-
ciela do Zachodniopomorskiej 
Regionalnej Organizacji Tury-

stycznej w Szczecinie. Powołano 
także Radę Społeczną Samo-
dzielnego Publicznego Szpitala 
Rejonowego w Nowogardzie.

Dokonano także zmian w 
budżecie 2006 gminy No-
wogard.

P o - nadto radni 
p r z y - jęli uchwa-
ł y  w s p r a w i e 

przystąpienia do sporządzenia 
zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Nowogard 
obejmujących swym zasięgiem 
obszary obrębów geodezyjnych 
Miętno, Olchowo, Warnkowo i 
Wojcieszyn.

Przyjęto także uchwały w 
sprawie wynagrodzenia burmi-
strza oraz wyrażenia zgody na 
rozwiąznie stosunku pracy z 
radnym. 

Przyjęto także plany pracy 
komisji Rady.

Nie odbyło się natomiast 
zaplanowane drugie czy-
tanie projektu budżetu 

gminy Nowogard na 
rok 2007, które na 
wniosek radnego An-
toniego Bielidy przeło-
żono na sesję stycznio-
wą, kiedy to odbędzie 
się głosowanie nad 

jego przyjęciem.
Ostatnim punk-

tem sesji były odpo-
wiedzi burmistrza 
Ziemby na zgłoszone 
interpelacje, wnioski 

i zapytania radnych.
I.K.

ooooooooooonynynynynynnynynynynyynynynyyyyychchchchccccc gggggggggośo ci 
ooststststststststsstta a aaa aa aa popopopopoppopp wiww atu
dnnni iii popopowwiato-
i i KaKaazimierz 

adni przyjęli 
nia 7 grudnia 
urmistrz 
rzed-
ze 
i

budżecie 2006 gminy No-
wogard.

P o - nadto radni 
p r z y - jęli uchwa-
ł y  w s p r a w i e 

Wojcieszy
Przyję

sprawie w
strzaaaaaa ooraz
rozwiązn
radnym. 

Przyjęt
komisji R

N
zap
ta

Rada Miejska na swym ostatnim posiedzeniu 
uchwałą Rady ustaliła wysokość wynagrodzenia 
dla burmistrza Kazimierza Ziemby.

Wynagrodzenie w kwocie 8 960,00 zł brutto 
składa się:

- wynagrodzenie zasadnicze – 4 900,00 zł
- dodatek funkcyjny – 1 750,00 zł
- dodatek stażowy – 980,00 zł
- dodatek specjalny – 1 330,00 zł
Po odliczeniu podatku miesięczne wynagro-

dzenie burmistrza wyniesie 5 730,00 zł, czyli jest 
wyższe o 13% niż 4 lata temu.

Na pytanie radnych czy wynagrodzenie jest 
wystarczające burmistrz Ziemba uchylił się od 
odpowiedzi.

O to jak przedstawiają się podwyżki dla pozosta-
łych pracowników Urzędu pytał  radny Stanisław 
Kazuba. Burmistrz odpowiedział: „Zgodnie z 
zarządzeniem Ministra Finansów każdego roku 
w budżecie są zakładane podwyżki wynagrodzeń 
dla pracowników urzędu. W roku ubiegłym (2006) 
był to wzrost o 3%, w roku 2005 – 4%, a w roku 
2004 – 4,5%.”

I.K.

Rada Miejska w Nowogardzie w ramach kon-
stytuowania się wyznaczyła przedstawicieli do 
organów związków i stowarzyszeń, w skład których 
wchodzi gmina Nowogard. I tak:

Delegatami do Związku Miast Polskich zostali:
- Kazimirz Ziemba
- Marek Krzywania
Przedstawicielami Stowarzyszenia Gmin Pol-

skich Euroregionu „Pomerania” są:
- Kazimierz Ziemba
- Sławomir Kucal
Przedstawicielem Zachodniopomorskiej Regio-

nalnej Organizacji Turystycznej w Szczecinie jest 
Tomasz Szafran.

Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Rejonowego tworzą:

- Kazimierz Ziemba – przewodniczący
- Mieczysław Cedro – przedstawiciel wojewo-

dy
- Barbara Wilczek – burmistrz Dobrej Nowo-

gardzkiej
- Krzysztof Kosiński
- Witalij Grebieniuk
Pierwsze posiedzenie Rady SPSzR odbędzie 

się 10 stycznia o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego.

I.K.
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Olimpijczycy z II LO
W listopadzie i grudniu odbyły 

się pierwsze zmagania uczestników 
olimpiad przedmiotowych, w których 
uczestniczyli uczniowie II LO. 18 
listopada 2006 r. odbyły się zawody 
okręgowe IV Ogólnopolskiego 
Konkursu Polska NATO. II LO 
było reprezentowane przez: Michała 
Kameckiego - kl. I, Dawida Pro-
mińskiego - kl.II, 
Michała Cybulskie-
go - kl.II i Piotra 
Nowaka -  k l .II . 
Bardzo dobre wyni-
ki uzyskali Dawid, 
Michał i Piotrek, 
którzy zostali sklasy-
fikowani na tej samej 
wysokiej pozycji: 
trzecim miejscu w 
województwie.

W listopadzie i 
grudniu odbyły się 
również eliminacje 
okręgowe dwóch 
olimpiad: XI edycji Ogólnopol-
skiej Olimpiady Wiedzy o Unii 
Europejskiej, organizowanej przez 
Uniwersytet Szczeciński i Ogólno-
polskiej Olimpiady Wiedzy o UE, 
organizowanej przez Wyższą Szkołę 
Humanistyczną w Pułtusku pod 
patronatem Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. Uczniowie ZSO II LO 
byli reprezentowani przez Michała 
Ćmila - kl.II, Andrzeja Cyboronia 
- kl.II, Dawida Promińskiego - kl.II 
jak i przez gimnazjalistów, którzy 
w eliminacjach szkolnych pokonali 
swoich starszych kolegów: Łukasza 
Tychońca i Jana Jelińskiego z kl. 
III 2 Gimnazjum w Nowogardzie. 
Uczniowie z ZSO II LO przyzwyczaili 
nas do sukcesów w ubiegłych latach, 

nie zawiedli i w tym roku. Wszyscy 
spisali się znakomicie. Gimnazjaliści 
z Nowogardu, Łukasz Tychoniec i 
Janek  Jeliński pokonali wielu liceali-
stów z całego województwa, zabrakło 
im zaledwie kilku punktów by awan-
sować do ustnego etapu konkursu. 
Największe sukcesy odnieśli młodzi 
weterani olimpiad na tematy europej-

skie Michał Ćmil i Andrzej Cyboroń 
– uczestnicy zawodów centralnych 
ubiegłorocznych etapów konkursów. 
W zawodach okręgowych w XI i XII 
2006r. Michał Ćmil zajął 5 miejsce 
w Olimpiadzie Wiedzy o UE orga-
nizowanej przez WSH w Pułtusku, 
a Andrzej Cyboroń 6 miejsce, nato-
miast w konkursie organizowanym 
przez Uniwersytet Szczeciński 
Andrzej zajął 5 a Michał 7 miejsce 
w województwie. Ci dwaj uczniowie 
II LO w Nowogardzie zostali zakwa-
lifikowani do zawodów centralnych 
ogólnopolskich Olimpiad Wiedzy o 
UE, w których będą reprezentowali 
województwo zachodniopomorskie 
i oczywiście Nowogard i II LO.

Aldona Kopycińska

ZSO

Kiermasz Ozdób Świątecznych

Wigilijnie w SP 4
Co roku przed Bożym Narodze-

niem w SP 4 im. Jana Pawła II od-
bywały się jasełka, ale w tym roku 
mogliśmy zo-
baczyć i prawie 
uczestniczyć w 
wieczerzy wigi-
lijnej. Podczas 
u r o c z y s t u c h 
chwil słuchali-
śmy (i śpiewa-
liśmy!) bożona-
rodzeniowych 
pieśni i tradycyj-
nych kolęd.

M o g l i ś m y 
również przy-
pomnieć sobie 
niektóre polskie 
zwyczaje świąteczne. Wieczerzę 
zaczęto od słynnej świątecznej pio-
senki Cliffa Richarda – „Christmas 
time” – oczywiście po angielsku. Całą 
wieczerzę poprowadzili uczniowie 
z klasy VI „b”, a przygotowania po-

prowadzili katecheci – Elżbieta Spór 
i Edward Tychoniec.

Na zakończenie dyrektor Magdale-

na Zarębska – Kulesza podziekowała 
za stworzenie wspaniałego nastroju 
świątecznego i złożyła wszystkim 
życzenia.

SP 4

Dnia 13 grudnia 2006 już po raz 
trzeci w ZSO Gimnazjum nr 2 odbył się 
Kiermasz Ozdób Świątecznych organi-
zowany przez panią Edytę Wieczorek 
przy współpracy Martyny Rogali-Bator 
i Anny Bakalarz. 

Przygotowania pod okiem pani 
Edyty trwały cały miesiąc. Uczniowie 
zaangażowali się w pracę z zapałem. 
Wykazali się kreatywnością i talentem. 
Własnoręcznie wykonali kartki świą-
teczne, ozdoby na choinkę, stroiki, 
malowali witraże.

W końcu nastał dzień kiermaszu. 
Atmosfera była bardzo świąteczna i ra-
dosna. Dziewczęta sprzedające ozdoby 
włożyły czerwone czapki „mikołajki”, w 
tle słychać było polskie kolędy. 

Kiermasz odbył się w dniu otwartego 
zebrania dla rodziców uczniów ZSO, 
dzięki czemu rodzice mogli docenić 
pracę swoich pociech i zakupić piękne 
ozdoby.

Dochody otrzymane ze sprzedaży 
przeznaczone będą na wyposażenie 
świetlicy gimnazjum.

Wszystkim, którzy wsparli naszą ak-
cję serdecznie dziękujemy. Szczególnie 
dziękujemy paniom: Krystynie Serlei, 
pani Magdalenie Soroce-Banasiak, pani 
Annie Kowalczyk za wykonanie prze-
pięknych rękodzieł, Annie Sikorskiej 
za wykonanie prześlicznych stroików 
oraz Izabeli Pędziwiatr za pomoc przy 
organizacji kiermaszu.

Edyta WieczorekNowa świetlica
W dniu 29.12.2006 odbyło się uro-

czyste otwarcie świetlicy Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy ul. 700 lecia 25 

zarządzanej przez Zarządcę Jerzego 
Furmańczyka.

Pomieszczenie zostało zaadaptowa-
ne po byłej pralni i będzie służyć 

dla potrzeb mieszkańców tego 
budynku.

Głównymi  inicjatorami 
przedsięwzięcia byli: - prze-
wodniczący zarządu Jan Zmi-
trowicz oraz członek zarządu 
Czesław Paradziński,  a wyko-
nawcą Józef Antczak.

W spotkaniu wzięli udział 
mieszkańcy Wspólnoty, Za-
rządca i pracownicy biura.

Inicjatywa godna pochwały i 
naśladownictwa. Red.
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Z okazji 
50 rocznicy ślubu 

Pelagii i Jana 
Kośmider 

dużo zdrowia, radości, 
wiary i wytrwałości 
na dalsze lata życia 

życzą 
córki z mężami,

synowie z żonami, 
wnuki i prawnuki

ŻYCZENIA

Plan nowogardzkich 
imprez w 2007 roku
Podczas spotkania w Szczecinie Partnerska Grupa 
Turystyczna opracowała plan działania na rok 2007 
dla naszej gminy.
1. Utworzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej 
(LOT) – styczeń - luty
2. Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej 
– styczeń – marzec
3. Opracowanie oferty turystycznej (folder, ulotki, 
informator) – styczeń – marzec
4. Opracowanie kosztorysu produktu turystyczne-
go – styczeń
5. Przygotowanie wniosku do Unii Europejskiej na 
działalność branży turystycznej – od stycznia
6. Organizacjia „Majówki” i „Biegów Majowych” 
– maj
7. Organizacja „Roku Jeździeckiego” – kwiecień
8. Motocrossowe Mistrzostwa Polski – czerwiec
9. Mistrzostwa Europy Taxi – lipiec
10. Streetball – koszykówka uliczna – czerwiec i 
sierpień
11. „Noc świętojańska” – czerwiec
12. Organizacja Festiwalu Piosenki Harcerskiej w 
Płotkowie – czerwiec
13. Organizacja wypoczynku nad jeziorem – czer-
wiec – wrzesień
14. Literackie „Lato z Muzami” – lipiec
15. Turniej siatkówki plażowej – lipiec
16. Piknik na Koplu – lipiec
17. Turniej strzelecki – sierpień
18. Rajdy na orientację – sierpień
19. Spotkania Historyczne w Kulicach – maj 
– wrzesień
20. Festiwal Teatralny w Strzelewie – sierpień
21. Festiwal Piosenki Weselnej – wrzesień
22. Rajdy Rowerowe „Witteriada” – maj – wrzesień
23. Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt 
– październik
24. „Pogoń za lisem” – rajd konny – listopad
25. Streetball – grudzień
26. Misterium Bożonarodzeniowe – grudzień
27. Uroczystości Powiatowe Nowego Roku – 31 
grudnia
Działania całoroczne:

- rajdy konne
- rajdy rowerowe
- promocja przedsięwzięć branży turystycznej

red.

„Turystyka - Wspólna Sprawa”

Czytelnicy alarmują!

Dzikie wysypiska odpadów
Tak dużej ilości sygnałów o dzikich wysypi-

skach do redakcji nigdy nie docierało – ulice 
Bankowa, Warszawska, Zielona, 5-go Marca. Nie 
wspominamy już od utrwalonych latami wysypi-
skach przy ścieżkach mniej uczęszczanych.

Na zdjęciu przedstawiamy widok jaki pokazał 
nam mieszkaniec bloku 5 przy 5-go Marca.

Piękny zaułek za sklepem firmy Ozimek zasy-
pany torbami foliowymi i butelkami. Każdy kto 
idzie chodniczkiem do bloku jest zniesmaczony  
- jak długo jeszcze?

Pytanie tylko czy administratorzy terenu 
zawsze muszą sprzątać za pospolitych chamów?

Tekst i foto LMM

MIESZKAŃCY  ZIEMI NOWOGARDZKIEJ OCHRANIAJCIE   ZABYTKI  PRZESZŁOŚCI 
PRZEKAZUJCIE PAMIATKI DO ORGANIZOWANEGO MUZEUM

Towarzystwo Miłośników Ziemi Nowogardzkiej powraca do niezrealizowanego pomysłu utworzenia  MUZEUM  
ZIEMII  NOWOGARDZKIEJ. 

Pragniemy, aby do powstania muzeum przyczyniło się całe społeczeństwo. Wierzymy, że nowogardzianie, a w 
szczególności pedagodzy 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 świadczących o słowiańskiej przeszłości naszych ziem zachodnich, odkrywanych 
przypadkowo w czasie prac ziemnych. Są to  najczęściej naczynia gliniane oraz  wyroby z kamienia, brązu  i żela-
za:

2. broń i zbroje z dawnych wieków, narzędzia, ozdobne okucia, zamki, zegary:
3. stare przedmioty codziennego użytku wykonane ręcznie przez rzemieślników i artystów ludowych, takie jak 

sprzęty gospodarskie, naczynia stołowe, przęślice i wrzeciona, kołowrotki, 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, przepustki, kroniki zakładowe 
itp. z pierwszych lat powojennych i osadnictwa na Ziemi Nowogardzkiej:

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.: 
W celu uzyskania niezbędnych informacji z a p r a s z a m y  do kontaktu osobistego  lub telefonicznego z p. 

Franciszkiem Karolewskim tel.  091 3921074  lub  p. Kazimierą Fecak  tel. 091 3926260
Pamiątki prosimy przekazywać w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej ul. Plac Wolności 2. 

Za okazaną pomoc  
Serdecznie dziękujemy 

Zarząd TMZN

W dniach 04.12, 15.12 oraz 20.12.2006 r. odbywały 
się spotkania rekrutacyjne do grup partnerskich w 
Szczecinie w ramach projektu „Turystyka-Wspólna 
Sprawa”. Spotkania organizowane były przez biuro 
projektowo-doradcze TWS. Celem projektu jest 
tworzenie regionalnych produktów turystycznych 
przez Grupy Partnerskie zrzeszające kluczowych 
przedstawicieli branży turystycznej z danego regionu, 
promowanie idei regionalnych produktów turystycz-
nych, wzrost konkurencyjności sektora turystycznego 
w województwie Zachodniopomorskim. Projekt 
adresowany jest do przedsiębiorstw turystycznych, 
samorządów oraz organizacji wspierających rozwój 
turystyki.

Uczestnikami spotkań z naszego regionu byli przed-
siębiorcy, członkowie organizacji pozarządowych oraz 
urzędnicy. W ramach trzech spotkań wstępnie został 
opracowany produkt turystyczny po analizie zasobów 
(czyli czym dysponujemy): infrastrukturalnych,

organizacyjnych i rzeczowych oraz zaplanowano 
działania nad rozwojem produktu turystycznego w 
roku 2007. 
W dniu 20 grudnia o godz. 17.00 w sali sesyjnej Rady 
Miasta w Szczecinie odbyło się uroczyste podpisanie 
porozumienia współpracy przez członków Grupy 
Partnerskiej.  

Mamy nadzieję, że działania Grupy Partnerskiej 
przyniosą widoczne efekty już w następnym roku. 
Grupa nowogardzka jest grupą bardzo aktywną i 
kreatywną oraz chętną do współpracy i współdziała-
nia ze wszystkimi osobami i podmiotami, które chcą 
rozwinąć branżę turystyczną w naszym regionie.

Informacje na temat projektu: www.tws.org.pl , tel. 
Krystyna Dwornik, tel 091 39 26 293, 

e-mail: kdwornik@nowogard.pl, promocja@no-
wogard.pl

Opracowała Krystyna Dwornik
z-ca kierownika PRG oraz koordynator projektu
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Laur Cisowy 2007
Do 08 stycznia 2007r. mieszkańcy gminy Nowogard, stowa-

rzyszenia oraz instytucje działające na terenie gminy Nowogard 
mogą zgłaszać kandydatury do wyróżnienia „Laurem Cisowym”. 

„Laur Cisowy” jest corocznym, honorowym wyróżnieniem 
przyznawanym decyzją powołanej przez Burmistrza Nowogar-
du Kapituły „Lauru Cisowego” za szczególne osiągnięcia oraz 
zasługi w promowaniu Ziemi Nowogardzkiej. Wyróżnienie jest 
przyznawane osobom indywidualnym, zespołom, stowarzysze-
niom, firmom i instytucjom z terenu miasta i gminy Nowogard 
za osiągnięcia w różnych dziedzinach życia społeczno-gospo-
darczego (gospodarka, oświata, kultura, sport, opieka społeczna 
i zdrowotna, ochrona środowiska, działalność społeczna) oraz 
promowanie Ziemi Nowogardzkiej w kraju i za granicą. 

Kandydatury wraz z pisemnym uzasadnieniem należy składać 
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolno-
ści 1 do 08 stycznia 2007.

Więcej informacji www.nowogard.pl
Burmistrz Nowogardu

Kazimierz Ziemba 

O czym pisaliśmy w 2006 roku…
Podstawowa w Żabowie obchodzi w 
tym roku sześćdziesiątą rocznicę swego 
istnienia. W miniony piątek, 20 paź-
dziernika, odbyły się uroczyste obchody 
tego jubileuszu.

„1 listopada Wszystkich Świętych 
– porządkowanie pamięci” - 1 listopa-
da Dzień Wszystkich Świętych, dzień 
zadumy nad życiem i wiecznością wy-
pada w tym roku w gorączce kampanii 
wyborczej. W tradycyjny nastrój tego 
święta wkradły się więc w bardziej lub 
mniej uporządkowany sposób plakaty i 
bilboardy z trendami i hasłami.

Listopad
„11 listopada Dzień Niepodległości” 

- „Ojczyzna to wielki zbiorowy obo-
wiązek” – pisał Cyprian Kamil Norwid 
i słowa te powinniśmy szanować, ro-
zumieć, stosować w swojej społecznej 
egzystencji.

„Zdecydowana wygrana bloku PO 
– PSL – wybory na burmistrza – przed 
nami druga tura” - Policzono już głosy 
oddane na wszystkich kandydatów na 
burmistrza. Zgodnie z przewidywania-
mi o wyborze na to stanowisko zade-
cyduje druga tura. Przed niedzielnymi 
wyborami było dwóch zdecydowanych 
faworytów do wyścigu o fotel burmi-
strza, Kazimierz Ziemba i Robert Cza-
pla. Obyło się bez niespodzianki i obaj 
spotkają się w drugiej turze.

„Wkrótce zabrzmią nowe dzwo-
ny” -  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 konstrukcja 
stanowiąca pierwszą część konstrukcji 
wieży. Wykonała ją fachowa firma 
sprowadzona w tym celu aż z południa 
naszego kraju.

„Kościół pw. Św. Rafała Kalinow-
skiego – poświęcono nowy krzyż” –  Z 

tej okazji w poniedziałkowe popołudnie 
kościół wypełnił się wiernymi i zapro-
szonymi gośćmi, wśród których znalazła 
się przedstawicielka Zarządu Głównego 
Ogólnopolskiego Związku Sybiraków.

„II tura wyborów burmistrza – 
Ziemba po raz kolejny” -  Kazimierz 
Ziemba po raz czwarty będzie piastował 
stanowisko burmistrza Nowogardu. 
Robert Czapla tylko nieznacznie zniwe-
lował stratę do swego kontrkandydata. 
Kandydat Lewicy i Demokratów liczył, 
że uda mu się pozyskać wyborców 
kandydatów, którzy odpadli w pierwszej 
turze wyborów. Sztuka ta nie powiodła 
się i obaj dostali niewiele więcej głosów 
niż dwa tygodnie temu.

Grudzień
„Tomasz Kulinicz wcestarostą” - Se-

sja rozpoczęła się o godzinie 12.00 i od 
razu przystąpiono do wyboru Zarządu. 
Na cztery wolne miejsca zapropono-
wano cztery osoby. Kandydatem PSL 
na wicestarostę został nieoczekiwanie 
Tomasz Kulinicz, dotychczasowy pra-
cownik Wydziału Edukacji, Zdrowia, 
Kultury i Sportu nowogardzkiego Urzę-
du Miejskiego.

„Tumsifu Jesus Christus” - Co jakiś 
czas nauczyciele ze Szkoły Podstawo-
wej w Żabowie zapraszają misjonarzy 
pełniących służbę w egzotycznych 
krajach. We wtorek uczniów odwiedził 
ojciec Kazimierz pracujący na co dzień 
w dalekiej Kenii.

„Widowisko Bożonarodzeniowe w 
zieleni, złocie i… słocie” - W minio-
ne niedzielne popołudnie 17 grudnia 
br. pomimo pogodowych kaprysów 
tegorocznej jesieni, jakich nie było od 
przeszło 200 lat, na centralny plac No-
wogardu przybyły tłumy mieszkańców, 
żeby zobaczyć plenerowy spektakl o 
narodzeniu Chrystusa.

Lipiec
„Wiejski Festiwal Sztuki” - Działal-

ność kulturalna w prowadzonym przez 
Zygmunta Helanda Ośrodku Poszuki-
wań Twórczych w Strzelewie cieszy się 
sporą renomą. W tym roku po raz ko-
lejny odbędzie się tam Wiejski Festiwal 
Sztuki. Integralną częścią imprezy będą 
warsztaty artystyczne.

„Święto Policji” - 24 lipca 1919 roku 
Sejm powołał do życia Policję Państwo-
wą. Dla upamiętnienia tej daty dzień ten 
został ogłoszony świętem funkcjonariu-
szy, których podstawowym zadaniem 
jest bronienie bezpieczeństwa, spokoju 
i porządku publicznego. Powiatowe 
obchody Święta Policji odbyły się już w 
miniony piątek.

„Bohaterów Warszawy otwarta” 
- Po dziesięciomiesięcznej moderni-
zacji 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 przedsta-
wiciele władz powiatowych, gminnych, 
wykonawca i zarządca drogi.

Sierpień
„Renowacja zabytkowego ołtarza 

– zabrakło punktów” - Wielu miesz-
kańców naszego miasta przeżyło spore 
zaskoczenie. Minister Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego odmówił przyznania 
dotacji na renowację zabytkowego 
ołtarza zniszczonego podczas ubiegło-
rocznego pożaru Kościoła.

„Zalało nas” - W środę w godzinach 
popołudniowych przeszła nad No-
wogardem ogromna, trwająca około 
godziny, ulewa, której towarzyszyły 
sporadycznie grzmoty. Te niezwykle 
obfite opady spowodowały wiele szkód 
zarówno na wsiach, jak i w mieście. Straż 
pożarna miała pełne ręce roboty szcze-
gólnie podczas wypompowywania wody 
z piwnic wielu budynków mieszkalnych 
w Nowogardzie.

„Civitas Christiana zawiesiło dzia-
łalność” -  Katolickie Stowarzyszenie 
Civitas Christiana zawiesiło swoją 
działalność w naszym mieście. Od 
wielu lat nowogardzki oddział Civitas 
Christiana mieścił się w budynku przy 
ulicy Piłsudskiego. Swoje schronienie 
znalazł tam również Klub Rodzin Wie-
lodzietnych, którego celem była pomoc 
najuboższym, a szczególnie dzieciom. 
Niestety, od czerwca obie instytucje 
zawiesiły swoją działalność.

„1500 numer Dziennika” - Z okazji 
tej małej uroczystości naszej gazety po-
stanowiliśmy trochę miejsca poświęcić 
Dziennikowi Nowogardzkiemu, gazecie 
która od 1992 roku stara się wytrwa-
le uczestniczyć w życiu publicznym 
naszego miasta, dostrzegać problemy 
każdego mieszkańca gminy, rzetelnie 
informować, prezentować dobre czyny 
dla przykładu i złe dla przestrogi.

„Mistrzostwa Europy Taxi” - Blisko 

ośmiuset zawodników z dziesięciu kra-
jów przyjechało do naszego miasta by 
wziąć udział w Mistrzostwach Europy 
„Taxi”.

Wrzesień
„Uczniowie wrócili do szkół” - Póź-

niej niż zwykle rozpoczął się nowy rok 
szkolny. Wczoraj odbyły się jedynie 
uroczyste apele, lecz już dziś uczniowie 
zasiądą do szkolnych ławek by przez 
dziesięć długich miesięcy przyswajać 
wiedzę.

„Grudzień ’70 w Bibliotece” - nowo-
gardzkiej Bibliotece Miejskiej otworzo-
na została wczoraj niezwykle ciekawa 
wystawa. Każdy chętny może obejrzeć 
materiały Instytutu Pamięci Narodowej 
poświęcone szczecińskim wydarzeniom 
z grudnia 1970 roku.

„17 września – Ocalić od zapo-
mnienia” - 17 września 1939 roku 
walcząca z niemcami Polska została  
zdradziecko zaatakowana przez wojska 
sowieckie. W wyniku porozumienia 
pomiędzy okupantami część Polski do 
linii Bugu i Narwi znalazła się pod wła-
daniem 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 Po-
lacy mimo to zachowali swoją godność 
i narodowość.

„10-lecie parafii pw. Matki Bożej 
Fatimskiej” - W niedzielę w parafii pw. 
Matki Bożej Fatimskiej na osiedlu Bema 
w Nowogardzie odbyła się wyjątkowa 
uroczystość. Kilkanaścioro młodych 
mieszkańców naszego miasta przystąpi-
ło do Sakramentu Bierzmowania.

Październik
„Dzieci na łasce kierowcy autobu-

su” - Do tej pory wydawało nam się, 
że posiadanie biletów miesięcznych 
uprawnia uczniów do powrotu do domu 
najbliższym autobusem jaki odjeżdża 
po zakończeniu lekcji. Jak się okazuje 
tak do końca nie jest i wiele zależy od 
nastroju kierowcy.

„15 października – Dzień Papieski 
w Nowogardzie” - Zbliża się kolejna, 
28. rocznica wyboru kard. Karola Woj-
tyły na Stolicę Piotrową. Jak co roku 
przeżywać będziemy Dzień Papieski, 
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.

„Wielki sukces Wojtka Koladyń-
skiego! – Mówca Znakomity” - W 
miniony weekend w Katowicach odbył 
się Konkurs na Mówcę Znakomitego 
będący częścią odbywającego się już 
od 19 lat Dyktanda Ogólnopolskiego. 
Tryumfatorem tej prestiżowej imprezy 
został Wojtek Koladyński!

„60 lat szkoły  w Żabowie” – Szkoła 
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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 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

T l 091 39 20 303 091 39 2255 66227

Auto-Top

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

Zapraszamy wszystkich kierowców do bezpłatnego:

czeka na Ciebie
Nasz serwis czynny

8.00-15.30 8.00-13.30

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

DORADZTWO 
PRAWNE 

      - opinie prawne
      - pisma procesowe

ul. 3 Maja 55 (obok Siły Tybetu) 
Czynne pon – pt w godz. 900 – 1600 

N I S K I E  C E N Y ! ! !

KOMUNIKAT

Burmistrz Nowogardu informuje, iż od dnia 08 stycznia 
2007 r. składanie wniosków na dowód osobisty odbywać się 
będzie w godz. 9.00-13.00 po uprzedniej rejestracji w Biu-
rze Obsługi Interesantów pokój nr 5.

Odbiór dowodu osobistego będzie możliwy w godz. od 
13.00 do 14.30 (pokój nr 11)

Druki NIP-3 (zgłoszenie aktualizacyjne) można pobrać i 
złożyć w pokoju nr 5 Biuro Obsługi Interesantów.

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba
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OG£OSZENIA 
DROBNE

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.

• Kupię dom w Nowogardzie do 
300.000 zł. 091 418 06 90.

• 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.

• Kupię mieszkanie w Nowogar-
dzie 2 lub 3-pokojowe, włas-
nościowe. 0887 226 857.

• Poszukuję mieszkania do wyna-
jęcia. Pilne!!! 0603 713 146.

• Do wynajęcia na dłuższy okres 
mieszkanie 2-pokojowe nie-
umeblowane, świeżo po re-
moncie. Tel. 0609 313 000.

• Sprzedam lub wynajmę dom w 
Goleniowie. 0695 780 299, 091 
39 20 299.

• Poszukuję kawalerki do wyna-
jęcia. 0889 290 090.

• Wynajmę, zamienię lub sprze-

dam mieszkanie przy ul. Za-
mkowej, 3 pokoje, 47,75 m kw. 
Tel. 0695 770 724.

• Sprzedam mieszkanie cztero-
pokojowe. 0696 435 096.

• Zamienię kawalerkę na 2,3-po-
kojowe. 0607 289 902, 0607 
289 903.

• Zamienię kawalerkę komunal-
ną o pow. 31,5 na dwa pokoje. 
091 39 22 687, 0662 315 339.

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 Opel Astra, rok prod. 
1992 r., poj. 1600 cm3, cena 
3.000 zł – do negocjacji. Tel. 
0661 195 978.

• Sprzedam VW Golf III, 1994 r., 
poj. 1.8, cabrio. Cena 10.900 zł. 
0663 111 318.

• Sprzedam motocykl ETZ 150. 
0509 684 953.

• Sprzedam Ford Fiesta, poj. 1.6 
diesel, 1988 r. 091 39 18 647.

• Sprzedam Opel Kadett, kolor 
bordo, 1991 r., poj. 1.6, cena 
3.000 zł. Tel. 0606 265 333.

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.

• Obornik bydlęcy zamienię na 
słomę lub sprzedam. Dębice. 
0781 295 846.

• Sprzedam jałówkę wysokociel-
ną. 091 39 21 719.

• Kupię ziemię koło Nowogardu, 
przy trasie A-6. 0512 131 444.

• Sprzedam prosięta. 091 39 
17 909.

• Kupię krowę. 091 39 106 87.
• Sprzedam perliczki oraz kury 

zielononóżki kuropatwione 6-
miesięczne. 091 39 20 307.

• Sprzedam żyto i pszenicę pa-
szową. 0600 345 068.

• Sprzedam 4 tony pszenżyta i 4 
przyczepy siana. 091 39 28 005.

• Sprzedam prosięta. 091 39 186 
73.

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.
• CYKLINOWANIE PODŁÓG. 0691 

703 843.
• Remonty – 0508 920 135.
• Transport, przeprowadzki. 

0604 516 451.

• Remonty mieszkań wykonam 
– tanio. 0608 364 330, 0600 
347 308.

• Prace wykończeniowe, 

szpachlowanie, malowanie, 

regipsy, panele i inne. 0696 

909 548.

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.

• 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.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub 
pomocnika. 0603 366 286.

• Kobieta 46-letnia z bardzo do-
brą znajomością języka nie-
mieckiego poszukuje pracy. Tel. 
0512 99 56 15.

• Dyrektor Zespołu Szkół Publicz-
nych im. B. Malinowskiego w 
Osinie zatrudni od 01.01.2007 
roku nauczyciela języka pol-
skiego w pełnym wymiarze 
czasu pracy. Wymagane pełne 
kwalifikacje. Telefon kontakto-
wy 091 39 103 80.

• Poszukuję doświadczonej opie-
kunki do rocznego dziecka. 091 
39 26 244 – po 17.00.

INNE

• SPRZEDAM DRUKARKĘ LE-
XMARK, MODEL Z612, CENA DO 
UZDODNIENIA, TEL. 0605 522 
340.

• Przyjmę każdą ilość gruzu. 

Tel. 0506 988 956.

• 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.

• Sprzedam pudelka miniatur-

kę białą (suczka). 697 99 26 

05.

• Poszukujemy chętnych do gry 
w piłkę nozną siatkową. Trenin-
gi SP4 – wtorki, godz. 20.00. Tel. 
0506 012 702.

• Sprzedam 3 okna plastikowe 
nowe, 75 x 90, cena 500 zł. 091 
39 134 17.

• ZGUBIONO KSIĄŻKI Z BIBLIO-

TEKI PUBLICZNEJ (W CZAR-

NEJ REKLAMÓWCE). UCZCIWY 

ZNALAZCA PROSZONY JEST O 

ZWROT DO REDAKCJI „DN”.

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

Sprzedam 
DREWNO 

KOMINKOWE 
Tel. 0601 409 869

REKLAMA REKLAMA
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W obiektywie Jana Korneluka                          Witamy 2007 rok

Weekend w Kinie „Orzeł”

Job, czyli ostatnia szara 
komórka

Komedia Polska 2006 r., reż. Konrad Niewolski, obsada: Borys Szyc, Andrzej 
Andrzejewski, Tomasz Borkowski, czas trwania 90 min., projekcja: piątek 
– niedziela godzina 19.00.

Chemik, Adi i Pele. Niedorajdy życiowe, darmozjady - tak określają ich 
inni. A w gruncie rzeczy to pomysłowi i zgrani kumple. Nie mają szczęścia 
do pracy, mają za to na głowie mnóstwo kłopotów: chorego psychicznie psa 
sąsiadki czy babcię, podkradającą Chemikowi haszysz. W trudnych chwilach 
ukojenie może przynieść tylko telewizja i najnowszy teleturniej Krzysztofa 
Ibisza „Sąsiedzi”, którego główną nagrodą jest pięciominutowa sesja dewa-
stacyjna w domu sąsiadów... Ag
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kupon nr 1 Humor 
Henia Szczupaka

Litery z pól oznaczonych kół-
kami, czytane kolejno rzędami 
utworzą rozwiązanie – przypo-
mnienie, że mimo wszystko trwa 
karnawał!

NOWY ROK BIEŻY.. – takie 
rozwiązania nadesłali: Jerzy 
Zawadzki z Orzechowa, Józef 
Kochelski z Błotna, Maria Gortat 
z Czermnicy, Jan Nikicin z Wło-
dzisławia, Bogumiła Urtnowska 
z Kulic oraz z Nowogardu: Anna 

Baran, Ryszard Gutowski (co za 
tempo!), Krystyna Młynarska, 
Andrzej Leszczyński (może to i 
dobre skojarzenie – po podwyż-
kach cen należałoby powiedzieć 
- Nowy Rok …biedy!), Halina 
Stefańska, Teresa Mikłaszewicz, 
Regina Orłowska, Władysława 
Kubisz, Helena Skobyranda, Bo-
gumiła Czupryńska, Alicja Wy-
pych, Szczepan Falacinski, Irena 
Przybyłek, Maria Wawreńczuk, 
Franciszek Palenica, Aniela Wło-

dek, Jerzy Siedlecki, Stanisława 
Pokorska, Halina Szwal, Maryla 
Piątek, Józef Górzyński,.

Pierwsze w Nowym Roku lo-
sowanie było szczęśliwe i prenu-
meraty na luty przydzieliło dla:

- Maryli Piątek z Nowogardu,
- Józefa Kochelskiego z Błot-

na,
- Szczepana Falacińskiego z 

Nowogardu.
Gratulujemy!

HOROSKOP – RYBY

Dam rybom radę,
Co wiele znaczy:
Nie bierzcie nigdy
Na byle haczyk!

ZNANA TRADYCJA

A kiedy spadnie biały śnieg,
W południe czy też rano, 
Radośnie będę sobie biegł,
I będę patrzył na ten śnieg,
Bo znów nie posprzątano.
A kiedy ślisko zrobi się,
Wieczorem czy też rano,
Znów twardy chodnik przyjmie mnie,
Kiedy jak długi zwalę się,
Bo znów nie posypano.
A kiedy zima będzie trwać,
Przeczytam znów co rano,
Jak łamie swe odnóża brać, -
I jak do wiosny będzie trwać,
Tradycją co rok znaną!

W RAJU

Wielki remanent dzisiaj w Raju
Wszystkie owoce przeliczają!
Atoli owoc zakazany
Zmącił wachmistrzów śmiałe plany.
Czy liczyć go? rozmyśla grono,
To zakazany owoc ponoć!
Wnet rozwiązano ten dylemat:
Owoc zjedzono, więc go nie ma!

RATUJMY FINANSE

Chlapnij sobie kielicha,
To dla budżetu gminy
Zawsze jednak dycha.

KRZYŻÓWKA 1
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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 04.12.2007r.

OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Mechanik samochodów 
osobowych

2. Sprzedawca
3. Sprzątaczka
4. Magazynier
5. Robotnik rolny
6. Ochroniarz 
7. kelner/barman
8. Pracownik działu sprzeda-

ży
9. Palacz OC 
10.  Stolarz, pomocnik 

stolarza
11.  Pracownik produkcji 

okien PCV
12.  Pracownik produkcji 

zwierzęcej
13.  Osoba do przyjmo-

wania zakładów bukma-
herskich

OFERTY PRACY 

SPOZA REJONU

1. Kierowca C+E (Barlinek), 
(Gryfice), (Mieszewo)

2. Pracownik Produkcji (Klini-
ska Wielkie) 

3. Kierowca z kat. D (Masze-
wo)

4. Pracownik biurowy (Gryfi-
ce)

5. Doradca klienta (Gole-
niów)

6. Kierowca autobusu (Szcze-
cin)

7. Kierowca- operator wózka 
widłowego, pracownik do 
rozładunku (Szczecin)

8. Sprzątaczki (Goleniów)
9. Rzeźnik, wykrawacz, uboj-

nik (Gryfice)

28 grudnia 2006 r., Arkadiusz Narkiewicz, ur. 1930 r., Nowogard
29 grudnia 2006 r., Ryszard Klimczak, ur. 1950 r., Nowogard
29 grudnia 2006 r., Zdzisław Wesoły, ur. 1926 r., Nowogard
2 stycznia 2007 r., Marian Jurczak, ur. 1925 r., Jarchlino
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Marek Piątkowski o sędziach
Przeprowadziliśmy wywiad z doświadczonym bramkarzem nowogardz-

kiego Pomorzanina, Markiem Piątkowskim. Pytaliśmy o przebieg jego boga-
tej kariery i, co najważniejsze, o plany na przyszłość. W trakcie rozmowy nie 
mogliśmy pominąć meczu z Piastem Choszczno i zażalenia na pracę arbitrów 
w tym spotkaniu skierowanym do zachodniopomorskiego Związku Piłki 
Nożnej. Dziś publikujemy ten właśnie wątek, a cały wywiad przedstawimy 
w najbliższym wydaniu „Dziennika Nowogardzkiego”.

Halowa liga LZS

Po raz pierwszy w tym roku
W minioną środę w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

rozegrano pierwszą w tym roku kolejkę halowych rozgrywek piłkarskich 
zorganizowanych przez nowogardzki LZS.

Przypomnijmy. Przed tym me-
czem obie drużyny z tą samą ilością 
punktów plasowały się tuż za liderem, 
czyli drużyną Dęba Dębno. Spotkanie 
rozgrywane w Choszcznie wygrali 
gospodarze aplikując Pomorzaninowi 
dwie bramki przez co nasz zespół 
odnotował spadek w ligowej tabeli 
na piątą pozycję.

Spore zastrzeżenia wzbudziła praca 
arbitrów sędziujących to spotka-
nie. Zdaniem naszych zawodników 
wyraźnie faworyzowali oni ekipę 
Piasta Choszczno. Już na początku 

spotkania kilku naszych zawodników 
zostało ukaranych żółtymi kartkami 
a i później decyzje sędziów trudno 
byłoby nazwać obiektywnymi.

Marek Piątkowski nie chciał zosta-
wiać tej sprawy i skierował pismo do 
Zachodniopomorskiego Związku Pił-
ki Nożnej. Zostało ono zakwalifiko-
wane jako atak na dobre imię sędziów 
w konsekwencji czego nowogardzki 
bramkarz został zdyskwalifikowa-
ny na dwa miesiące. Pomorzanin 
odwołał się od tej decyzji, sprawa 
została rozpatrzona ponownie i kara 

ta została anulowana. Nie zmienia to 
jednak faktu, że Piątkowski nie zagrał 
w ostatnim meczu zeszłego roku, w 
pamiętnym spotkaniu z Mieszkiem 
Mieszkowice przegrany przez nowo-
gardzki zespół 4:0.

Ale oddajmy głos bohaterowi całej 
sprawy:

„Moim zdaniem i zdaniem kolegów 
mecz był ustawiony przez sędziów. 
Mówię to z całą odpowiedzialnością i 
tak też powiedziałem przed Wydzia-
łem Dyscypliny Zachodniopomorskie-
go Związku Piłki Nożnej. Przyjęto to z 
wielkim oburzeniem. 

Napisałem do szefa Wydziału 
Sędziów pana Głąbskiego, trochę pół-
prywatnie bo znamy się z piłkarskich 
boisk już ponad 20 lat. Chciałem, żeby 
nabrało to trochę rozgłosu i tak też się 
stało. Ukarali mnie zawieszeniem, ale 
Wydział Dyscypliny drugiej instancji 
stosunkiem głosów pięć do jednego 
uznał mnie za niewinnego. Ale jednego 
meczu, z Mieszkiem Mieszkowice i 

tak nie grałem. Komisja była całkiem 
inna, normalni ludzie, więc mogliśmy 
porozmawiać. Powiedzieli, że bardzo 
dobrze, że to napisałem, że takie 
sprawy trzeba nagłaśniać, ale nie w 
pojedynkę. Lepiej zebrać dziesięć 
podpisów zawodników z drużyny, czy 
niech klub napisze. Należy zwracać 
uwagę na takie rzeczy, bo oni też są 
na to uczuleni. Tu tyle złego się działo 
przez tyle lat. Kiedyś co drugi czy co 
trzeci mecz był gwizdany tak jak w 
Choszcznie. Tym bardziej, że gwizdali 
sędziowie starszego pokolenia. Młodzi 
sędziowie gwiżdżą super. W tym sezo-
nie graliśmy już siedemnaście meczów.
Prowadzone były dobrze, może czasa-
mi ktoś się pomylił w jedną czy drugą 
stronę, ale jest to obiektywne.

Wybroniłem się z tej sytuacji i w 
sumie jestem dumny z tego, że się od-
ważyłem zareagować, choć nie zawsze 
warto jest się wychylać.”

Andrzej Garguliński

Prowadzące po ostatniej kolejce 
Olchowo zaledwie zremisowało z 
Jarchlinem 1:1, przez co straciło 
fotel lidera na rzecz Wojcieszyna. 
Drużyna ta pokonała zawodników 
z Nowogardu 2:0.

Na pięć kolejek przed zakoń-
czeniem rozgrywek w czołówce 
tabeli jest niezwykle ciasno. Aż 
pięć zespołów ma po piętnaście 
punktów i jak na razie o układzie 
tabeli decyduje bilans bramkowy. 
W gronie prowadzących zespołów 
jest również Karsk, młoda drużyna, 
która po zaciętym meczu pokonała 
doświadczonych zawodników gra-
jących pod szyldem Oldbojów 1:0. 
Nieobecność Dąbrowy i związany z 
tym walkower dla Długołęki sprawi-
ła, że i ta drużyna dołączyła do grona 
ścisłej czołówki. Stawkę tę uzupełnia 
Ostrzyca, która w ostatniej kolejce 
dosyć szczęśliwie pokonała ekipę 
grającą w barwach Słajsina 1:0 i za-
jęła drugie miejsce w tabeli.

Ciekawą ekipą jest też niedawny 
outsider rozgrywek, czyli drużyna z 
Miętna. Ekipa ta poczyniła znaczące 
wzmocnienia i już w poprzedniej 
kolejce pewnie pokonała Boguszy-
ce 4:1. W minioną środę powin-
na dopisać sobie kolejny komplet 
punktów, lecz zabrakło im szczęścia. 
Na początku meczu pechowo stra-

cili bramkę samobójczą. Po chwili 
udało im się odrobić straty, a po 
kolejnych kilku minutach powinni 
wyjść na prowadzenie, lecz słupek 
uratował drużynie Wyszomierza 
cenny remis.

Wyniki ostatniej kolejki:
Wołowiec – Boguszyce 0:3,
Słajsino – Ostrzyca 0:1,
Miętno – Wyszomierz 1:1,
Karsk – Oldboje 1:0,
Długołęka – Dąbrowa 3:0 wo.
Nowogard – Wojcieszyn 0:2,
Olchowo – Jarchlino 1:1

Aktualna tabela:
1. Wojcieszyn 15 13-1,
2. Ostrzyca 15 15-4,
3. Długołęka 15 10-2,
4. Olchowo 15 9-2.
5. Karsk 15 7-3,
6. Oldboje 11 11-3,
7. Nowogard 10 7-7,
8. Wyszomierz 9 8-4,
9. Słajsino 8 7-4,
10.Jarchlino 7 5-10,
11. Boguszyce 5 5-8,
12. Miętno 5 7-17,
13. Dąbrowa 3 3-20,
14. Wołowiec 2 4-12.

Andrzej Garguliński

Tym razem bramkarz Słajsina zdołał wybić piłkę

Doświadczeni Oldboje ulegli drużynie z Karska
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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

Cyfrowy 

druk kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

Jak witaliśmy Nowy Rok

Miss Foto-Kamena 2007 - Teresa Grebieniuk Królowa i król Trojki 
Agnieszka Soroczyńska i Tomasz Prochowski

Królowa i król Balu 
Aneta Fedeńczak i Ryszard Sobieralski

Sylwester w Kamenie
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Telefoniczny DYŻUR REDAKCYJNY
091 392 21 65 do 16.00
po 16.00 091 392 50 87

czytaj na str. 11

czytaj na str. 5

Rozmowa z nowym wiceburmistrzem Arturem Gałęskim

Jestem przeciwnikiem 
       rewolucji...

REKLAMA

PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE  
ul. 3 Maja 22, 72-200 Nowogard tel. 091-392 21 81 

OGŁASZA NABÓR NA KIERUNKU: 
   • TECHNIK ADMINISTRACJI (2 lata) 
   • TECHIK BHP (1,5 roku)
   • TECHNIK OCHRONY (2 lata)

CZESNE: 90 zł/miesięcznie BEZROBOTNI: 70zł/miesięcznie
------------------------------------------------------------------------------------
BEPŁATNE PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

ul. 3 Maja 22, 72-200 Nowogard, tel. 091-392 21 81
OGŁASZA NABÓR NA SEMESTRY: I, III, V

GWARANCJA BEZPŁATNEJ NAUKI PRZEZ CAŁY CYKL NAUKI
Szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych!!!

Wręczono nominacje 
dla nauczycieli dyplomowanych

Anna Łysiak odbiera nominację

Zrobimy 
to lepiej od 
„bezpieki”

Życzcie mi 
trwania 
przy Bogu
Rozmowa z Piotrem Kurkiem 
z zakonu franciszkanów kon-
wentualnych.

czytaj na str. 6

Międzyszkolny 
Konkurs 
Mitologiczny

Jeszcze 
powalczę

Rozmowa z Markiem Piątkow-
skim, bramkarzem Pomorzanina 
Nowogard

czytaj na str. 12

Kto zna 

ofiarę 

wypadku?
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KALENDARIUM
9 STYCZNIA 

Imieniny: Adrian, Adrianna, Alicja, Antoni, Bracsław, 
Julian, Marcelin, Marcjanna, Mścisława i Piotr
Dzień Ligi Ochrony Przyrody

10 STYCZNIA

Imieniny: Agaton, Danuta, Dobrosław, Dobrosła-
wa, Egidia, Grzegorz, Idzi, Jan, Kolumba, Krystiana, 
Marcjan, Mojmir, Nikanor, Nikanora, Paweł, Piotr i 
Wilhelm

11 STYCZNIA

Imieniny: Anastazy, Feliks, Hilary, Honorata, Horten-
sja, Hortensjusz, Hygin, Krzesimir, Małomir, Matylda, 
Mechtylda, Melchiades, Odon, Palemon, Palemona, 
Paulin, Salwiusz, Teodozjusz, Teodozy, Tezeusz i 
Tomasz
Dzień Wegetarian

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.

Nie bądźmy obojętni wobec ludzi znajdują-
cych 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

Kronika policyjna
We wtorek z mieszkania przy 

ulicy Blacharskiej skradziono 
telefon komórkowy i 600 zł 
gotówką.

W Osinie nieznani sprawcy 
próbowali skraść forda escorta 
wartości 8600 zł. Wykorzystu-
jąc nieuwagę śpiącego właś-
ciciela skradli mu kluczyki, 
którymi próbowali uruchomić 
samochód. Auto miało jednak 
dodatkowe zabezpieczenie i zło-
dziejom nie udało się odjechać. 
Sfrustrowani swym niepowodze-
niem wyładowali się na fordzie 
dewastując go.

W czwartek komornicy po-
wiadomili, że w trakcie przepro-
wadzenia eksmisji w jednym z 
mieszkań w naszym mieście zna-
leźli woreczek wypełniony białym 
proszkiem. Policjanci przekazali 
go do laboratorium gdzie okazało 
się, że nie jest to, jak podejrzewali, 
żaden narkotyk.

W piątek nad ranem poli-
cjanci otrzymali zgłoszenie, 
że na drodze w miejscowości 
Strzelewo leży mężczyzna. Gdy 
przybili na miejsce mężczyzna 
już nie żył. Wykluczono działal-
ność osób trzecich. Jak ustalono 
zmarły nadużywał alkoholu i 
prawdopodobnie to było przy-
czyną zgonu.

Zatrzymano Daniela A., który 
mimo sądownie orzeczonego 
zakazu prowadzenia pojazdów 
mechanicznych poruszał się 
samochodem po ulicach naszego 
miasta.

W Osinie zatrzymano nie-
trzeźwego rowerzystę. Stanisław 
W. jechał swym jednośladem 
mając w wydychanym powietrzu 
2,4 promila alkoholu.

W sobotę zatrzymano kolejnego 
nietrzeźwego rowerzystę, tym razem 
na ulicy Wojska Polskiego. Damian 
Ż. miał 1,34 promila alkoholu.

Włamano się do piwnicy w 
miejscowości Kikorze. Skra-
dziono ziemniaki z przetwory w 
słoikach wartości 100 zł.

W okolicy kościoła, na ulicy 
Wyszyńskiego dziewięciolatkowi 
skradziono telefon komórkowy 
nokia 3100 wartości 650 zł.

W niedzielę na przejściu dla 
pieszych przy ulicy 700-lecia 
wprost pod nadjeżdżający sa-
mochód wtargnęła kobieta. 
Na szczęście kierowca zdążył 
zahamować. Niemniej, gdy na 
miejsce przybyła policja okazało 
się, że kobieta była nietrzeźwa. 
W wydychanym powietrzu miała 
1,71 promila alkoholu w związku 
z czym przed sądem grodzkim 
odpowie za spowodowanie za-
grożenia w ruchu drogowym.

Ag

  Listy Czytelników

W odpowiedzi
W związku z art. „Śladami naszych publikacji. Kto nam zgotował takie Święta?” (DN nr 1 z dnia 5-

8.01.2007 r.) korzystając z prawa do repliki, jako że w treści atrtykułu posłużono się moim nazwiskiem 
żądam opublikowania mojego stanowiska.

Jeżeli Redakcja nieudolnie próbująć naprawić swój błąd informacyjny o zimnych kaloryferach ucie-
kła się do publikacji kolejnej nierzetelnej informacji, że nie mogłam w tej sprawie podać konkretnych 
przyczyn zaistniałej sytuacji to pragnę zauważyć, iż każdy mieszkaniec tego bloku wie doskonale, że 
ZBK po 40 letniej eksploatacji przekazała nam substancję mieszkaniową o standardzie slamsów z ruiną 
kotłowni. Do czasu modernizacji ja marzłam na równi z moimi sąsiadami bez własnej winy. Jeżeli z 
tego niefortunnego zdarzenienia Redakcja przypisuje sobie satysfakcję to ja przeciwnie wstydzę się za 
gazetę wprowadzającą Czytelników w błąd.

Z poważaniem Mieczysława Obielak

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Nowogardzie 
zaprasza 

12 stycznia (piątek) godz. 17.00 
na Koncert Noworoczny 
w wykonaniu uczniów 

ze Szkoły Muzyki Edwarda Steca.

Podziękowanie dla 
Pana doktora 

Krzysztofa Kosińskiego 
za przekazanie do szkoły darów 

z Niemiec.
Dyrekcja  Publicznego Gimnazjum  

w Pyrzycach
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W ubiegłą niedzielę byliśmy świad-
kami wydarzeń, które zapadną w pa-
mięci wielu milionów ludzi na długo, 
choć niekiedy się wydaje, że pamięć 
niektórych bywa krótka a szczególnie 
tych, którzy bez intelektualnego fra-
sunku łatwo ferują wyroki.

Publiczny lincz, który się dokonał 
na arcybiskupie Stanisławie Wielgusie 
to nie tylko akt histerii tych, co nie 
znają historii, ale również metodycz-
nie zaplanowany popis współczesnych 
rewolucjonistów, którym władza ude-
rzyła do słabych głów. Już dzisiaj dla 
każdego jest jasne, że Prezydent kraju 
tak umęczonego przez komunistyczny 
reżim maczał palce i pewno macza 
nadal w procesie, którego celem jest 
niszczenie wszystkiego, co mogłoby 
stanowić alternatywny dla rządzącej 
kliki autorytet społeczny. Zastana-
wiające jest wszakże i to, że kolejnym 
działaniom w ramach lustracji towa-
rzyszy zupełna bierność w procesie de-
komunizacyjnym, a ten jest istotowo 
z tym pierwszym związany. Więcej, 
powinien go poprzedzać. 

Przeczytałem dokładnie ponad 60 
stron akt zgromadzonych w sprawie 
St. Wielgusa i każdemu, kto dalej w 

tym temacie chce mieć zdanie radził-
bym je przeczytać. Ponadto warto, aby 
ludzie którym „mleko pod wąsem nie 
wyschło” nie wypowiadali się na temat 
zdarzeń, o których ich wiedza bierze 
się tylko z esbeckiego przekazu.

Historia PRL-u nie została dotąd 
naukowo opracowana, ale żyje jeszcze 
pokolenie, którego wiedza wynika 
z doświadczenia tamtych czasów, 
bez przywołania tego doświadczenia 
można stać się tylko bezwolnym 
narzędziem w rękach prowadzących 
grę teczkami. Niestety wielu tym na-
rzędziem się stało i dzisiaj coraz bliżej 
jesteśmy stanu rzeczy upragnionego 
przez rządzących w kraju uczniów 
Robespierre’a – „Wszyscy pod sąd”. 
Ale jak uczy historia „rewolucja 
pożre w końcu własne dzieci”, niech 
więc dzieci nawet na eksponowanych 
stanowiskach o tym pamiętają. Nam 
pozostaje jak to zwykle w tym kraju 
znowu cierpieć. Cierpieć jak to nie-
kiedy bywało od razów, śmiertelnych 
strzałów, zsyłek, niewoli, a dzisiaj od 
poniżenia, deptania świętości, głupoty 
i złości. Pozostaje nam jeszcze jednak 
nie poddawać się. 

Jesteśmy wszak wyposażeni w rozu-
my i mamy serca. Do rozumu i serca 
trafiały słowa ks. Kardynała Józefa 
Glempa podczas niedzielnych uro-
czystości. Cała Polska też widziała, że 
nie chodziło niestety o rozum i serce 
Prezydenta RP.

Marek Słomski
PS. Niech komentażem do tej sytu-

acji będzie fraszka, którą publikowa-
liśmy rok temu.

Zrobimy to lepiej od „bezpieki” Rachunki za gaz będą 
wyższe nawet o 160 zł

O 9,9 proc. wzrosną od początku 
2007 roku hurtowe ceny gazu z Polskie-
go Górnictwa Naftowego i Gazowni-
ctwa (PGNiG) - potwierdził w sobotnim 
komunikacie prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki (URE) Leszek Juchniewicz.

Dla przeciętnego odbiorcy, pod-
wyżka cen hurtowych gazu oznacza 
wzrost rachunków w skali roku o 10 do 
160 zł.

W piątek o podwyżkach cen gazu 
poinformowała PAP Agnieszka Dębek 
z URE. Zastrzegała jednak, że oficjalną 
decyzję Urząd ogłosi w piątek lub w 
sobotę.

W sobotnim komunikacie Urząd 
poinformował, że “ceny hurtowe pa-
liw gazowych sprzedawanych przez 
PGNiG SA wrosną o 9,9 proc. zamiast 
wnioskowanego wzrostu w wysokości 
14,3 proc.”

Jak wyjaśnił URE, wzrost cen paliw 
gazowych wynika wyłącznie ze wzro-
stu cen importowych gazu ziemnego 
wysokometanowego oraz konieczności 
uwzględnienia kosztów wynikających 
z obowiązku utrzymywania w rezerwie 
magazynowej 3 proc. gazu pochodzą-
cego z importu, które to koszty dotych-
czas nie były ujęte w kalkulacji taryfy.

Po podwyżce gaz wysokometano-

wy GZ-50 zdrożeje o 9,91 proc. (z 708,6 
zł za metr sześcienny do 778,8 zł), gaz 
zaazotowany GZ-41,5 zdrożeje o 9,94 
proc. (z 524 zł za m sześc. do 576,1 zł), 
gaz zaazotowany GZ 35 zdrożeje o 9,93 
proc. (z 449 do 493,6 zł).

Urząd poinformował także, że nie 
zmienią się stawki opłat abonamento-
wych oraz stawki opłat transportowych 
(przesyłowych i dystrybucyjnych).

Dla odbiorców gazu wysokometa-
nowego - jak wyjaśnia URE - wzrost cen 
hurtowych oznacza, że gaz ten średnio 
zdrożeje o 8-8,8 proc. Najwyższy wzrost 
odczują najwięksi odbiorcy, czyli zakła-
dy azotowe i duże elektrociepłownie. 
Natomiast dla odbiorców gazu zaazo-
towanego, podwyżka jego cen hurto-
wych, spowoduje wzrost płatności od 
7,5 do 8,8 proc.

Dla przeciętnego odbiorcy płatno-
ści w skali roku zwiększą się o 10 zł - dla 
osób wykorzystujących gaz do przygo-
towywania posiłków; o 40 zł - dla osób 
wykorzystujących gaz do przygotowy-
wania posiłków i podgrzewania wody; 
oraz o 160 zł dla osób wykorzystują-
cych gaz do przygotowywania posił-
ków, podgrzewania wody i ogrzewania 
mieszkań.

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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Program kolęd

Na uroczystość wręczenia no-
minacji na ostatnia w hierarchii 
nauczycielskich stopni zawo-
dowych przybyli m.in. kurator 
oświaty Maciej Kopeć, dyrektor 
nowogardzkiej Delagatury Kura-
torium Janina Mucek i przedsta-
wiciele władz samorządowych.

Przed głównym punktem pro-
gramu wszyscy zebrani obejrzeli 
krótkie przedstawienie przygoto-
wane przez uczniów II Liceum 
Ogólnokształcącego. Podopiecz-
ni Izabeli Koladyńskiej jak zwy-
kle nie zawiedli przedstawiając 
m.in. fragmenty „Wojownika 
światła” Paulo Coelho i za swe 
magiczne przedstawienie zo-
stali nagrodzeni zasłużonymi 
oklaskami.

Później przyszedł czas na naj-
ważniejszą część uroczystości 
czyli wręczenie nominacji. Z 
93 nauczycieli, którzy dostąpili 
tego zaszczytu aż 17 pracu-
je na co dzień w placówkach 
oświatowych działających na 
terenie gminy Nowogard. Są to: 
Izabela Centała – Jasińska ze 
Specjalistycznej Poradni Tera-
peutycznej dla Dzieci, Młodzieży 
i ich Rodzin w Nowogardzie, 
Tomasz Podemski i Andrzej 
Szućko ze Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego w 
Nowogardzie, Anna Zamara, 
Małgorzata Łuka, Piotr Łąpieś 
i Jerzy Ostasz z Zespołu Szkół 
Pondgimnazjalnych w Nowo-
gardzie, Helena Zieleśkiewicz z 
Przedszkola Publicznego nr 1 w 
Nowogardzie, Maria Urbaniak i 
Alicja Bartosik ze Szkoły Pod-
stawowej w Błotnie, Waldemar 
Kondraciuk, Ewa Rapa i Katarzy-
na Obrębska ze Szkoły Podsta-
wowej w Strzelewie, Magdalena 

Kozioł ze Szkoły Podstawowej nr 
2 w Nowogardzie, Anna Łysiak 
z Publicznego Gimnazjum nr 1 
w Nowogardzie, Piotr Kazuba 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Nowogardzie oraz Jerzy Rosa z 
Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Nowogardzie.

Następnie przyszedł czas na 
mały poczęstunek i gratulacje, do 
których i my się przyłączamy.

Ag

Wręczono nominacje 
dla nauczycieli dyplomowanych

W miniony czwartek na forum Zespołu Szkół Ogólnokształcących odbyła się uroczystość nadania 
stopnia nauczyciela dyplomowanego pedagogom z terenu podległego Delegaturze Kuratorium Oświaty 
w Nowogardzie.

Nauczyciele w oczekiwaniu na nominacje

Nauczycielem dyplomowanym została m.in. Anna Zamara 

Kolęda w parafii pw. WNMP
Wtorek 9 stycznia

ul. Roosevelta (lewa od ul. Armii Krajowej 
strona), 700-lecia 23 i 25, Wojska Polskiego 
26-45
Środa 10 stycznia

ul. Lipowa, Jesionowa, 700-lecia 25 i 26, 
Wojska Polskiego 46a-62
Czwartek 11 stycznia

ul. Brzozowa, Dębowa, Osiedlowa, Wojska 
Polskiego 63-76
Piątek 12 stycznia

ul. Wiejska 3 i 5-26, Bankowa 3d, e i 8, Wojska 
Polskiego 77-86
Sobota 13 stycznia

Olchowo – kolonia, Wojcieszyn, Bankowa 6, 
Armii Krajowej 7-11
Kolęda rozpoczyna się od godz. 16.00, 
tylko w czwartek przy ul. Jesionowej i Li-
powej kolęda rozpocznie się po Mszy św. 
wieczornej.

Kolęda w parafii 

św. Rafała Kalinowskiego
Wtorek 9 stycznia

ul. Żeromskiego 1-46
Środa 10 stycznia

ul. Żeromskiego 5-19
Czwartek 11 stycznia

ul. Żeromskiego 20-28. Boh. Warszawy 1-31, 
Łąkowa i Krótka
Piątek 12 stycznia

ul. Boh. Warszawy 35-41 oraz ul. Ogrodo-
wa

Wkrótce kolejne losowanie 
do Otwartych Funduszy Emerytalnych.  

Zdecyduj sam i przyjdź do naj-
lepszych. 

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

Z okazji ósmych 
urodzin 

Jakubowi
dużo szczęścia, 

radości
i spełnienia marzeń 

życzą 
rodzice i siostra
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„Dziennik Nowogardzki”: Dla-
czego zdecydował się pan wstąpić 
do zakonu?

Piotr Kurek: Pierwsze myśli o 
powołaniu, o drodze kapłańskiej 
pojawiły się w czasach podstawówki i 
liceum. Z tym, że ja wówczas nie mia-
łem odwagi, aby się z tym otworzyć 
i nie trafiłem na kogoś, kto by mnie 
ośmielił w tym kierunku. Będąc na 
studiach trafiłem do wspólnoty neo-
katechumenalnej i, tak to widzę, że 
Pan Bóg mnie postawił wśród ludzi, 
którzy ośmielili mnie w tym kierunku 
i mogłem to jakoś uzewnętrznić. Od 
drugiego roku studiów znalazłem 
wsparcie z ich strony w odkrywaniu 
tego w sobie. We wspólnocie byłem 
u Dominikanów, zakonu bliźniacze-
go Franciszkanów. Miałem okazję 
poznać duchowość dominikańską a 
przy okazji franciszkańską. Zaczyna-
łem coraz poważniej myśleć o swoim 
powołaniu. Na czwartym roku nastą-
pił moment, kiedy podzieliłem się tą 
myślą ze swoja wspólnotą i zacząłem 
sobie zadawać pytanie gdzie pójść. 
Szukałem zakonu dla siebie poprzez 
poznawanie ich charyzmatów i w ten 
sposób trafiłem na Franciszka, który 
mnie zachwycił. Poznałem jego życie, 
poznałem sposób, w jaki on odkrywał 
Boga, w jaki sposób odkrywał swoje 
powołanie. Szczególnie podobało mi 
się, że on swoją późniejszą działal-
ność duszpasterską budował na tym, 
że najpierw oddawał się kontempla-
cji, budował swoje relacje z Chry-
stusem, a dopiero później poprzez 
przede wszystkim świadectwo życia 
chciał o tym opowiadać ludziom. Jest 
takie zdarzenie, że kiedy przechodził 
przez miasto w towarzystwie swoich 
pierwszych naśladowców, bez żad-
nego słowa tylko śpiewając jakieś 
pieśni pobożne, bracia go zapytali: 
„Mieliśmy głosić ewangelię, a nie po-
wiedzieliśmy ani słowa” i Franciszek 

zwrócił im uwagę, że sednem jest 
dawanie świadectwa swoim życiem. 
On zwracał uwagę na duży związek 
między wiarą a życiem, żeby wiara nie 
była martwą czynnością liturgiczną, 
obrzędem, ale żeby była tym, co się 
bezpośrednio przekłada na życie. 

Jak zareagowała rodzina na pań-
ską decyzję?

Te dwa ostatnie lata studiów, kiedy 
zbliżałem się do ostatecznej decyzji, 
ten moment, kiedy nasz kontakt 
zostanie zawężony to była trudna 
droga i dla mnie i dla rodziców. Może 
trochę mniej, jeśli chodzi o relacje z 
bratem, który już wcześniej opuścił 
dom. Myślę, że jakoś Pan Bóg nas 
stopniowo do tego prowadził. W 
momencie, gdy już wyjeżdżałem do 
zakonu miałem pełne błogosławień-
stwo ze strony rodziców, co było dla 
mnie ważne.

Chciałbym się dowiedzieć o 
kwestie formalne, bo przecież nie 
zapukał pan po prostu do drzwi 
zakonu oznajmiając, że chcę u was 
zostać.

Jest trochę papierów, które po pro-
stu trzeba dostarczyć. Ja konkretnie 
ściągnąłem z internetu formularz, 
który należy wypełnić i tam były 
inne rzeczy, które trzeba dostarczyć, 
m.in. musiałem porobić sobie wyniki 
zdrowotne, świadectwa ukończenia 
ostatniej szkoły. Pierwsze spotkanie 
mieliśmy w Ostródzie, to jest miejsce, 
gdzie się odbywa pierwszy rok forma-
cji, czyli postulat. Tam się odbywały 
krótkie rozmowy wstępne. Pytano, 
jakie są moje motywy, przedstawiano 
konkretną sytuację pytając jakbym 
zareagował. Później czekaliśmy pe-
wien czas na pisemną odpowiedź. 
Było nas tam sześciu i wszyscy otrzy-
mali pozytywne odpowiedzi.

Jest pan już pełnoprawnym za-
konnikiem, czy pełni na razie, na-
zwijmy to „służbę kandydacką”?

Można to nazwać poniekąd służbą 
kandydacką. Jestem po dwóch latach 
wstępnej formacji, czyli postulat i no-
wicjat. To jest taki moment, w którym 
mamy się przyjrzeć życiu zakonnemu 
i zdecydować czy to rzeczywiście jest 
droga, którą chcemy obrać. Z drugiej 
strony przełożeni nam się przyglądają 
i jeżeli widzą jakieś przeciwwskaza-
nia to też nam mogą w tym czasie 
podziękować. Jest to etap usilnego 
wchodzenia w siebie, modlitwy i bu-
dowania relacji z Bogiem. Nawet dla 
osób, które uznają, że to nie jest ich 

miejsce, myślę, że jest to coś potrzeb-
nego, coś co daje silną duchową bazę 
w przejściu do innego życia. 

Teraz zaczynam seminarium, 
jestem na pierwszym roku. Semi-
narium zakonne wygląda dokładnie 
tak samo jak diecezjalne. Nauka trwa 
sześć lat, pierwsze dwa lata filozofii, 
kolejne cztery teologii.

Jak wygląda dzień zakonnika? Ra-
czej nie ma szans na leniuchowanie, 
czy spanie do południa.

O spaniu do południa nie ma 
mowy, ale nie jest tak strasznie. 
Pobudka jest o godzinie 6.00, o 6.30 
mamy półgodzinne rozważanie Pis-
ma Świętego. Później jest brewiarz, 
msza święta, śniadanie i wykłady, któ-
re są do obiadu. Po obiedzie modli-
twy południowe brewiarzowe. Mamy 
możliwość wyjść do godziny 15.00. 
Seminarium mieści się na obrzeżach 
Łodzi. Jest to okolica leśna, więc są 
warunki, żeby odetchnąć świeżym 
powietrzem. Później są albo kolejne 
wykłady, albo czas na indywidualną 
naukę. Później jest czas na nieszpory, 
czyli wieczorną modlitwę brewia-
rzową i kolacja. Wieczorem jest albo 
dalszy ciąg indywidualnej nauki, albo 
można chwilę odpocząć, jeżeli komuś 
starczy czasu, ale to rzadko się zdarza, 
bo do tego dochodzą inne obowiązki. 
Z racji tego, że się mieszka w budyn-
ku, o który trzeba zadbać, sprzątamy 
seminarium czy wykonujemy inne 
prace. Jest, więc co robić.

A gdy już pan skończy semina-
rium?

Franciszkanie w Polsce dzielą się na 
trzy prowincje: gdańską, warszawską 
i krakowską. Ja pochodzę z prowincji 
gdańskiej. W związku z tym zostanę 
wysłany przez przełożonych do które-
goś z klasztorów w Polsce północnej. 
Tę decyzję muszę przyjąć, nie jestem 
pytany o zdanie. Jeżeli chodzi o wy-
jazd na misję, czy w ogóle za granicę, 
to jestem pytany. Zwykle bywa tak, że 
jeżeli ktoś chce się wybrać na misję to 
zgłasza się w seminarium i jest odpo-
wiednio formowany, a czasami już w 
czasie seminarium zostaje wysłany 
za granicę. A jeżeli nie, to zostaje 
w Polsce, w którymś z klasztorów. 
Najbliżej nas jest klasztor w Dobrej 
Szczecińskiej.

Franciszkanie z Polski są m.in. w 
Kenii. Czy nie kusi pana Afryka?

Na razie nie myślę o tym, na razie 
myślę o Polsce.

Na czym więc będzie polegała 
praca w Polsce?

Tu trzeba by wrócić do źródeł. W 
XIII wieku, kiedy Franciszek zaczy-
nał swoją działalność była taka luka, 
jeżeli chodzi o duszpasterstwo wśród 
najniższych warstw społecznych, któ-
re żyły w ubóstwie, były podatne na 
różne herezje i przechodziły do sekt. 
I Franciszek stworzył model nowego 
zakonnika, pielgrzyma, który wędru-
jąc po świecie świadczył o Bogu. Tym 
zaraził swoich pierwszych naśladow-
ców. Prostymi słowami opowiadał o 
ewangelii, a jednocześnie miał taki 
zmysł, który pozwalał mu właściwie 
ją odczytywać, przy czym bardzo 
mocno zwracał uwagę na posłuszeń-
stwo wobec kościoła, żeby samemu 
nie pójść w kierunku, który oddzie-
liłby od kościoła. Obecnie w klaszto-
rach po prostu wypełnia się zwykłą 
działalność duszpasterską, czyli 
posługa sakramentalna, msze święte 
czy nauka katechezy. Natomiast w 
Chęcinach, na południu Polski ze-
tknąłem się z ciekawą próbą podjęcia 
tego pierwotnego charyzmatu. Tam 
franciszkanie prowadzą ośrodek dla 
narkomanów, czyli w jakiś sposób 
wracają do źródła. Trafiają do tych 
ludzi pominiętych, do których być 
może nikt inny nie dotarł z ewan-
gelią. Wygląda to tak, że mieszkają 
w budynku vis a vis budynków dla 
narkomanów i prowadzą formację 
mającą wyzwolić ich z nałogu, a jed-
nocześnie formację duchową. To jest 
przykład w jaki sposób ten pierwotny 
charyzmat jest podejmowany. Innym 
przykładem jest Maksymilian Kolbe, 
który podjął pragnienie franciszkowe 
zbawienia wszystkich ludzi. Jego imię 
Maksymilian oddawało pragnienie 
maksymalistycznego niesienia ewan-
gelii wszystkim. Dlatego bez waha-
nia sięgał po wszystkie najnowsze 
osiągnięcia techniki. Przykładem jest 
Niepokalanów. 

Czego życzyć początkującemu 
zakonnikowi?

Na pewno trwania przy Bogu i 
wczytywania się w Jego wolę, odczy-
tywania Jego woli. To jest najważ-
niejsze. To jest w dalszym ciągu etap, 
w którym i przełożeni i ja możemy 
odkryć, że jednak Pan Bóg prowadzi 
inną drogą, a więc otwartości na to.

A więc tego życzę i dziękuję za 
rozmowę.

Rozmawiał Andrzej Garguliński

Życzcie mi trwania przy Bogu
Rozmowa z Piotrem Kurkiem z zakonu franciszkanów konwentualnych.
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28 grudnia 2006 r. odbył się 
Międzyszkolny konkurs mitolo-
giczny. Już od lat w zmaganiach 
uczestniczą reprezentacje klas 
pierwszych I i II LO w Nowo-
gardzie. Uczniowie rywalizowali 
w zmaganiach zespołowych, by 
wyłonić drużynę najlepiej zna-
jącą mitologię grecką. 

W pierwszym etapie zma-
gań zawodnicy odpowiadali na 
szczegółowe pytania dotyczące 
mitologii, np.: „w jaki sposób 
powstała droga mleczna”, „jak 
powstał kwiat anemon”, „kim 
były erynie”. Posiadanie do-
skonałej znajomości mitologii 
nie gwarantowało zwycięstwa. 
W następnym etapie zmagań 
jury oceniało pomysłowe stroje 
z epoki, przygotowane przez 
poszczególne drużyny. Ostatni 
etap rywalizacji wymagał od 
uczniów nie tylko znajomości 
mitologii ale również umiejęt-
ności teatralnych. Członkowie 
drużyn musieli baz użycia słów 
przekazać kolegom treść pew-
nych pojęć mitologicznych, np. : 
zagadkę Edypa, narodziny Ateny, 
zdobycie hesperyjskich  jabłek 
prze Heraklesa, itp. 

Najlepszą znajomością mito-
logii wykazała się reprezentacja 
klasy Ic z II LO w Nowogardzie. 
Pozostałe drużyny zajęły miej-
sca: 2- I c z I LO, 3 – Ib z II LO, 
4 – I b z I LO, 5 – Ia z II LO i 6 
– I a z I LO.

Kto zapali tę lampę?
Do naszej redakcji zgłosił się mieszkaniec jednej z okolicznych miejscowości z prośbą o interwencję. 

„Idąc na dworzec autobusowy tak jak wiele innych osób, skracam sobie drogę skręcając przy przejeździe 
kolejowym przy ulicy Bohaterów 
Warszawy i idę wzdłuż torów. 
– relacjonował nam w krótkiej 
rozmowie - Problem w tym, że 
tam nie świeci się żadna lampa, 
a że jest teraz niezwykle mokro 
czasami zdarza się wejść w kałużę 
czy w błoto. A przecież wystarczy 
zapalić lampę i ułatwiłoby to życie 
wielu ludziom. Jakiś czas temu  
zapaliły się lampy w okolicy przy-
chodni pana Kosińskiego. Złośliwi 
twierdzą, że radny załatwił sobie 
prywatną sprawę zapominając, 
o innych.”

My mamy nadzieję, że tak nie 
jest i wkrótce radny Kosiński 
zainterweniuje odpowiadając 
złośliwcom.

Ag

Z „orzeszkami” na głowach witaliśmy 
Nowy Rok (DN nr 1 (587) piątek, 3 stycznia 
1997 r.)

Tradycyjnie, jak co roku, mieszkańcy na-
szego miasta tłumnie przybyli w noc sylwe-
strową na Plac Wolności, by powitać Nowy 
Rok, napić się szampana i złożyć wszystkim 
swoim znajomym (i nie tylko) noworoczne 
życzenia. Petardy i sztuczne ognie strzelały, 
szampan lał się strumieniami, butelki pę-
kały, z okien Domu Kultury płynęła głośna 
muzyka umilająca zabawę. Starsi miesz-
kańcy miasta obserwowali całą imprezę z 
„bezpiecznych” miejsc, na obrzeżach placu. 
(…) (coma)

Wielka Orkiestra zbierała w Nowogar-
dzie (DN nr 2 (588), wtorek 7 stycznia 
1997 r.)

Po raz piąty zagrała Orkiestra Jerzego 
Owsiaka. Tym razem pieniądze zbierano na 
zakup sprzętu do leczenia dzieci z wadami 
serca. W Nowogardzie tradycja czynnego 
uczestniczenia w tej akcji i zbierania pie-
niędzy na cel charytatywny Orkiestry jest 
tylko o dwa lata krótsza. Inicjatorką akcji 
w Nowogardzie była Basia Krzemińska z 
Zespołu Szkół Rolniczych, która w styczniu 
1994 r. zorganizowała zespół młodych ludzi, 
załatwiła plakietki i ruszyła z nimi w miasto 
zbierać pieniądze. (…) (kar)

Dworzec PKP – wizytówka miasta (DN 
nr 3, piątek (589), 10 stycznia 1997 r.)

W Nowogardzie stacja PKP straszy swym 
wyglądem. Zaniedbana, z połamanymi ław-
kami, obskórnymi ścianami, nieprzyjemnie 
pachnąca wilgocią. Od niedawna zaczęli 
odwiedzać ją również wandale. „Chcesz mieć 
ch… do podłogi, to u… sobie nogi” – to tyl-
ko jeden z nielicznych napisów pośród całej 
masy epitetów, przekleństw i głupkowatych 
sloganów powypisywanych na ścianach 
wewnątrz budynku. (…) (coma)

Włamywacze złapani na gorącym uczyn-
ku (DN nr 4 (590), wtorek, 14 stycznia 
1997 r.)

Z piątku na sobotę (z 10 na 11 stycznia 
br.) ok. godz. 1.00 w nocy policja zatrzymała 
dwóch włamywaczy, którzy mieli bardzo 
„pracowitą” noc.

Włamywaczami okazali się dwaj miesz-
kańcy Nowogardu w wieku 23 i 24 lat. Upa-
trzyli sobie samochody zaparkowane przy ul. 
Żeromskiego, Boh. Warszawy i Bankowej. 
Na tej ostatniej ulicy zostali atrzymani na 
gorącym uczynku przez patrol policji. (…) 
/zh/

MIĘDZYSZKOLNY 
KONKURS MITOLOGICZNY

Zwycięska drużyna z klasy IC z II LO

Uczestnicy konkursu
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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
ZSP Nowogard najlepsza w powiecie. 

17 grudnia 2006r. w Goleniowie odbył się Konkurs Potraw Wigilijnych. 
Naszą szkołę reprezentowały uczennice z kl. II M/K Andżelika Łuczak, Żane-
ta Grabarek i Ela Sawczuk. Dziewczęta zajęły I miejsce w kategorii „ZUPY”.  
Nagrodzona mikserem została zupa borowikowa. Na czele jury stał Starosta 
Powiatu Goleniowskiego Pan Tomasz Stanisławski. 

zwolnieni uczniowie i studenci. Pierwszych 6 zespołów rozegra miedzy sobą 
play – off, 3 najlepsze finał. Nagrodą dla 3 najlepszych zespołów są puchary. 
Zwycięska drużyna rozgrywa turniej o miano najlepszej drużyny Powiatu 
Goleniowskiego z drużynami z Maszewa i Goleniowa – zwycięzcami Ligi 
Halowej.

W rozgrywkach Halowej Piłki Siatkowej LZS biorą udział uczniowie na-
szej szkoły: Marcin Jastrowicz, Bartek Głazowski, Łukasz Pędziwiatr, Ma-
riusz Bogus, Kamil Grzybowski, Krystian Jerzykowski, Damian Grzybow-
ski, Łukasz Cybulski, Łukasz Nosek, Krzysztof Sylwestrowicz. 

KĄCIK KULINARNY:
Róże karnawałowe z wiśniowym oczkiem

SKŁADNIKI:
- 30 dag mąki,
- 6 żółtek, 
- 2 łyżki cukru pudru,
- 5 łyżek śmietany,
- 2 łyżki masła, 
- łyżka rumu.
SPOSÓB PRZYRZĄDZENIA:
Z podanych składników zagnieść ciasto i na godzinę wstawić do lodówki. 

Następnie ciasto cienko rozwałkować i wykrawać z niego krążki o średnicy 
7, 5 i 4 cm. Każdy krążek naciąć na obwodzie w kilku miejscach. Następ-
nie nakładać na siebie po trzy krążki – od największego do najmniejszego i 
przyciskać w środku palcem, aby się zlepiły.

Dodatkowo: konfitura z wiśni, cukier puder i tłuszcz do smażenia. 
Gotowe róże smażyć w głębokim tłuszczu. Na koniec każde ciastko posypać 
cukrem pudrem i udekorować wisienką. 

HOROSKOP
BARAN - Od teraz będziesz mógł cieszyć się lenistwem. Pracy mało, stresów brak, a i samo-

poczucie będzie dopisywać. Dobrze wykorzystaj ten czas, bo później długo nie będziesz miał 
tak spokojnego tygodnia.

BYK - Sukcesy w pracy powinny dobrze oddziaływać na Twój humor, lecz Ty w ogóle się 
tym nie cieszysz. Spróbuj dostrzec w tym dobre strony i znajdź pretekst do odpoczynku. Na-
leży Ci się.

BLIŹNIĘTA - Twoja planeta, czyli Merkury bardzo Ci sprzyja. W głowie pojawi się kilka 
bardzo dobrych pomysłów, które na pewno niebawem wykonasz. To będzie ogromny sukces. 
Zrobisz wrażenie.

RAK - Po raz kolejny udowadniasz wszystkim, że jesteś najlepszy. Bardzo dobrze, że i Ty 
w to wierzysz, ponieważ ostatnio było kiepsko z Twoim humorem. Nastąpi poprawa, samo-
poczucia również.

LEW - Daj pożyć innym, nie narzucaj się. Aktualnie Twoja kreatywność jest w zapłakanym 
stanie. Tak będzie i w tym tygodniu. Popracuj nad sobą, bo niedługo wszyscy będą uciekać 
przed Tobą, gdzie pieprz rośnie!

PANNA - Wrzuć na luz. Ten tydzień nie będzie należał do najciekawszych. Nic się nie wy-
darzy, a i Ty nie będziesz miał dużo obowiązków. Wolny czas poświęć tylko i wyłącznie sobie. 
Naładujesz w ten sposób „akumulatory”.

WAGA - Nie załamuj się i rozejrzyj dookoła. Jest mnóstwo osób, które chcą pomóc i służą 
dobrą radą. A co najważniejsze, martwią się o Ciebie. Skorzystaj z tego, a zobaczysz, że prob-
lemy, które Cię męczą, nie są nie do rozwiązania. 

SKORPION - Jesteś nudny jak flaki z olejem. Weź się w garść i postaraj się, aby kolejne 
spotkanie ze znajomymi nie zamieniło się w następną partię pokera. Możecie przecież pójść 
na imprezę, do baru lub na spacer.

STRZELEC - Niczego nie zmieniaj na siłę! Nie namawiaj innych do własnego zdania, bo jak 
wiesz, żyjemy w państwie demokratycznym. To nie fair, kiedy obrażasz kogoś tylko ze względu 
na inne poglądy.

KOZIOROŻEC - W tygodniu czeka Cię mnóstwo pracy, ale weekend zostaw dla siebie. 
Przez te dwa dni powinieneś porządnie odpocząć, bo niedługo się przepracujesz. Nie dawaj 
się wykorzystywać! Podziel się obowiązkami z innymi.

WODNIK - Powinieneś zadbać o zdrowie. Ostatnio źle się czujesz, a to nie świadczy dobrze 
o Twojej krzepie. Ubieraj się cieplej, zażywaj witaminy i wysypiaj się. Daruj sobie imprezy. 
Teraz niewskazany jest dla Ciebie wysiłek fizyczny.

RYBY - Bacznie obserwuj znajome osoby. Ktoś bardzo zazdrości Ci pewnej rzeczy. Uważaj 
na znajomych, o których nie wiesz zbyt dużo. Mars może postarać się o naprawdę poważną 
kłótnię. 

Tak wyglądał 
nasz stół.

Oto zwycięska 
drużyna.

• 18 grudnia 2006r. odbył się finał Mistrzostw Powiatu w piłce ręcznej 
dziewcząt i chłopców. W zawodach wzięli udział uczniowie naszej szkoły, 
którzy zajęli I miejsce. W finale grali z LO nr 2 w Nowogardzie. Dziewczęta 
wygrały 10:8. W zespole zagrały: Monika Wesołowska, Anna Kasprzykow-
ska, Marika Zając, Natalia Andrzejczak, Emilia Bienias, Anna Król, Anna 
Lewandowska, Anna Jażdż, Joanna Gizińska, Agata Kurkowska, Jolanta 
Brylak, Lucyna Osowska, Karolina Topolska. Drużyna chłopców w składzie: 
Dariusz Kolibowski, Remigiusz Łapkowski, Mateusz Szewc, Karol Iwan, Da-
wid Łydzinski, Krzysztof Sylwestrowicz, Marcin Pietrasik, Paweł Tębłowski, 
Arkadiusz Adamek  wygrała 43:30. Opiekunami zwycięskich drużyn są Pa-
nowie Jerzy Stolf i Zbigniew Ceranka. 

• 10 stycznia 2007r. odbędą się rozgrywki w piłkę ręczną chłopców i 
dziewcząt - region B (Goleniów, Kołobrzeg, Gryfice, Świnoujście, Kamień 
Pomorski). O wynikach meczów poinformujemy.

Trwają rozgrywki Halowej Piłki Siatkowej LZS. Zawody rozpo-
częły się 21 października 2006r. zakończą się pod koniec stycznia.  
Celem rozgrywek jest:

- Popularyzacja siatkówki.
- Współzawodnictwo sportowe.
Organizatorem zawodów jest Miejsko - Gminne Zrzeszenie LZS Nowo-

gard. Prawo startu mają zespoły zrzeszone w LZS oraz zaproszone przez or-
ganizatora. Rozgrywki odbywają się  w każdą sobotę o godz. 16:00. W syste-
mie każdy z każdym do 3-ech wygranych setów. Opłata od zawodnika 10 zł, 
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Cyfrowy 

druk kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

Sprzedam 
DREWNO 

KOMINKOWE 
Tel. 0601 409 869

KOMUNIKAT

Burmistrz Nowogardu informuje, iż od dnia 08 stycznia 
2007 r. składanie wniosków na dowód osobisty odbywać się 
będzie w godz. 9.00-13.00 po uprzedniej rejestracji w Biu-
rze Obsługi Interesantów pokój nr 5.

Odbiór dowodu osobistego będzie możliwy w godz. od 
13.00 do 14.30 (pokój nr 11)

Druki NIP-3 (zgłoszenie aktualizacyjne) można pobrać i 
złożyć w pokoju nr 5 Biuro Obsługi Interesantów.

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

 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!

Generali OFE
TRAFNY WYBÓR!!!

Tel. 0601 410 758

Zarząd Powiatu 
w Goleniowie 

informuje, że  
w  budynku  Starostwa   

Powiatowego  w  Goleniowie 
przy ul. Dworcowej 1 

na tablicy ogłoszeń został
 wywieszony 

wykaz wolnych lokali 
użytkowych położonych 

w  b. hotelu „Cisy” 
w Nowogardzie 

przeznaczonych do oddania  
w  najem w trybie przetargu.

Za co będziemy żyć?

Projekt uchwały budżetowej
Budżet gminy na rok 2007, nad 

którym pracuje obecnie nowa rada i 
który wkrótce będzie zatwierdzony, 
to podstawowy dokument konsty-
tuujący funkcjonowanie zarówno 
organów gminy, urzędu gminy, jak i 
jednostek podległych samorządowi. 
Projekt uchwały budżetowej jest 
dokumentem bardzo obszernym 
o sformalizowanym kształcie. Aby 
umożliwić Państwu zapoznanie się z 
jego treścią będziemy go prezentować 
w przystępnej formie i w odcinkach. 
Dzisiaj pierwsza część prezentacji, 
w której pokazujemy ogólny kształt 
budżetu z kwotami wymieniony-
mi w treści uchwały budżetowej. 
Szczegółowe wydatki i przychody w 
poszczególnych działach i rozdzia-
łach budżetowych przedstawimy w 
następnych numerach DN. 

Dochody budżetu gminy wynoszą 
44 642,267 zł, wydatki budżetu wy-
noszą 46 902,514 zł. Deficyt budżetu 
gminy w wysokości 2 260,246 zł 
zostanie pokryty przychodami po-
chodzącymi z: 

a) wpływów ze sprzedaży papie-
rów wartościowych wyemitowanych 
przez gminę w kwocie 2 000,000 zł;

b) wolnych  środków, jako nad-
wyżki środków pieniężnych na ra-
chunku bieżącym budżetu, w tym 
wynikających z rozliczeń kredytów 
i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 
2 921,462 zł.

Przychody budżetu wynoszą 
4 921,642 zł, rozchody 2 661,215 zł.

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 300,000 zł
2) celową w wysokości 300,000 zł 

z przeznaczeniem na:
a) pokrycie nieplanowanych wy-

datków w dziele „Oświata i wycho-
wanie” w kwocie 140,000 zł,

b) pokrycie nieplanowanych wy-
datków w dziale „Edukacyjna opieka 
wychowawcza” w kwocie 60,000 zł,

c) zwiększenie dotacji na realizację 
zadań własnych gminy dla Organi-
zacji Pozarządowych prowadzących 
działalność pożytku publicznego jako 
zabezpieczenie wkładu własnego w 
programy miękkie finansowane w ra-
mach środków pochodzących z Unii 
Europejskiej w kwocie 100,000 zł.

Ustalono dochody w kwocie 
316,000 zł z tytułu wydawania zezwo-
leń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych oraz wydatki w kwocie 304,000 
zł na realizację zadań określonych w 
gminnym programie profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoho-
lowych.

Ustalono również wydatki w kwo-
cie 12,000 zł na realizację zadań 

określonych w gminnym programie 
przeciwdziałania narkomanii.

Plan przychodów i wydatków w 
łącznej kwocie (zbiorczo) wynosi dla 
zakładów budżetowych: przychody 
4 854,577 zł, wydatki 4 854,577 zł.

Ustalono również dotację przed-
miotową dla zakładu budżetowego 
– Zarząd Budynków Komunalnych 
w Nowogardzie z tytułu dopłaty do 
remontów i eksploatacji budynków 
komunalnych oraz na fundusz re-
montowy we wspólnotach mieszka-
niowych za część gminną – 355,000 
zł.

Dotacje podmiotowe dla:
1) działających na terenie gminy 

publicznych przedszkoli w wysokości 
1.170,600 zł

2) Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Rejonowego w Nowogardzie 
w wysokości 50,000 zł

3) gminnych instytucji kultury na 
łączną kwotę 1 240,000 zł.

Ustalono dotacje celowe na zada-
nia własne gminy realizowane przed 
podmioty należące i nienależące do 
sektora finansów publicznych na 
łączną kwotę 315,000 zł.

Ustalono również plan przychodów 
i wydatków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w wysokości: przychody 
– 162,120 zł, wydatki 162,128 zł.

Upoważniono także burmistrza 
do zaciągania zobowiązań z tytułu 
finansowania wydatków na wie-
loletnie programy inwestycyjne, 
zaciągania zobowiązań z tytułu 
umów, których realizacja w roku 
następnych (2008) jest niezbędna 
dla zapewnienia ciągłości działania 
gminy i termin zapłaty upływa w roku 
następnym (2008) – do kwoty łącznie 
1 000,000 zł. A także do zaciągania 
kredytów i pożyczek oraz emisji 
papierów wartościowych do wyso-
kości 500,000 zł, przeznaczonych 
na pokrycie występującego w ciągu 
roku przejściowego deficytu budże-
tu, polegających na spłacie w roku 
budżetowym. Upoważniono również 
burmistrza do dokonywania zmian 
w planie wydatków budżetowych, z 
wyłączeniem przeniesień wydatków 
między działami, a także do przeka-
zania kierownikom innych jednostek 
organizacyjnych gminy uprawnień o 
dokonywania przeniesień w planie 
wydatków. Burmistrz może także 
lokować wolne środki budżetowe na 
rachunkach bankowych w innych 
bankach niż bank prowadzący ob-
sługę budżetu gminy.

Red.
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OGŁOSZENIA 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 działkę 30 arów. 0510 
043 371.

• Szukam mieszkania 2 lub 1-pokojo-
wego. Wiadomość 0889 688 380.

• Odstąpię mieszkanie lokatorskie M-5 
(72 m kw.) – ogrzewanie indywidual-
ne. 0606 703 451.

• Kupię mieszkanie w Nowogardzie 2 
lub 3-pokojowe, własnościowe. 0887 
226 857.

• Do wynajęcia na dłuższy okres 
mieszkanie 2-pokojowe nieumeblo-
wane, świeżo po remoncie. Tel. 0609 
313 000.

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia. 
0889 290 090.

• Wynajmę, zamienię lub sprzedam 
mieszkanie przy ul. Zamkowej, 3 po-
koje, 47,75 m kw. Tel. 0695 770 724.

• Zamienię kawalerkę na 2, 3-pokojo-
we. 0607 289 902, 0607 289 903.

• Zamienię kawalerkę komunalną o 
pow. 31,5 na dwa pokoje. 091 39 
22 687, 0662 315 339.

• Sprzedam garaż vis a vis Szkoły Rolni-
czej. 0609 691 247.

• Zamienię mieszkanie 2-pokojowe, 54 
m kw. z budynkiem gospodarczym, 
po kapitalnym remoncie, działka 5 
arów na dużą kawalerkę. 091 39 181 
39.

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 Toyota Corolla, poj. 1.3 + 
gaz, rok 1991/92. Tel. 0665 440 814.

• Sprzedam VW Golf III, 1994 r., poj. 1.8, 
cabrio. Cena 10.900 zł. 0663 111 318.

• Sprzedam Opel Kadett, kolor bordo, 
1991 r., poj. 1.6, cena 3.000 zł. Tel. 
0606 265 333.

• Sprzedam Opel Kadett, poj. 1.3, 

1987 r., cena 1500 zł – do uzgod-

nienia. 0506 382 151.

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.

• Obornik bydlęcy zamienię na słomę 
lub sprzedam. Dębice. 0781 295 846.

• Sprzedam jałówkę wysokocielną. 091 
39 21 719.

• Kupię ziemię koło Nowogardu, przy 
trasie A-6. 0512 131 444.

• Sprzedam prosięta. 091 39 17 909.
• Kupię krowę. 091 39 106 87.
• Sprzedam żyto i pszenicę paszową. 

0600 345 068.
• Sprzedam 4 tony pszenżyta i 4 przy-

czepy siana. 091 39 28 005.
• Sprzedam prosięta. 091 39 186 73.
• Sprzedam ziemię orną, ok. 5 ha. 0513 

157 124.
• Prosiaki sprzedam. 091 419 10 76, 

0886 665 940.
• Sprzedam ciągnik rolniczy Ford – na 

beznynę, betoniarkę 100 l – napęd 
spalinowy, kompresator 3-tłokowy, 
przyczepę wywrotkę. Cena złomu 
użytkowego. 0501 237 062.

• Sprzedam prosięta 8-tygodniowe lub 
zamienię na zboże. 091 39 25 812.

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.
• CYKLINOWANIE PODŁÓG. 0691 

703 843.
• Remonty – 0508 920 135.
• Prace wykończeniowe, szpachlo-

wanie, malowanie, regipsy, panele 

i inne. 0696 909 548.

• Usługi ogólnobudowlane – ociepla-
nie. 0501 549 756.

• Wykonujemy regipsy, szpachlowa-

nie, malowanie, docieplenia pod-

daszy. 0505 94 17 65.

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.

• Zatrudnię kierowcę z kwalifikacjami. 
Tel. 0605 276 271.

• Poszukuję kierowniczki do sieci skle-

pów. Wymagania: prawo jazdy. 0512 
131 567.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub po-
mocnika. 0603 366 286.

• Kobieta 46-letnia z bardzo dobrą 
znajomością języka niemieckiego 
poszukuje pracy. Tel. 0512 99 56 15.

• Poszukuję doświadczonej opiekunki 
do rocznego dziecka. 091 39 26 244 
– po 17.00.

• Zatrudnię stolarza lub pomocnika. 
0609 312 088.

• Praca w rolnictwie, w okolicach 
Wierzchów. Możliwy dowóz z Nowo-
gardu. 0887 704 296.

INNE

• SPRZEDAM DRUKARKĘ LEXMARK, 

MODEL Z612, CENA DO UZDODNIE-
NIA, TEL. 0605 522 340.

• Przyjmę każdą ilość gruzu. Tel. 

0506 988 956.

• Sprzedam pudelka miniaturkę bia-

łą (suczka). 0697 99 26 05.

• Sprzedam 3 okna plastikowe nowe, 
75 x 90, cena 500 zł. 091 39 134 17.

• Kupię betoniarkę. 0609 740 578.
• Oddam małe pieski. 091 39 25 051.
• ZGUBIONO KSIĄŻKI Z BIBLIOTEKI 

PUBLICZNEJ (W CZARNEJ REKLA-

MÓWCE). UCZCIWY ZNALAZCA 

PROSZONY JEST O ZWROT DO RE-

DAKCJI „DN”.

• Sprzedam pilarkę taśmową. 0609 
312 088.

Kącik Młodych Szaradzistów
Na rozwiązania zadań publikowanych w styczniu czekamy do dnia loso-

wania - do 5 lutego 2007 r.

Krzyżówka dla kibiców
Po poprawnym rozwiązaniu zadania litery z pól ponumerowanych od 1 do 

12 powiedzą Wam o co walczy Adam Małysz.
Poziomo:
3 – powinna być wyrażona wraz z żalem za popełnione grzechy,
7 – pojemnik, który zastąpił tornister,
8 – genealogia czyli pochodzenie ( przy okazji pomyśl z jakiego rodu się 

wywodzisz i kim  byli Twoi przodkowie)
9 – jeden dba o to, by w mieszkaniach było ciepło, drugi zatruwa powietrze 

nikotyną,
10 – najeźdźca, napastnik,
11 – gra z piłką i kijem (rodzima, powoli zanikająca odmiana amerykań-

skiego bejsbola).
Pionowo:
1 – ptak morski, kuzynka mewy,
2 – działowa i ma podobno uszy,
3 – krasnal, chochlik, gnom, ludzik, kobold,
4 – rozwalający się budynek,
5 – oset albo perz,
6 – państewko wysoko w Pirenejach,
9 – duchowny z cerkwi (jego żona to popadia).

UWAGA! Wyniki losowania nagród za zadania grudniowe podamy w na-
stępnym wydaniu wtorkowym.
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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)

Nowogard 08.01.2007r.

OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Mechanik samochodów 
osobowych

2. Sprzedawca
3. Magazynier
4. kelner/barman
5. Pracownik działu sprzeda-

ży
6. Palacz CO 
7.  Stolarz, pomocnik stolarza
8.  Pracownik produkcji okien 

PCV
9. Osoba do przyjmowania 

zakładów bukmaherskich
10. Doradca klienta 

OFERTY PRACY  

SPOZA REJONU

1. Kierowca C+E (Barlinek),(G
ryfice)(Mieszewo)

2. Pracownik Produkcji (Klini-
ska Wielkie) 

3. Kierowca z kat. D (Masze-
wo)

4. Pracownik biurowy (Gryfi-
ce)

5. Doradca klienta (Gole-
niów)

6. Kierowca autobusu (Szcze-
cin)

7. Kierowca- operator wózka 
widłowego, pracownik do 
rozładunku (Szczecin)

8. Sprzątaczki ( Goleniów )
9. Rzeźnik, wykrawacz, uboj-

nik ( Gryfice)
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„Dziennik Nowogardzki”: Jeśli 
w przypadku Pomorzanina można 
mówić o legendzie, to jest pan jedną 
z nich. Nie wszyscy jednak znają 
przebieg pańskiej kariery. Jak się 
zaczęła pańska przygoda z piłką 
nożną?

Marek Piątkowski: Gdy miałem 
12-13 lat pierwszy raz trafiłem na tre-
ning do pana Sowy, ale nie na bram-
kę. Zagrałem kilka meczów na środku 
pomocy. Gdy poszedłem do szkoły do 
Szczecina przez pół roku trenowałem 
w Pogoni u pana Obsta, ale też jako 
zawodnik z pola. Cały czas jednak 
ciągnęło mnie do bramki, bo na tę 
pozycję miałem lepsze warunki fi-
zyczne a i szybkościowo też nie byłem 
zbyt ciekawie usposobiony. Grałem 
w okolicznych spartakiadach. W Po-
morzaninie bronił wówczas Tadeusz 
Gliwka i za jego namową trafiłem na 
bramkę. Po pół roku treningów pod 
okiem Karola Podemskiego w wieku 
17 lat zadebiutowałem w Pomorza-
ninie. Graliśmy mecz w Lipianach w 
ósemkę przeciwko jedenastce i mecz 
skończył się wynikiem 0:0. Po tym 
meczu trener Podemski wystawił 
mnie do seniorów i w debiucie wygra-
liśmy z Sokołem Pyrzyce 5:0. Grałem 
przez dwa lata w Pomorzaninie, ale 
zbliżała się służba wojskowa

Ten okres nie wiązał się jednak z 
przerwą w uprawianiu sportu.

Z naszej grupy do III ligi awanso-
wała Odra Chojna, więc poszedłem 
tam do wojska i tam grałem przez 
rok. Bazowaliśmy na chłopakach z 
wojska i jako beniaminek nie utrzy-
maliśmy się w III lidze. Miałem 
propozycję albo do Stali Stocznia 
Szczecin albo do Gwardii Szczytno, 
a jako, że miałem jeszcze rok służby 
wojskowej wybrałem Mazury. Za-
grałem tam tylko jeden mecz w II 
lidze, ze Stalą Mielec, a jako młody 
chłopak większość czasu spędziłem 

na ławce rezerwowych. Tak więc 
wojsko upłynęło mi przyjemnie, 
wpadło też parę groszy bo miałem 
państwowe stypendium dla gracza 
drugoligowego. Zwiedziłem trochę 
stadionów m.in. Wisły Kraków czy 
Stali Mielec. Było ciekawie. 

W końcu jednak trzeba było 
opuścić wojsko.

Gdy skończyłem służbę wojskową 
zacząłem jednak tęsknić za domem. 
Byłem rok po ślubie, więc chciałem 
być bliżej żony, a że cały czas miałem 
propozycję ze Stali Stocznia postano-
wiłem wrócić. Oni akurat też spadli 
z II ligi, zacząłem tam grać i po roku 

awansowaliśmy. Stal wówczas była 
za silna na III ligę i zbyt słaba na 
II. W Szczecinie grałem dwa lata, 
aż przyszedł rok 1989, przełom w 
naszym kraju i Stocznia przestała 
finansować piłkę nożną na takim 
poziomie. Byłem jeszcze na testach 
w pierwszoligowej Olimpii Poznań 
i powiedziałem sobie, że albo zacznę 
grać wyżej albo wracam do Nowo-
gardu. Nie chciałem tułać się po III 
czy IV lidze. Nudziły mnie już ciągłe 
przeprowadzki. Trochę za szybko, bo 
miałem wówczas 23 lata. W sumie z 
tego testu nic nie wyszło. Miał być 
sparing, który jednak został odwo-
łany, więc potrenowałem 2-3 dni i 
wróciłem z powrotem. Czekałem 
na telefon, a że się nie odezwali po-

Jeszcze powalczę
Rozmowa z Markiem Piątkowskim, bramkarzem Pomorzanina Nowogard

stanowiłem wrócić do Pomorzanina 
gdzie zacząłem grać w polu. Grałem 
sześć – siedem lat, wywalczyliśmy 
wtedy pierwszy historyczny awans do 
czwartej ligi, gdzie się utrzymaliśmy, 
a w następnym sezonie groziła nam 
III liga i się wszyscy tego obawiali, ale 
nic z tego nie wyszło. W wieku 30 lat 
miałem kontuzję, w Stargardzie za-
łatwili mi nogę i nie grałem trzy lata. 
Po powrocie stwierdziłem, że mogę 
stać tylko na bramce.

Dlaczego właśnie postanowił pan 
zostać bramkarzem? Młodzi chłop-
cy wolą wcielać się w Ronaldinho 
niż Olivera Kahna. 

Szczerze mówiąc bardziej cie-
szyło mnie strzelanie bramek niż 
bronienie, ale podszedłem do tego 
oceniając swoje szanse gdzie mogę 
więcej osiągnąć. Moim marzeniem 
było zagrać minimum w II lidze i to 
marzenie mi się spełniło. Ale do gry 
w polu zawsze mnie ciągnęło. Nawet 
jak stałem na bramce to chciałem 
wyskoczyć na jakiś rzut rożny i coś 
strzelić. Bardziej lubię grać w polu 
niż na bramce i dlatego często gram 
na hali.

W tej halówce trochę się pan 
realizuje. W ostatnich rozgryw-
kach Nowogardzkiej Amatorskiej 
Ligi Piłkarskiej został pan królem 
strzelców pokonując m.in. naj-
skuteczniejszych w Pomorzaninie 

Krystiana Miklasa i Wojtka Boni-
frowskiego.

Wówczas jeszcze Kamil Młynar-
czyk, który tyle lat grał w Inie Go-
leniów, zdobył tyle samo bramek. 
Mamy fajną ekipę na hali. Zawsze wy-
grywał Norbert Dworak, a teraz mnie 
to przypadło w udziale. Taki sukces 
na koniec kariery, wśród młodych 
chłopaków, z pewnością cieszy. 

Czas na pytanie, które nurtuje 
wszystkich nowogardzkich kibiców: 
jak długo jeszcze będzie pan grał 
w Pomorzaninie. Burmistrz już 
kiedyś nazwał pana nowogardzkim 
Lwem Jaszynem.

Pan Kaziu zawsze krzyczy do mnie 
Lew Jaszyn (śmiech). Najbardziej się 
boję, żeby na koniec kariery nie złapać 
jakiejś poważnej kontuzji. Całe życie 
mnie omijały, poza normalnymi u 
piłkarzy urazami torebek stawowych 
czy skręceniami stawu skokowego, 
nie miałem poważniejszej kontuzji. 
Tego się najbardziej obawiam, bo 
chciałbym jeszcze pograć w oldbo-
jach. Na pewno w Pomorzaninie po-
gram do końca czerwca. A później? 
Jak będę potrzebny i będzie zdrowie 
to może jeszcze powalczę. Wszystko 
zależy i od trenera i od zespołu. Jeżeli 
będę mógł pomóc zespołowi to będę 
grał. Trochę też zależy od żony. Tyle 
lat przez te mecze mieliśmy zepsute 
weekendy, więc należą jej się duże sło-
wa uznania, że to tak długo toleruje.

A co będzie pan robił po zakoń-
czeniu kariery zawodniczej. Może 
praca z młodzieżą? Bo bramkar-
skiego narybku niestety nie mamy.

Przez dwa lata próbowałem swoich 
sił jako trener, ale jest zbyt duża rota-
cja. Właściwie na każdych zajęciach 
trenowałem innego zawodnika. Z 
tych co regularnie chodzili to był 
tylko Malanowski, który jest teraz 
w Pogoni, ociera się o kadrę Polski 
i broni w swoim roczniku w repre-
zentacji województwa. Ten chłopak 
regularnie pracował dwa lata i czegoś 
się nauczył. Reszta niestety trenowała 
niesystematycznie, więc nie chciałem 
marnować swojego czasu. Jak coś 
robić, to robić dobrze i trochę mnie 
to znużyło.

A tak przy okazji chciałbym po-
dziękować wszystkim kibicom, któ-
rzy oddali na mnie głosy, dzięki 
czemu zostałem wybrany zawod-
nikiem jesieni nowogardzkiego 
Pomorzanina.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Andrzej Garguliński

Marek Piątkowski nie tylko bramkarz. Podczas ostatniej edycji Nowo-
gardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej wywalczył tytuł króla strzelców 
zdobywając 26 bramek
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Cyfrowy 

druk kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

Kto zna ofiarę wypadku?
W minioną sobotę 

doszło do groźnego w 
skutkach wypadku dro-
gowego. Poszkodowana 
kobieta z ciężkimi obra-
żeniami została prze-
wieziona do szpitala. 
Policja prosi mieszkań-
ców o pomoc w ustaleniu 
jej tożsamości.

Do zdarzenia doszło 
około godziny 16.40 na 
przejściu dla pieszych 
przy ulicy Warszawskiej, 
u wylotu ulicy Sądowej. 
Jadący od strony Gryfic 
renault megane potrącił 
idącą od strony sklepu „Biedronka” kobietę w wieku około 65 – 70 lat, wzrostu 
około 160 cm. Z obrażeniami nóg i urazem czaszki została przewieziona do 
szpitala w Gryficach skąd trafiła na oddział intensywnej opieki medycznej 
w Kołobrzegu.

Policjanci nie chcą jeszcze mówić o tym, kto ponosi winę za ten wypadek, 
lecz ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta wtargnęła na jezdnię. 

Jak do tej pory nie udało się jej zidentyfikować. Kobieta nie miała przy 
sobie żadnej torebki i żadnych dokumentów. Znaleziono przy niej jedynie 
klucze. Kobieta szła w płaszczu koloru ciemnozielonego z sześcioma dużymi 
guzikami koloru perlistozielonego zapinanymi na zielone pętelki szerokości 
około 1 cm. Miała na sobie czarne pięciopalczaste rękawiczki z dzianiny, biały, 
ażurowy szal długości około 1,5 m z frędzelkami na końcach. Ubrana była w 
długą szarą spódnicę na gumce w pasie, ciemnobeżowe rajstopy oraz szarą 
bluzkę w regularne kwiaty koloru srebrnoszarego wielkości około 5-6 cm. 
Policja prosi o kontakt osoby, które rozpoznają widoczną na zdjęciu osobę 
pod numerem telefonu 997 lub 112. Ag

W obiektywie Jana Korneluka                          

Pij mleko - będzisz wielki
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„ROBI – TRANS” 
przejazdy zagraniczne docelowe 

pod wskazany adres 
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Ranking „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw”

II LO wśród najlepszych 
szkół w kraju
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PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE  
ul. 3 Maja 22, 72-200 Nowogard tel. 091-392 21 81 

OGŁASZA NABÓR NA KIERUNKU: 
   • TECHNIK ADMINISTRACJI (2 lata) 
   • TECHIK BHP (1,5 roku)
   • TECHNIK OCHRONY (2 lata)

CZESNE: 90 zł/miesięcznie BEZROBOTNI: 70zł/miesięcznie
------------------------------------------------------------------------------------
BEPŁATNE PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

ul. 3 Maja 22, 72-200 Nowogard, tel. 091-392 21 81
OGŁASZA NABÓR NA SEMESTRY: I, III, V

GWARANCJA BEZPŁATNEJ NAUKI PRZEZ CAŁY CYKL NAUKI
Szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych!!!

Cyfrowy 

druk kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

REKLAMA ŻYCZNIA
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KALENDARIUM
12 STYCZNIA 

Imieniny: Aelred, Antoni, Arkadia, Arkadiusz, Arkady, 
Benedykt, Bernard, Cezaria, Czasława, Czasława, Cze-
sława, Czech, Czechasz, Czechoń, Ernest, Ernestyna, 
Eutropiusz, Greta, Jan, Małgorzata, Reinhold, Stomir, 
Tacjana, Tycjan i Tygriusz

13 STYCZNIA

Imieniny: Bogumił, Bogumiła, Bogusąd, Bogusław, 
Bogusława, Falisław, Glafira, [[[Godfryd]], Gotfryd, 
Hilary, Judyta, Leoncjusz, Melania, Remigia, Remigiusz 
i Weronika

14 STYCZNIA

Imieniny: Dacjusz, Feliks, Helga, Hilary, Krystiana, 
Makryna, Malachiasz, Mściwoj, Nina, Odoryk, Piotr, 
Radogost, Rajner i Sabbas
Kościół prawosławny - Nowy Rok

15 STYCZNIA

Imieniny: Aleksander, Arnold, Dalemir, Dąbrówka, 
Dobrawa, Domosław, Franciszek, Ida, Izydor, Jan, 
Makary, Maksym, Maur, Micheasz i Paweł
Wikipedia - Dzień Wikipedii (INTERNETOWEJ ENCY-
KLOPEDII)

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.

Nie bądźmy obojętni wobec ludzi znajdują-
cych się w trudnej sytuacji.

• Redakcja dysponuje odzieżą dla dorosłych. 
Potrzebujących zapraszamy do redakcji.

• Oddam półkotapczan z dwoma biurkami 
(jasny kolor). Tel. 091 39 22 069.

Z góry dziękujemy.  Redakcja

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Nowogardzie 

zaprasza 
na otwarcie 

wystawy karnawałowej 
przygotowanej przez pensjonariuszy 

DPS nr 1 w Nowogardzie 
15 stycznia (poniedziałek) 2007 r.  

o godz. 11.00

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

XV Finał
W niedzielę po raz piętnasty zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
Poniżej przedstawiamy plan imprez towarzyszących XV Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy  w Nowogardzie.

Zespół Szkół Ogólnokształcących przy ul. Boh. Warszawy 78 w Nowogardzie
10:00 – Turniej koszykówki

Sala widowiskowa Nowogardzkiego Domu Kultury
12:00 - 13:00 – Koncert Świąteczny w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej w Nowogardzie
13:00 – 13:15 – Aukcja
13:15 – 15:15 – Występy artystów z Nowogardzkiego Domu Kultury
15:15 – 15:30 – Aukcja
15:30 – 16:15 – Koncert zespo-

łu „KaHa Band”
16:15 – 16:30 – Aukcja
16:30 – 17:00 – Koncert kapeli 

ludowej „Wesoła Ferajna”
17:00 – 17:15 – Aukcja
17:15 – 18:00 – Koncert zespo-

łu „And Many More”
18:00 –18:15 – Aukcja
18:15 – 18:45 - Koncert kapeli 

ludowej „Wesoła Ferajna”
18:45 – 19:00 – Aukcja
19:00 – 20:00 – Koncert zespołu 

wokalno - instrumentalnego

Plac Wolności (przed NDK)
20:00 – Światełko do nieba

Miejska Biblioteka 
Publiczna 

w Nowogardzie 
zaprasza 12 stycznia 
(piątek) godz. 17.00 

na Koncert Noworoczny 
w wykonaniu uczniów 

ze Szkoły Muzyki 
Edwarda Steca.

Pierwsza eksmisja 
z wyroku sądowego w SM „Gardno”

W tych dniach doszło do pierwszej eksmisji z tytułu nakazu sądowego w stosunku do osoby zalegającej 
z czynszem z mieszkania SM „Gardno” w Nowogardzie. 

O komentarz poprosiliśmy prezesa Spółdzielni Jana Smolirę.
„Problemem przy tego typu eksmisjach jest to, że ten proces jest długotrwały. Ważne jest, że w tej chwili 

okazuje się, że eksmisje są skuteczne i w stosunku do osób, które uchylają się od regulowania swoich zobo-
wiązań zostają zrealizowane. Liczymy na to, że ten przykład pokaże, że jednak lepiej płacić czy zawierać 
porozumienia, które pozwalają wyjść z tarapatów finansowych niż liczyć, że eksmisja będzie nieskuteczna, 
bo w tej chwili komornicy zaczynają skutecznie egzekwować prawo.”

Red.
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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

Psi los
Ile ich jest? Biedne wprost nędzne, 

wychudzone, o smutnych pysz-
czkach. Bezdomne, bezpańskie, 
niekochane.

Kiedyś miały swój dom, swój przy-
tulny kąt, ale zły pan wyrzucił je za 
drzwi i już nie wpuścił, choć sko-
wyczały lub rozpaczliwie miauczały 
błagając swego pana o litość.

Kto to taki?
To bezdomne psy i koty wałęsające 

się po naszych ulicach. Do tej pory 
były wyłapywane i przewożone do 
schroniska dla zwierząt „Sikorka” w 
Sikorkach Tadeusza Soroki. Budżet 
gminy w ubiegłym roku na ten cel 
przeznaczył kwotę w wysokości 
30.000 zł.

A co teraz?
Pod koniec ub.r. wszczęto postę-

powanie przetargowe o udzielenie 
zamówienia publicznego pod nazwą 
„świadczenie usług polegających 
na ochronie przed bezdomnymi 
zwierzętami z obszaru gminy Nowo-
gard”. Postępowanie unieważniono 
z powodu braku ofert. Co wcale nie 
oznacza, iż nikt nie będzie zajmował 
się wyłapywaniem bezdomnych psów 
i kotów. 

Jak poin-
formował 
nas kierow-
nik UMiG 
Nowogard 
T a d e u s z 
F i e j d a s z 
wyłapywa-
niem bez-
domnych zwierząt zajmie się firma 
Tadeusza Soroki.

Dlaczego z terenu naszej gminy nikt 
więcej nie podjął się tego zadania?

Kierownik Fiejdasz mówi: Ponie-
waż do wyłapywania psów nikt na 
naszym terenie nie ma odpowiednich 
kwalifikacji, które są wymagane w tym 
przypadku.

Pojawiły się również plotki, iż firma 
Tadeusza Soroki nie przystąpiła do 
przetargu, gdyż ma być zlikwidowana. 
Czy to prawda?

- Schronisko w Sikorkach nie posiada 
norm unijnych. Z tego powodu nasza 
gmina wspólnie z sześcioma ościennymi 
gminami przystąpiła do budowy przy-
tuliska w Sosnowicach koło Golczewa. 
Tam będą trafiać bezdomne zwierzęta 
– powiedział Tadeusz Fiejdasz.

I.K.
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Program kolęd

We wtorek opublikowano ko-
lejny ranking szkół pondgimna-
zjalnych przygotowany wspólnie 
przez redakcje „Rzeczpospolitej” 
i Perspektyw”. W zestawieniu 
tym kolejny raz znalazło się 
nowogardzkie II Liceum Ogól-
nokształcące notując przy okazji 
spory awans.

II LO po raz pierwszy w ran-
kingu znalazło się w 2005 roku, 
gdy uplasowało się na 140 miej-
scu. Rok później nowogardzka 
szkoła zajęła 108 miejsce by w 
tym roku wedrzeć się do pierw-
szej setki zajmując 68 miejsce i 
czwarte wśród szkół wojewódz-
twa zachodniopomorskiego.

Sama uroczystość odbyła się 
we wtorek w małej auli Politech-
niki Warszawskiej. Zjawili się 
przedstawiciele niemal wszyst-
kich szkół uwzględnionych w 
rankingu, rektorzy wyższych 
uczelni, przedstawiciele mini-
sterstwa, władz samorządowych i 
oczywiście sami organizatorzy.  

„Ten sukces jest zasługą przede 
wszystkim trzech uczniów. Za-
pracowali na niego również inni 
uczniowie, którzy brali udział 
w różnych eliminacjach, ale nie 
doszli tak wysoko. Nasz efekt 
edukacyjny jest znacznie szerszy, 
natomiast najwięcej punktów 
zdobyli właśnie ci trzej ucznio-
wie. Piotr Balov jest laureatem 
olimpiady o Unii Europejskiej, 
dziś student Wydziału Prawa 
na Uniwersytecie Warszawskim. 
Paweł Ceranka, wyjątkowy czło-
wiek, obecnie student Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, był laureatem 

olimpiady literatury i 
języka polskiego oraz 
finalistą olimpiady fi-
lozoficznej. Trzeci to 
Wojciech Koladyński, 
który był pierwszy w 
kraju podczas olimpia-
dy literatury i języka 
polskiego. – powiedział 
nam dyrektor Zespołu 
Szkół Ogólnokształcą-
cych Leszek Becela – 
Piękne jest to, ze po raz 
czwarty wygrało XII 
LO w Szczecinie, czyli 
nasi. Naszym sukcesem 
jest to, że utrzymaliśmy 
czwarte miejsce w wo-
jewództwie a wyraź-
nie podskoczyliśmy w 
rankingu krajowym. 
Tendencja jest bardzo 
dobra, bo pojawiamy 
się tam już po raz trzeci i co 
roku awansujemy o czterdzieści 
miejsc.”

Nie mogliśmy nie zapytać czy 
istnieje przepis na dobrą szkołę. 
„Trudno podać jakiś prosty prze-
pis. – odpowiedział wyraźnie 
rozbawiony Leszek Becela – To 
są żywe organizmy, nie ma uni-
wersalnego sposobu. Na pewno 
trzeba mieć dobrych nauczycieli. 
Trzeba też ciekawie przedstawić 
swoją ofertę, swój pomysł, jakąś 
filozofię szkoły uczniom, których 
się do niej zaprasza. Później 
trzeba stworzyć taką przestrzeń, 
żeby ci uczniowie mogli zreali-
zować swoje plany wobec włas-
nego rozwoju. Staramy się tak 
to poskładać, żeby jak najwięcej 

naszej młodzieży chciało się 
zarazić modą na uczenie. To jest 
szalenie ważne w dzisiejszych 
czasach, żeby wyjść ze szkoły z jak 
największym kapitałem wiedzy. 
To im się później przyda, uła-
twi im karierę zawodową. Poza 
tym to jest wspaniała przygoda 
jeśli ci uczniowie wędrują po 
różnych zawodach, olimpiadach 
przedmiotowych, spotykają się z 
uczniami, którzy mają podobne 
horyzonty myślowe. To jest bar-
dzo ważny kapitał, z którym ta 
młodzież wychodzi gdzieś dalej 
na studia, poza Nowogard.”

Serdecznie gratulujemy tego 
sukcesu i życzymy by w przyszło-
rocznym rankingu II LO awan-
sowało przynajmniej o kolejne 
czterdzieści miejsc.

Ag

Ranking „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw”

II LO wśród najlepszych 
szkół w kraju

Leszek Becela i Piotr Balov

Kolęda w parafii pw. WNMP
Piątek 12 stycznia
ul. Wiejska 3 i 5-26, Bankowa 3d, e i 8, Wojska 

Polskiego 77-86.
Kolęda rozpoczyna się od godz. 16.00.
Sobota 13 stycznia
Olchowo – kolonia, Wojcieszyn, Bankowa 6, 

Armii Krajowej 7-11.
Poniedziałek 14 stycznia
ul. Armii Krajowej 12-28, ul. Wiejska 27-49, 

ul. Dworcowa, ul. Rzeszowskiego, ul. Bataloi-
nów Chłopskich, Pocztowa, Fabryczna.

Kolęda w parafii św. Rafała Kalinowskiego
Piątek 12 stycznia
ul. Boh. Warszawy 35-41 oraz ul. Ogrodowa
Kolęda rozpoczyna się od godz. 16.00
Sobota 13 stycznia
Jarchlino, Konarzewo
Kolęda rozpoczyna się od godz. 10.00
Poniedziałek 14 stycznia
ul. Boh. Warszawy 41-56
Wtorek 15 stycznia
ul. Boh. Warszawy 57-69 i ul. Radosława

Opłata skarbowa 
bez znaczków

W związku ze zmianą ustawy o opłacie skarbo-
wej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635) z dniem 
1 stycznia 2007 r. nie będzie możliwości zapłaty 
opłaty skarbowej znakami skarbowymi. W związ-
ku z powyższym należną opłatę skarbową można 
będzie uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie, Plac Wolności 1 w godzinach: 

w poniedziałek 
od 8:30 do 9:30 
od 10:30 do 15:00 
w pozostałe dni 
od 8:00 do 9:30 
od 10:30 do 14:30 
PRZERWA od 9:30 do 10:30  lub bezgotówkowo 

na rachunek bankowy 61 1240 3884 1111 0000 
4209 2470 PeKaO S.A. I o/Nowogard z adnotacją 
„opłata skarbowa”.

Red.

Wszystkim, którzy 
uczestniczyli 

w ostatniej drodze 
ś.p. 

Heleny Górniackiej 
podziękowania 

składa 
pogrążona w żalu rodzina

Weekend w Kinie „Orzeł”

Dobry rok
Dramat Obyczajowy USA 2006 r., reż. Ridley Scott, obsada: 

Russel Crowe, Marion Cottilard, Albert Finney, czas trwania 118 
min., projekcja: piątek – sobota godzina 19.00.

Ridley Scott po raz kolejny zatrudnił Russela Crowe’a, lecz 
próżno szukać tu walk na miecze. Tym razem rzecz dzieje się 
całkiem współcześnie.

Londyński specjalista od inwestycji Max Skinner przybywa 
do Prowansji, by sprzedać małą winnicę, odziedziczoną po 
zmarłym wuju. Max z ociąganiem podejmuje się sprawy, która 
nieoczekiwanie otworzy nowy oszałamiający rozdział w jego 
życiu i sprawi, że jego życie nabierze smaku. Ag
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„Warto być dobrym 
człowiekiem”
Tradycją już stały się Noworoczne Spotkania członków Zachodniopomor-
skiego Związku Sybiraków. Wzorem lat ubiegłych uczniowie SP Nr 1 przy-
gotowali przedstawienie. Tym razem była to inscenizacja pt. „Legenda o 
dzwonach”, przygotowana przez ucz. klasy VI B pod opieką s. Hiacynty 

REKLAMA

– Heleny Izdebskiej. Muzyka i śpiew – p. P. Kędzia z zespołem. Przesłanie 
wynikające z treści inscenizacji to „WARTO BYĆ DOBRYM CZŁOWIE-
KIEM”. 
Życzenia i wspólne śpiewanie kolęd sprawiło, że atmosfera była wyjątko-
wa.
Serdecznie dziękujemy ks. Proboszczowi K. Łukjaniukowi, przewodni-
czącemu Rady Miejskiej M. Krzywani i uczniom SP Nr 1 za uświetnienie 
spotkania.

W imieniu członków Związku
M. Dembińska
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Zmienia się nasza mentalność
O kremacji rozmawiamy z administratorem nowogardzkiego cmentarza Jerzym Furmańczykiem.
„Dziennik Nowogardzki”: Kre-

macja staje się coraz bardziej popu-
larna, jeśli w tym przypadku można 
użyć tego słowa. Jak to wygląda w 
Nowogardzie?

Jerzy Furmańczyk: W Polsce, 
jak podają badania opublikowane 
w gazecie „Memento”, około dwóch 
procent osób zdecydowało się na 
kremację. Jest więc pewien wzrost. 
Powodów jest kilka. Po pierwsze za-
czyna brakować miejsc, a po drugie 
to zmienia się mentalność wielu osób, 
szczególnie osób młodych. W No-
wogardzie było kilka takich pogrze-
bów, ale dużo osób pyta czy robimy 
kremacje, gdzie to jest, itd. Myślę, że 
te pytania padają aby dowiedzieć się 
czegoś więcej na ten temat w celu 
przyszłego skremowania się. 

Ile rocznie odbywa się takich 
pogrzebów?

Musiałbym spojrzeć w książkę, ale 
takich pogrzebów odbywa się około 
czterech rocznie.

Gdzie odbywa się kremacja?
Najbliżej w Szczecinie, gdzie na 

Cmentarzu Centralnym jest zamon-
towany piec kremacyjny, który funk-
cjonuje już od zeszłego roku, więc 
nie trzeba daleko jeździć. Kiedyś jeź-
dziliśmy do Poznania i do Gdańska. 
Wszystkie formalności załatwiamy w 
biurze w Nowogardzie a sama krema-

cja odbywa się w Szczecinie.
Ile to kosztuje i jak wypada po-

równanie do tradycyjnego po-
chówku?

Teoretycznie mniej więcej tak 
samo, ale mogę powiedzieć, że tań-
sza jest kremacja niż tradycyjny 
pogrzeb, bo później nie trzeba robić 
dużego pomnika. Można również 
dochować do ist-
niejącego gro-
bu, do dziadków 
czy do rodziców. 
Trumna krema-
cyjna jest tańsza 
od tradycyjnej 
i sama urna nie 
jest też droga.

Co dalej? Gdy 
jest już urna to, 
przynajmniej 
n a  f i l m a c h 
wkłada się ją np. 
do specjalnej 
ściany. Takiej 
ściany w Nowo-
gardzie jeszcze 
nie widziałem.

Obowiązkiem właściciela cmen-
tarza, którym jest gmina Nowogard 
jest postawienie takiej ściany urnowej 
i pola do rozsypywania prochów, 
bo też jest taka możliwość. Mamy 
takie miejsce w centralnym punkcie 

cmentarza. Zaproponowałem, żeby 
wybudować tam niszę urnową na 
fundamencie byłego wiatraka. Nisze 
urnowe sporo kosztują i inwestorem 
tego musi być właściciel cmentarza. 
W zamian opłaty za korzystanie z 
nich, pobierane co dwadzieścia lat, 
wpływają do właściciela, czyli kasy 
Urzędu Miasta.  Myślę, że z racji kur-

czącej się ilości miejsc na cmentarzu 
taka decyzja przy nowych władzach 
zapadnie, ponieważ w przeciwnym 
razie będzie brakowało miejsc.

A gdzie teraz chowamy urny?
Mamy kilka metod. Czasami do-

chowujemy do grobu istniejącego. 
Bywa też tak, że w grobach murowa-
nych są specjalne miejsca na urny. A 
teraz chcemy otworzyć przy kaplicy 
lub przy nowej bramie po prawej 
stronie, gdzie ze względu na przepi-
sy nie możemy chować tradycyjnie 
utworzyć pole urnowe. Urna będzie 
wkopywana w ziemię, na której 
umieści się tabliczkę. Tak jest m.in. w 
Poznaniu, popularne jest to również u 
naszych zachodnich sąsiadów, gdzie 
są specjalne alejki. Taki pochówek 
zajmuje bardzo mało miejsca. Cho-
waliśmy również w takich małych 
grobowcach specjalnie wybudowa-
nych na urny.

Jakie formalności należy spełnić, 
aby zostać skremowanym?

Przede wszystkim należy zgłosić 
się do nas do biura. My wówczas 
pomagamy w załatwieniu wszystkich 
formalności. Podstawą jest posiada-
nie aktu woli osoby zmarłej, która 
zdecydowała się na kremację lub 
zebrać podpisy dwóch osób z rodziny 
oświadczających, że ta osoba chciała 
zostać skremowana. Wówczas mamy 
decyzję o kremacji. Można jechać 
i brać udział w samej kremacji lub 
zlecić to nam. To wychodzi zdecy-
dowanie taniej.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Andrzej Garguliński

Z drugiej strony ławy

Rozmowa z Robertem Czaplą 
Dziennik Nowogardzki –Chciał 

Pan rozmawiać z DN , dlaczego?
Robert Czapla – Bo już najwyższy 

czas, aby mieszkańcy dowiedzieli się 
o co naprawdę w sprawie chodzi i 
jakimi metodami zemsty politycznej 
posługuje się Kazimierz Ziemba i 
koalicja PSL-PO.

DN – Jak został Pan dyrektorem 
Powiatowego Urzędu Pracy?

Cztery lata temu zgłosiłem się 
na konkurs, gdzie startowało kilku 
kandydatów na to stanowisko – ja 
wygrałem. Należy tutaj powiedzieć, iż 
dyrektorzy nie mają umów o pracę, są 
powoływani na stanowisko i z niego 
odwoływani.

DN – Kiedy zaczął się konflikt, 
który trwa do chwili obecnej?

Już po pierwszej turze wyborów 
były prowadzone rozmowy koalicyj-
ne, wówczas dowiedziałem się, iż za 
to, że w drugiej turze wyborów star-
tuję przeciwko burmistrzowi Ziembie 
zdejmą mnie ze stanowiska.

DN – W Pana instytucji była 

przeprowadzana kontrola. Co wy-
kazała?

Kontrole w PUP to zjawisko nor-
malne. Są kontrole ministerialne, wo-
jewódzkie, zewnętrzne i wewnętrzne. 
Takie kontrole trwają od 2 do 3 
tygodni. Wszystkie przeprowadzane 
kontrole nie wykazały żadnych nie-
prawidłowości. Ostatnia kontrola 
Starostwa odbyła się przed wyborami 
samorządowymi. Gdy nowy starosta 
powiatu z koalicji PSL-PO objął swoje 
stanowisko, po kilku dniach nasyła 
na mnie kolejną kontrolę. I co się 
okazało? – Dwie kontrole tej samej 
instytucji, ta sama pani kontrolująca 
– a dwa inne wyniki pokontrolne. 
Niech czytelnicy sami to ocenią. 

DN – Co działo się dalej, podobno 
starosta powiatu stracił do Pana 
zaufanie?

Po zakończonej kontroli powinie-
nem otrzymać protokół pokontrolny 
– tak było zawsze – następnie mam 
miesiąc czasu na ustosunkowanie się 
do niego. Tymczasem ja tego proto-

kołu nawet na oczy nie widziałem.
Kilkakrotnie telefonowałem do 

starosty z propozycją spotkania, ale 
nigdy dla mnie nie miał czasu. Do 
naszego spotkania nie doszło, nawet 
nie wiem jak starosta wygląda. Jak za-
tem można stracić zaufanie do kogoś 
kogo nie widziało się na oczy?

DN – Co Pan teraz czuje?
Czuje jak bardzo mściwy i za-

wistny jest Kazimierz Ziemba. Za 
to, że startowałem w wyborach na 
burmistrza Nowogardu i byłem jego 
konkurentem zrobiłby wszystko żeby 
mnie zniszczyć, wkopać w ziemię, 
zabić! Na zasadzie – po trupach do 
celu. Przed wyborami myślałem, że 
Kazimierz Ziemba to polityk doj-
rzały, dużego formatu. Pomyliłem 
się. Po jego zachowaniu wiem, że 
reprezentuje polityczne dno.

DN – Mówi się o tym, iż ma Pan 
zamiar wyjechać do pracy do Anglii. 
Czy jest to prawda?

Bardzo dziękuję za żywe zainte-
resowanie moją osobą mediów, jak 

i mieszkańców. Miło usłyszeć, że 
ludzie chcą poznać prawdę a nie tylko 
oficjalne stanowiska.

Wracając do pytania: nie myślę 
o wyjeździe za granicę, choć na za-
chodzie kultura polityczna jest na 
wyższym poziomie i nie ma takiej 
zawiści jak u nas.

Obecnie jestem przewodniczącym 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz 
przewodniczącym Klubu Radnych 
Lewicy w Nowogardzie. Będziemy 
patrzeć koalicji PSL-PO i burmi-
strzom na ręce i sprzeciwiać się złym 
decyzjom, które negatywnie wpływa-
łyby na życie mieszkańców i wygląd 
naszego miasta. Nie pozwolimy na 
robienie partyjnych interesów i inte-
resów kolesi za publiczne pieniądze.

DN – Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję również. W Nowym 

Roku życzę Panu redaktorowi, całej 
redakcji „Dziennika Nowogardzkie-
go” i wszystkim mieszkańcom gminy 
Nowogard wszystkiego co najlepsze. 
Niech odejdą smutki i problemy, 
a życie każdego dnia niech będzie 
łaskawsze, łatwiejsze i daje powody 
do radości.

Rozmawiał Ireneusz Karczyński
Wywiad autoryzowany
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Projekt uchwały budżetowej cz. II
W ramach prezentacji projektu budżetu przedstawiamy Państwu załącznik uchwały budżetowej ilustrujący wydatki gminy na poszczególne zadania 

samorządu.  Red.



Nr 3 (1540)8

  Listy CzytelnikówWspomnienie 
o „Foto Venus”

Zakład fotograficzny „Foto Venus” był jednym z pierwszych tego typu 
punktów w naszym mieście. Prowadząca go przez lata Teofila Mysiak 
obchodzi właśnie piękną, okrągłą rocznicę urodzin. Warto więc nieco przy-
pomnieć jej historię.

Teofila Mysiak pochodzi z Ostrzy-
cy. Pewnego dnia do tej miejscowości 
przyjechał robić portrety fotograf ze 
Szczecina i tak się poznali. Niedługo 
potem w 1960 roku założyli razem 
zakład fotograficzny „Foto Venus”. 
Kim był fotograf w czasach przed 
rozpowszechnieniem się aparatów 
pamiętają już tylko najstarsi.

„Kiedyś gdy aparaty fotograficzne 
były rzadkością chodziłyśmy do lo-
kali na dancingi czy Sylwestra robić 
zdjęcia bawiących się ludzi. Sama tak 
stawiałam pierwsze kroki w zawodzie. 
Podchodziłyśmy do stolików pytając 

czy chcą zdjęcie. Oczywiście wszyscy 
chcieli, szczególnie gdy już popłynęło 
trochę alkoholu, więc cały lokal był 
nasz. Kiedyś te Sylwestry były ostre. 
Ludzie bawili się niesamowicie i tam-
tej atmosfery nie da się porównać do 
dzisiejszej. W niedzielę z kolei bywało 
po 20 chrztów, były śluby, więc były 
to czasy bardzo ciężkiej pracy. – opo-
wiada córka pani Teofilii - Elżbieta 
Sawicka. Wydarzeniem było również 
robienie zdjęć w zakładzie fotogra-
ficznym: „Kiedyś, gdy przychodziła do 
nas kobieta zrobić zdjęcie do dowodu 
to fotografowało się ją kilka razy, w 
różnym świetle i w różnych pozach. 
To były takie małe portrety, nie tak 
jak teraz, że przychodzi klient, siada, 
pstryka się i po chwili odbiera gotowe 
zdjęcie. Jeszcze teraz zdarza się, że 
przychodzą klienci wspominając, że 
robili zdjęcie u mamy pokazując je. 
Muszę przyznać, że tamte fotografie 
mają klasę, są niemal artystyczne.”

Cała praca robienia tamtych foto-
grafii opierała się na ręcznym wyko-
naniu retuszu. Technika ta polegała 
na położeniu czarno-białego negaty-
wu na podświetlonym od spodu pul-
picie i posmarowaniu negatywu gęstą 
emulsją. Ta przylepiała się do bardzo 
twardego i ostro zatemperowanego 
ołówka i w ten sposób retuszowało 
się wszelkie niedoskonałości. 

„Wymazywanie tych wszystkich 
zmarszczek to była strasznie mozolna 
i czasochłonna praca. Nie wszyscy 
mogli się tym zajmować. W Szcze-
cinie były tylko trzy retuszerki, bo 

trzeba było mieć niezwykle „lekką” 
rękę. Dziś takich fotografów już nie 
ma, dziś do tego używa się kompu-
tera” – wspomina Elżbieta Sawicka 
– „Mama na pewno wywarła duży 
wpływ na Nowogard, jako fotograf i 
jako kobieta, w końcu to raczej męski 
zawód. Zawsze starała się by te zdjęcia 
były bardzo dobre. Zaistniała w naszej 
społeczności jako pani Mysiak fotograf 
i na pewno wiele osób do tej pory ja 
wspomina.”

Fotografią zaraziła swoje dzieci. 
Nasza rozmówczyni prowadzi za-
kład „Foto Plus”. „Foto Venus” nadal 
funkcjonuje choć do 1999 roku jego 
prowadzenie przejęła siostra Elżbiety 
Sawickiej ... wraz z mężem.

Teofilii Mysiak życzymy zdrowia 
i wszelkiej pomyślności z okazji 
pięknej, okrągłej rocznicy urodzin. 
Nie powiemy której, wszak o wieku 
kobiet się nie mówi.

Ag

W nawiązaniu do artykułu zamieszczonego w DN nr 2 (1539) z 9 stycznia 2007 
roku p.t. ”Zrobimy to lepiej od „bezpieki” autorstwa Marka Słomskiego pragnę 
zamieścić kilka swoich uwag. Mam świadomość, że gazeta lokalna z natury rzeczy 
nie zajmuje się sprawami ogólnokrajowymi, powszechnie opisywanymi czy komen-
towanymi. Niemniej jednak z uwagi na jednoznaczny a zarazem opiniotwórczy 
charakter wypowiedzi Redaktora Naczelnego DN ośmielam się zabierać głos. Myślę, 
że Dziennik Nowogardzki nie będzie sędzią we własnej sprawie i zamieści mój po-
lemiczny głos. Oczywiście nie pretenduję do monopolu na rację, mam świadomość, 
że wielu może nie podzielać moich poglądów, może mieć przeciwne zdanie niemniej 
jednak ze względu na ich „ważkość” winny być zaprezentowane szerszej opinii. z 
trzech zasadniczych powodów. 

Primo - faktem bezspornym jest - potwierdziły to obie komisje powołane do 
przeanalizowania zasobów Instytutu Pamięci Narodowej zawierających materiały 
dotyczące arcybiskupa (zarówno komisja powołana przez Rzecznika Praw Oby-
watelskich, jak i Episkopat Polski), że arcybiskup Stanisław Wielgus przez lata był 
tajnym i świadomym współpracownikiem SB. Oczywiście ocena tych materiałów 
będzie różna - szczególnie osób zaangażowanych w działalność opozycyjną w okresie 
PRL-u. Niemniej jednak - nie wdając się w rozważania, czy i na ile działania były 
szkodliwe dla poszczególnych osób czy samego kościoła - faktem niezaprzeczalnym  
(co pod presją opinii publicznej potwierdził sam zainteresowany) jest, że deklarację o 
współpracy arcybiskup podpisał. W świetle zaleceń hierarchii kościelniej współpraca 
ze Służbami Bezpieczeństwa (w jakiejkolwiek formie) księży, osób duchownych była 
zakazana. Mało tego, sierpniowy Memoriał podpisany przez wszystkich biskupów 
to jednoznacznie określał. W świetle powyższego, sam fakt podjęcia zgody na współ-
pracę z SB (bez oceny jej formy i zakresu działania –szkodliwości- co niewątpliwie 
jest innym zagadnieniem i wart pogłębienia) był zabroniony.

Secundo - to arcybiskup Wielgus mijał się z prawdą (oględnie mówiąc) po-
szczególne jego etapy przyznawania się były wymuszane przez opinię publiczną 
- dziennikarzy prasy i  mediów elektronicznych. W takim przypadku trudno sobie 
wyobrazić, że postawa osoby  publicznej (a taką niewątpliwie jest arcybiskup) złapa-
na na kłamstwie jest powszechnie akceptowana i nagradzana. Co mają powiedzieć 
nauczyciele ,wychowawcy, rodzice dzieciom - że kłamać uchodzi, że nie ponosi się 
żadnych konsekwencji za taką postawę. Publiczne kajanie się po wymuszonym 
przyznaniu się do kłamstwa wielu ludziom nie wystarcza. 

Tertio - to arcybiskup swą postrawą nie zauważył, że nie tylko stanowi zły, de-
moralizujący przykład dla innych, ale i może się przyczynić do dużego napięcia i 
ewentualnych podziałów w polskim kościele (tym świeckim i duchowym). Przysięga 
Hipokratesa jaką składają lekarze -Primum non nocere (po pierwsze nie szkodzić)- 
dla niektórych lekarzy dusz ludzkich też może być przydatna.

Wszyscy najważniejsi publicyści ogólnopolskich publikatorów jednogłośnie 
zajęli krytycznie stanowisko wobec postawy arcybiskupa Wielgusa. Nieliczenie się 
z tak jednoznaczną i powszechną krytyczną opinią świadczy nie tylko o nieodpo-
wiedzialności. Jeden z najważniejszych duszpasterzy kościoła polskiego, a takim 
niewątpliwie jest diecezja warszawska musi być najwyższym autorytetem moral-
nym i przewodnikiem dla swoich wiernych – i to zostało powszechnie i publicznie 
zakwestionowane.

Podnoszenie pod publiczną dyskusję rozemocjonowanych głosów słuchaczy 
Radia Maryja niepotrzebnie tylko podgrzewa i tak gorącą temperaturę dyskusji. 
Można i należy zrozumieć część wiernych słuchaczy RM, którzy bezgranicznie ufają 
hierarchom kościoła-należy to uszanować. Natomiast robienie i wykorzystywanie 
takich postaw do zaogniania nastrojów wśród opinii publicznej przez osoby ważne 
w życiu publicznym wydaje się wysoce niestosowne. Społeczność katolicka (myślę, 
że nie tylko), oczekiwała i nadal oczekuje, że najważniejszą diecezją w polskim 
kościele po Prymasie Tysiąclecia obejmie osoba równie wielka i godna,o wysokim 
autorytecie moralnym.

Prasa ogólnopolska szeroko komentowała tę sprawę. Dla mnie charakterystyczne 
były słowa pewnego dominikanina, który powiedział, że „ my duchowni wspieraliśmy 
was świeckich w czasach komuny teraz przyszedł czas na rewanż, teraz wy świeccy 
powinniście wspierać nas duchownych” Wydaje mi się, że w czasie wzburzonych 
fal jaką niewątpliwie wywołała sprawa ingresu należy raczej oliwę wylewać na 
wzburzone fale a nie dolewać oliwy do ognia. Próba diagnozowania zaistniałej 
sytuacji przez pryzmat uwarunkowań czy zapatrywań politycznych wydawać się 
może ryzykowna.

Na szczęście - Roma lokuta, causta finta. Tego się trzymajmy.
A.Tomasz Kulesza

P.S.
Ja w przeciwieństwie do Marka Słomskiego nie widziałem potrzeby ani nie miałem 

ochoty skrupulatnie śledzić wszystkich dokumentów zawartych w teczce arcybiskupa. 
Praca lekarza-patologa jest potrzebna a czasem i niezbędna-co nie musi oznaczać, że 
istnieje konieczność bezpośredniego asystowania przy stole sekcyjnym. Tę czynność 
pozostawmy specjalistom, którzy mają niezbędną wiedzę i doświadczenie, warsztat 
badawczy, a także, i może przede wszystkim, autorytet i wysokie morale.
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KOMUNIKAT

Burmistrz Nowogardu informuje, iż od dnia 08 stycznia 
2007 r. składanie wniosków na dowód osobisty odbywać się 
będzie w godz. 9.00-13.00 po uprzedniej rejestracji w Biu-
rze Obsługi Interesantów pokój nr 5.

Odbiór dowodu osobistego będzie możliwy w godz. od 
13.00 do 14.30 (pokój nr 11)

Druki NIP-3 (zgłoszenie aktualizacyjne) można pobrać i 
złożyć w pokoju nr 5 Biuro Obsługi Interesantów.

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

Towarzystwo Ubezpieczeniowe
                                           
A S P E C T A      

Ż YC I E
• Ubezpieczenieniowe fundusze kapitałowe.

• Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym fun-
duszem kapitałowym.

• Indywidualne terminowe ubezpieczenia na życie
• Grupowe ubezpieczenia na życie.

NOWOGARD, 
ul. Kościuszki 35/2
Tel. 091 392 08 66, 
kom. 0509 376 185

e-mail: posrednictwo.ubezpieczeniowe2 
@neostrada.pl

Zarząd 
Powiatu Goleniowskiego 

podaje 
do wiadomości, 

że w budynku Starostwa Powia-
towego w Goleniowie przy ul. 
Dworcowej 1 na tablicy ogłoszeń 
została podana informacja o wy-
kazaniu do sprzedaży na rzecz 
Najemcy nieruchomości stano-
wiącej własność Powiatu Gole-
niowskiego położonej na działce 
Nr 236/1 o pow. 1724 m2  w obrę-
bie 3 miasta Nowogard. 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
zaprasza organizacje pozarządowe oraz kościelne osoby prawne i jednostki 

organizacyjne działające w sferze zadań publicznych, o których mowa  
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie do udziału w kolejnym etapie otwartego konkursu ofert
na najlepsze projekty dofinansowywane w 2007 r.

ze środków Rządowego Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.
Głównym celem programu jest zwiększenie udziału sektora organizacji pozarzą-
dowych w realizacji zadań publicznych
I. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie Programu FIO w roku 
2007 wynosi 30 mln zł.
II. Maksymalny czas realizacji projektu: od 1 czerwca do 31 grudnia 2007 r.
III. Maksymalna kwota dotacji: 250 tys. zł, minimalna: 5 tys. zł. (łączna wniosko-
wana kwota dotacji dla wszystkich złożonych przez organizację wniosków nie 
może przekroczyć 250 tys. zł).
IV. Wymagany wkład własny:
- co najmniej 10% wartości projektu (dla projektów o wnioskowanej dotacji od 5 
tys. zł do 25 tys. zł - wkład własny finansowy lub niefinansowy; dla projektów o 
wnioskowanej dotacji od ponad 25 tys. zł do 150 tys. zł - wkład własny finanso-
wy);
 -co najmniej 20% wartości projektu (dla projektów o wnioskowanej dotacji od 
ponad 150 tys. zł do 250 tys. zł - wkład własny finansowy);
V. Termin składania wniosków: od 8 stycznia 2007 r. do 7 lutego 2007 r. (decyduje 
data stempla pocztowego).
Szczegółowe informacje o konkursie, a także potrzebne dokumenty można uzy-
skać w Biurze Nowogardzkiego Forum Organizacji  Pozarządowych (NFOP), któ-
re jest czynne w dniach:
Poniedziałek: 800 - 1600
Wtorek: 730 - 1530
Czwartek: 730 - 1530
Piątek: 730 - 1530
Biuro NFOP mieści się z drugiej strony budynku Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie. 

Plac Wolności 1.
Kontakt tel. 091 39 27 240
email: nfop@nowogard.pl

Zarząd NFOP

Turystyka wspólna sprawa
W “Dzienniku Nowogardzkim” z dnia 5 stycznia 2007 r. mylnie zatytu-
łowano plany Grupy Partnerskiej aktywnie działającej w projekcie “Tury-
styka - Wspólna Sprawa”. Zamiast “Plan nowogardzkich imprez 2007 r.” 
powinno być “Roboczy plan działań Grupy do końca 2007 r.”
Poniżej przedstawiamy prawidłowy fragment nowogardzkich imprez. 

Krystyna Dwornik 
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 

Urząd Miejski w Nowogardzie

14.01.2007

WIELKA ORKIESTRA 

ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

•      kwestowanie - zbiórka pieniędzy
•      występy
•      licytacje itp.
 

 

WIDOWNIA 

NDK

 

19.01.2007

„NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH”

•      uroczysta gala przyznania nagrody 
regionalnej „LAURA CISOWEGO” (LAUR 
CISOWY przyznawany jest decyzją kapituły 
powołanej przez Burmistrza)
•      „SPONSOR ROKU” (nagrody przyzna-
wane są przez NDK sponsorom wspomaga-
jącym działalność NDK)
•     uroczysty koncert pt. „Zielono nam” w 
wykonaniu artystów z NDK

 

 

 

 

 

SALA NDK

21.01.2007

 

WIDOWISKO ARTYSTYCZNE 

Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA 

w wykonaniu artystów z NDK
oraz

wystawa tematyczna przygotowana przez 
koła plastyczne NDK

 

 

SALA NDK

 

HOLL NDK

26.01.2007
MAŁY KONKURS RECYTATORSKI

eliminacje miejsko – gminne 

 

 

SALA NDK

SPROSTOWANIE

Tak na marginesie. Wiele codziennych ogólnopolskich gazet zamieściło dużo wy-
ważonych głosów i opinii, poczynając od Rzeczypospolitej, po Dziennik czy Gazetę 
Wyborczą. Piotr Semka, Cezary Michalski, Piotr Karnowski czy Tomasz Terlikowski, 
Zbigniew Nosowski - redaktor naczelny ”Więzi”, senator PO - Jarosław Gowin, prof.
Wiesław Chrzanowski, etc. Oczywiście są i inne głosy jak np. Stanisław Michalkie-
wicz  Do ciekawszych zaliczam wywiad z Janem Marią Rokitą  „Dziennik” nr 6 
(219) z dnia 8.01. b.r . Również godny polecenia jest felieton Macieja Rybińskiego 
”Zapomniana cnota honoru” (autora scenariusza do serialu „Alternatywy 4” w 
Dzienniku nr 5 (218) z dnia 6-7 stycznia b.r. 

                                                                                                                      A.T.K.

No i Pan Tomasz powiedział co wiedział. Powiedział nawet skąd wiedział a 
wiedział z mediów. Uważa nawet, że nie musi czytać dokumentów źródłowych 
i stosujac obrazowe chirurgiczne porównanie. Tak jak wiedza Pana Tomasza 
w temacie, która siłą przyjętej metodologii powierzchowna, tak i wnioski z 
tej samej półki-płytkie

Jeżeli więc osoby o, co by nie mówić, ponadprzeciętnym poziomie oczytania, 
zachwycają się medialnym kociokwikiem, to wtedy jest jasne jak daleko jako 
ogół społeczeństwa jesteśmy od prawdy.

Esbecki materiał, który jest przedmiotem naszego zainteresowania ma bo-
wiem tyle do prawdy co ćwierć rozumu do całego i żadna powaga medialnych 
autorytetów nie jest w stanie tego faktu zmienić.

Pozostaje więc mieć tylko nadzieję, że ofiara arcybiskupa Wielgusa nie 
pozostanie daremna i pozwoli w pełni odsłonić upragnione przez wszystkich 
kulisy zarówno historyczne, jak i polityczne wydarzeń ostatnich tygodni, 
abyśmy mogli stanąć w pełnej prawdzie nie tylko o arcybiskupie Wielgusie, 
ale i o nas samych.

PS. Pragnę jeszcze nadmienić, że po moim wtorkowym felietonie otrzy-
maliśmy telefony od osób, które podzielają zaprezentowany w nim punkt 
widzenia. Dziękuję tym osobom i życzę wytrwałości i odwagi.

Marek Słomski
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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 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

T l 091 39 20 303 091 39 2255 66227

Auto-Top

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

Zapraszamy wszystkich kierowców do bezpłatnego:

czeka na Ciebie
Nasz serwis czynny

8.00-15.30 8.00-13.30

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

DORADZTWO 
PRAWNE 

opinie prawne - pisma procesowe
ul. 3 Maja 55 (obok Siły Tybetu) 

Czynne pon – pt w godz. 900 – 1600 
tel. 0503 61 77 39

N I S K I E  C E N Y ! ! !

Sprzedam 
DREWNO 

KOMINKOWE 
Tel. 0601 409 869

Generali OFE
TRAFNY WYBÓR!!!

Tel. 0601 410 758

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077
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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 działkę 30 arów. 0510 
043 371.

• Szukam mieszkania 2 lub 1-pokojo-
wego. Wiadomość 0889 688 380.

• Kupię mieszkanie w Nowogardzie 
2 lub 3-pokojowe, własnościowe. 
0887 226 857.

• Wynajmę, zamienię lub sprzedam 
mieszkanie przy ul. Zamkowej, 3 po-
koje, 47,75 m kw. Tel. 0695 770 724.

• Sprzedam kawalerkę przy ul. War-
szawskiej. 0607 289 902, 0607 
289 903.

• Sprzedam garaż vis a vis Szkoły Rol-
niczej. 0609 691 247.

• Zamienię mieszkanie 2-pokojowe, 
54 m kw. z budynkiem gospodar-
czym, po kapitalnym remoncie, 
działka 5 arów na dużą kawalerkę. 
091 39 181 39.

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe. 
0696 435 096.

• Nowogard – na uboczu dom 240 m 
kw. z działką 500 m pilnie sprzedam 
za 260.000 zł. Tel. 0501 307 666.

• Sprzedam lokal użytkowy spółdziel-
czo-własnościowy z prawem prze-
kształcenia w mieszkalny, 60 m kw., 
tanio. 0788 210 782.

• Sprzedam dwie działki pod budowę 
11-arowe. Warnkowo k/Nowogardu. 
Tel. 0503 705 769.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze, 
własnościowe w centrum Nowogar-
du o pow. 59 m kw. 091 39 26 649, 
po 21.00; 0505 896 567.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze, 
własnościowe, 4 pokoje, 77 m kw., 
wysoki standard, ul. Boh. Warszawy. 
Cena 140.000 zł + garaż 12.000 zł. 
0605 686 508.

• Pokoje umeblowane wynajmę. 091 
39 22 988, 0698 84 30 40.

• Pokoje do wynajęcia dla panów. 091 
39 21 823.

• Zdecydowanie sprzedam garaż – 

ul. Zamkowa. 091 39 21 061, 0602 

237 298.

• Sprzedam działkę pod budowę, ul. 
Poniatowskiego. Cena 50.000 zł. 
0608 047 127.

MOTORYZACJA

• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, 

cena do uzgodnienia; kupię 4 fel-

gi 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 VW Golf III, 1994 r., poj. 
1.8, cabrio. Cena 10.900 zł. 0663 
111 318.

• Sprzedam Opel Kadett, kolor bordo, 
1991 r., poj. 1.6, cena 3.000 zł. Tel. 
0606 265 333.

• Sprzedam Opel Kadett, poj. 1.3, 

1987 r., cena 1500 zł – do uzgod-

nienia. 0506 382 151.

• VW Polo, 1990 r., stan b. dobry 
sprzedam. 0692 202 999.

• Sprzedam Ford Eskort, 1993 r., poj. 
1.8 DOHC + gaz w całości lub na 
części. Cena 1.000 zł – do uzgodnie-
nia. 0663 454 417.

ROLNICTWO

• 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 653 124.

• Kupię ziemię koło Nowogardu, przy 
trasie A-6. 0512 131 444.

• Kupię krowę. 091 39 106 87.
• Sprzedam żyto i pszenicę paszową. 

0600 345 068.
• Sprzedam ziemię orną, ok. 5 ha. 

0513 157 124.
• Sprzedam ciągnik rolniczy Ford – na 

beznynę, krajzegę, kompresator 3-
tłokowy, przyczepę wywrotkę. Cena 
złomu użytkowego. 0501 237 062.

• Sprzedam prosięta 8-tygodniowe lub 
zamienię na zboże. 091 39 25 812.

• Sprzedam perliczki oraz kury zielo-
nonóżki kuropatwione 6-miesięcz-
ne. 091 39 20 307.

• Kury nioski. 091 39 106 22.

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.
• CYKLINOWANIE PODŁÓG. 0691 

703 843.
• Remonty – 0508 920 135.
• Prace wykończeniowe, szpachlo-

wanie, malowanie, regipsy, pane-

le i inne. 0696 909 548.

• Usługi ogólnobudowlane – ociepla-
nie. 0501 549 756.

• Wykonujemy regipsy, szpachlo-

wanie, malowanie, docieplenia 

poddaszy. 0505 94 17 65.

Pragnę przestrzec wszystkich Klientów 
zamierzających dokonywać zakupu sre-
bra w sklepie A-ZET przy ul. 700-lecia. 
Wyroby te choć cenowo świadczą o zaku-
pie srebra niestety jakością przypominają 
zwykłą blachę, a właścicielka sklepu przy 
obsłudze klienta zachowuje się złośliwie i 
arogancko, nie uznając reklamacji.

Katarzyna Makowska

KUCHNIA 
WIETNAMSKO-CHIŃSKA 

w Snack-Barze „PAULA”  
Plac Wolności 

D O WÓ Z ! ! !
(również poza Nowogard)

Tel. 091 39 26 913

REKLAMA REKLAMA

• Usługi budowlane, remontowe, wy-
kończeniowe. 0504 595 424.

• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.

PRACA

•  Lakiernika samochodowego na do-
brych warunkach przyjmę, tel. 0605 
276 271. 

• Zatrudnię mechanika samochodo-
wego. 091 39 20 303.

• Zatrudnię kierowcę z kwalifikacja-
mi. Tel. 0605 276 271.

• Poszukuję kierowniczki do sieci 
sklepów. Wymagania: prawo jazdy. 
0512 131 567.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub po-
mocnika. 0603 366 286.

• Kobieta 46-letnia z bardzo dobrą 
znajomością języka niemieckiego 
poszukuje pracy. Tel. 0512 99 56 15.

• Zatrudnię stolarza lub pomocnika. 
0609 312 088.

• Praca w rolnictwie, w okolicach 
Wierzchów. Możliwy dowóz z No-
wogardu. 0887 704 296.

• Potrzebne kobiety do pracy w 
Niemczech (opieka starszych osób) 
z podstawową znajomością j. nie-
mieckiego. 0885 539 031.

• PILNIE! Poszukuję doświadczonej 

osoby do opieki nad 10-miesięcz-

nymi bliźniakami – Nowogard. 

0607 289 469, 091 39 25 118 (po 

18.30).

INNE

• SPRZEDAM DRUKARKĘ LEXMARK, 
MODEL Z612, CENA DO UZDODNIE-
NIA, TEL. 0605 522 340.

• Kupię betoniarkę. 0609 740 578.
• ZGUBIONO KSIĄŻKI Z BIBLIOTEKI 

PUBLICZNEJ (W CZARNEJ REKLA-

MÓWCE). UCZCIWY ZNALAZCA 

PROSZONY JEST O ZWROT DO RE-

DAKCJI „DN”.

• Sprzedam pilarkę taśmową. 0609 
312 088.

• Kupię – sprzedam pilarki spalino-

we firmy Husqvarna (na części). 

Tel. 091 39 268 57 – od 9.00 do 

17.00, 0608 328 095.

ODDAM, PRZYJMĘ

• Przyjmę każdą ilość gruzu. Tel. 

0506 988 956.

• Oddam ziemię – ok. 10 ton. Lo-

kalizacja – Nowogard. Tel. 091 39 

17 305.

• Oddam małe pieski. 091 39 25 051.
• ODDAM ŚLICZNE SZCZENIĘTA W 

DOBRE RĘCE. 0509 431 901.

• Oddam królika domowego wraz z 
klatką, ładny – czarny, atrakcja dla 
dzieci. 091 39 25 567, 0888 676 231.
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REKLAMA REKLAMAREKLAMA

W obiektywie Jana Korneluka                          Pierścienie Halo wokół 

słońca        księżyca
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kupon nr 2 Humor 
Henia Szczupaka

KRZYŻÓWKA 2

ŁYSI GÓRĄ...

Łysy podrywacz

Niejedną dziewczynę 
Zwabił na łysinę.

Pozorowanie

Łuk brwiowy 
Zczesuje na tył głowy.

Nie dziwota

Łysy rzekł (i nie dziwota!):
Każdy włos na wagę złota!

Przeprowadzka włosów

Nie pieścił włosków, nie głaskał ich czule 
Więc się przeniosły na inną półkulę.

Oszust

Trafił się łysy spryciarz:
Miał głowę bez pokrycia.

Striptiz łyska

Gdy zdejmie czapkę – niejeden powie,
Że demonstruje striptiz na głowie!

Po kuracji węgierskiej

Każdego ranka z nadzieją radosną
Łeb obmacuje, czy coś nie wyrosło.

Wdowiec

Łysy to taki człowiek,
Co owdowiał na głowie.

Pechowcy

Mimo beztalencia zadzierają nosy,
Bo najlepiej w życiu, wychodziły im włosy.

Losowanie nagród odbędzie się w następny piątek. Za utrudnienie przepraszamy.
Redakcja

W dniu 9 stycznia 2007 r. zmarła 

ś.p. Danuta Janiak 
Msza żałobna obędzie się 13 stycznia br. o godz. 14.00

na Cmentarzu Komunalnym w Nowogardzie.
         Rodzina
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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)

29 grudnia 2006 r., Zdzisław Wesoły, ur. 1926 r., zam. Nowogard
5 stycznia 2007 r., Arkadiusz Gałecki, ur. 1951 r., zam. Strzelewo
5 stycznia 2007 r., Helena Górniacka, ur. 1927 r., zam. Nowogard
7 stycznia 2007 r., Aniela Nowak, ur. 1933 r., zam. Wierzchy
9 stycznia 2007 r., Stanisława Kowalska, ur. 1948, zam. Węgorzyce
9 stycznia 2007 r., Barbara Tomaszycka, ur. 1952 r., zam. Nowogard
9 stycznia 2007 r., Danuta Janiak, ur. 1925 r., zam. Żabówko

Nowogard 11.01.2007r.

OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Mechanik samochodów osobo-
wych

2. Sprzedawca
3. Magazynier
4. kelner/barman
5. Pracownik działu sprzedaży
6. Palacz CO 
7. Stolarz, pomocnik stolarza
8. Pracownik produkcji okien PCV
9. Osoba do przyjmowania zakładów 

bukmaherskich
10.  Doradca klienta 
11.  Sprzedawca 
12.  Pracownik produkcji zwierzęcej 
13.  Pracownik budowlany 
14.  Doradca handlowy 
15.  Łapacz żywego drobiu

OFERTY PRACY  Z POZA REJONU

1. Kierowca C+E (Barlinek), (Gryfice), 
(Mieszewo)

2. Pracownik Produkcji (Kliniska 
Wielkie) 

3. Kierowca z kat. D (Maszewo)
4. Pracownik biurowy (Gryfice)
5. Doradca klienta (Goleniów)
6. Kierowca autobusu (Szczecin)
7. Kierowca- operator wózka widło-

wego, pracownik do rozładunku 
(Szczecin)

8. Sprzątaczki (Goleniów)
9. Rzeźnik, wykrawacz, ubojnik 

(Gryfice)
10.  Kurzach (Mosty)
11.  Ubojnik, pakowacz drobiu ( Szcze-

cin)
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Halowa liga LZS

Powrót Ostrzycy
W minioną środę w hali sportowej Zespołu Szkół Pondgimnazjalnych po raz kolejny spotkali się uczestnicy ha-

lowej ligi piłkarskiej zorganizowanej przez nowogardzki LZS.

Ze szkolnego sportu

Finał 
regionalny 
w piłce ręcznej

W minioną środę w hali Zespołu 
Szkół Pondgimnazjalnych odbył się 
regionalny finał rozgrywek w piłce 
ręcznej chłopców i dziewcząt. Stawką 
planowanego turnieju był awans do 
finału wojewódzkiego.

Piszemy „planowanego” bo zamiast 
zespołów z pięciu miast do Nowo-
gardu przyjechały tylko drużyny z 
Kołobrzegu. Reszta poddała się bez 
walki.

Jako pierwsze na parkiet wyszły 
dziewczęta. Zawodniczki z Koło-
brzegu tylko w pierwszej połowie 
były w stanie nawiązać walkę i na 
przerwę schodziły przegrywając 8:6. 
W drugiej połowie nasze zawodniczki 
zagrały jeszcze lepiej zarówno pod 
bramką rywalek jak i pod swoją sku-
tecznie przerywając nawet groźnie 
zapowiadające się kontry. Ostatecznie 
wygrały 17:11.

Jeszcze lepiej zaprezentowali się 
chłopcy, którzy byli zdecydowanymi 
faworytami. Co prawda jako pierwsi 
stracili bramkę, lecz już po pięciu 
minutach na tablicy świetlnej wid-
niał wynik 6:1 dla gospodarzy a do 
przerwy przewaga reprezentacji ZSP 
urosła do 16:4. W drugiej połowie 
nasi zawodnicy nie zwalniali i wygrali 
ostatecznie 37:10. 

Dzięki temu zwycięstwu oba ze-
społy awansowały do finału woje-
wódzkiego, w którym zagrają cztery 
najlepsze zespoły. 

Ag

Z tenisowych stołów

Udany początek roku
Udanie rozpoczęły rok tenisistki II ligowego Pomorzanina Nowogard – LUKS TOP Wierzbięcin wygrywając 

swój mecz.

Pomorzanin 
wznowił 
treningi

Piłkarze nowogardzkiego Pomo-
rzanina zakończyli zimowy odpoczy-
nek i wznowili treningi przygotowu-
jące ich do rundy wiosennej.

Pierwsze zajęcia odbyły się wczo-
raj w hali sportowej Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych a już jutro nasi 
zawodnicy wezmą udział w silnie 
obsadzonym turnieju halowym. Na 
coroczny turniej do Pyrzyc przyjadą 
najsilniejsze zespoły naszego woje-
wództwa wśród, których nie zabrak-
nie Floty Świnoujście, Energetyka 
Gryfino, Arkonii Szczecin, Błękitnych 
Stargard czy KP. Police.

Andrzej Garguliński

Na fotel lidera powróciła Ostrzyca, która bez większych problemów pokonała aktualnego outsidera rozgrywek 
drużynę Wołowca 5:1. W czołówce utrzymała się Długołęka, która wygrała z Jarchlinem 2:0 i Karsk, który w meczu 
na szczycie pokonał Wojcieszyn 1:0. Pogoń za czołówką kontynuują Oldboje, którzy po wygranej ze Słajsinem 3:0 
tracą do najlepszych cztery punkty.

Gospodarz rozgrywek, czyli drużyna reprezentująca Nowogard z 11 punktami plasuje się w środku stawki.
Po raz kolejny walkowera oddała drużyna Dąbrowy darując tym samym trzy darmowe punkty ekipie z Miętna.
Wyniki meczów:
Wołowiec – Ostrzyca 1:5,
Boguszyce – Wyszomierz 0:2,
Słajsino – Oldboje 0:3,
Miętno – Dąbrowa 3:0 wo.
Karsk – Wojcieszyn 1:0,
Długołęka – Jarchlino 1:0,
Nowogard – Olchowo 1:1.
Aktualna tabela:
1. Ostrzyca 18 10-6,
2. Długołęka 18 12-2,
3. Karsk 18 8-3,
4. Olchowo 16 10-3,
5. Wojcieszyn 15 13-2,
6. Oldboje 14 14-3,
7. Wyszomierz 12 10-4,
8. Nowogard 11 10-4,
9. Słajsino 8 7-7,
10. Miętno 8 10-17,
11. Jarchlino 7 5-12,
12. Boguszyce 5 5-10,
13. Dąbrowa 3 3-23,
14. Wołowiec 2 5-17.
           Andrzej Garguliński Oldboje pokonali Słajsino 3:0

Nasze zawodniczki nie dały żad-
nych szans drużynie Chrobrego 
Międzyzdroje wygrywając wszystkie 
pojedynki po 3:0, w całym me-
czu zdobywając komplet punktów. 
Wszystkie zawodniczki grające w 
tym meczu Monika Buczma, Grażyna 
Rumińska, Magdalena Gargulińska 
i Anna Przybylska wywalczyły po 
2,5 punktu. Rekordzistką okazała się 
Anna Przybylska, która w pojedynku 
z Adrianną Kołaszewską pozwoliła 
jej na zdobycie tylko dwóch piłek 
wygrywając 11:0, 11:1, 11:1.

Ag

W pełni zasłużona radość naszych 
zawodniczek.
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REKLAMAREKLAMA

Cyfrowy 

druk kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

Już 
nie mogę 
nadążyć 

z tą słomą
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ny, Karina Chróścicka sekretarz redakcji, 
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KALENDARIUM
16 STYCZNIA 

Imieniny: Bernard, Furseusz, Gonsalwy, Hilary, Hono-
rat, Marceli, Otto, Otton, Piotr, Trzebowit, Tycjan, Tycja-
na, Waleriusz, Włodzimierz, Włodzimir i Włodzimira

17 STYCZNIA

Imieniny: Antoni, Jan, Julian, Merul, Przemił, Rosław, 
Rosława, Rościsław, Rozalinda, Sulpicja, Sulpicjusz i 
Teodor

18 STYCZNIA

Imieniny: Ammonia, Ammoniusz, Atenogenes, Bo-
gumił, Faustyna, Krystyna, Liberata, Małgorzata, Piotr, 
Pryska, Regina i Sędziwoj

Kronika policyjna
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.

Nie bądźmy obojętni wobec ludzi znajdują-
cych się w trudnej sytuacji.

• Redakcja dysponuje odzieżą dla dorosłych. 
Potrzebujących zapraszamy do redakcji.

• Oddam półkotapczan z dwoma biurkami 
(jasny kolor). Tel. 091 39 22 069.

• Oddam komputer. Evatrans. Tel. 091 39 
21 538.

Z góry dziękujemy.  Redakcja

W poniedziałek pracownicy 
nowogardzkiego Zakładu Karne-
go znaleźli w paczce dla jednego 
ze skazanych 37 gramów białego 
proszku. Testy potwierdziły 
przypuszczenia. Białym prosz-
kiem okazała się amfetamina.

Również amfetaminę zna-
leziono u innego skazanego. 
Tym razem ilość narktyku była 
znacznie mniejsza bo niespełna 
1 gram.

We wtorek włamano się do al-
tanki na działce. Złodziej skradł 
kuchenkę dwupalnikową warto-
ści 300 zł.

Włamano się do kiosku przy 
ulicy Bankowej. Złodzieje po 
przecięciu kłódek zdjęli za-

bezpieczające kiosk płyty i po 
wybiciu szyby skradli papierosy 
różnych marek wartości 400 zł.

W środę policjanci zostali 
powiadomieni również o kra-
dzieży pieniędzy. Poszkodowany 
zeznał, że spożywał alkohol w 
towarzystwie innego mężczyzny 
i po rozstaniu z nim stwierdził 
brak gotówki.

W sobotę policjanci zostali 
powiadomieni o zniszczeniu 
altanki ogrodowej znajdującej się 
na ogródkach działkowych przy 
ulicy 15 Lutego. Był to typowy 
akt wandalizmu, gdyż właściciel 
po dokonaniu oględzin stwier-
dził, że nic nie zniknęło.

W niedzielę skradziono sa-

mochód osobowy volkswagen 
passat kombi zaparkowany przy 
ulicy Bohaterów Warszawy. 
Wartość auta oszacowano na 
12 tys. zł.

Włamano się również do 
samochodu volkswagen jetta 
zaparkowanego przy ulicy 15 
Lutego. Złodzieje skradli radio-
odtwarzacz samochodowy sony 
wartości 150 zł.

Z innego samochodu, tym 
razem zaparkowanego przy ulicy 
Bohaterów Warszawy skradzio-
no dowód osobisty i prawo jazdy 
oraz radioodtwarzacz wartości 
300 zł.

Ag

Straż Pożarna
Gdyby nie wichura, która nawiedziła nasz region, 

strażacy mogliby uznać miniony tydzień za spo-
kojny okres. W dniach 8-14 stycznia odnotowano 
pięć zdarzeń w tym dwa pożary.

W czwartek o godzinie 21.28 strażacy otrzymali 
wezwanie na ulicę Bohaterów Warszawy gdzie w 
jednym z budynków mieszkalnych zapaliła się 
sadza w kominie. 

W piątek o godzinie 8.20 zostali powiadomie-
ni, że na drogę między Żabowem a Konarzewem 
spadła piętnastometrowej długości sosna. Strażacy 
usunęli drzewo z jezdni.

Kolejne drzewo strażacy usuwali na ulicy Że-
romskiego o godzinie 8.48. Na jezdnię padł główny 
pień sporego kasztanowca. Drzewo trzeba było 
usunąć w całości, co uczyniono przy pomocy pił 
mechanicznych.

O godzinie 9.23 strażacy wyjechali do Glicka 
gdzie gasili palącą się w kominie jednego z bu-
dynków sadzę.

O godzinie 12.55 usuwano kolejne drzewo. Tym 
razem miało to miejsce w centrum Słajsina. Drze-
wo zagrażało znajdującej się opodal stodole.

Ag

CLIVE HARRIS
W NOWOGARDZIE

We wtorek 23 stycznia 2007 r. 
o godz. 7.55 rano.

Osoby pragnące skorzystać z posługi 
Uzdrowiciela, proszone są 

o odebranie bezpłatnych biletów 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej, 

pl. Wolności 8

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Nowogardzie 

zaprasza 
na 

wystawę 
karnawałową 

przygotowaną przez pensjonariuszy 
DPS nr 1 w Nowogardzie 

Wraca sprawa „Centa”
O problemach klientów punktu tanich opłat „Cent” pisaliśmy kilka miesięcy temu. Do sprawy 

niestety musimy wrócić.
Przypomnijmy. Klienci miesz-

czącego się w dawnym budynku 
telekomunikacji punktu tanich 
opłat „Cent”, którzy opłacali tam 
swoje rachunki zaczęli otrzymy-
wać ponaglenia i informacje, że 
wpłacono przez nich pieniądze 
nie trafiały na właściwe konta. 
Sprawa trafiła na policję i okaza-
ło się, że poszkodowanych osób 

jest więcej. Śledztwo wykazało, 
że właścicielka punktu miała 
podobne problemy w Golenio-
wie. Tam jednak odpowiedzialna 
za to okazała się jej nieuczciwa 
pracownica.

Właścicielka „Centa” zdołała 
jednak uregulować wszelkie za-
ległości, a prokuratura uznała, że 
problemy nowogardzkich klien-

tów są konsekwencją działania 
pracownicy goleniowskiego 
punktu i sprawę umorzyła. 

Ta jednak wraz z nowym ro-
kiem wróciła. Wiele firm właśnie 
w tym okresie robi wewnętrzne 
bilanse i dopiero teraz odkrywa 
braki pewnych przelewów, wy-
syłając ponaglenia do swoich 
klientów bądź kontrahentów. 
Ci nie kryją zdziwienia gdyż 
należność uregulowali właśnie za 
pośrednictwem „Centa”. Nowo-
gardzcy policjanci już otrzymali 
takie zawiadomienia i apelują do 
mieszkańców, których spotkały 
podobne problemy o zgłosze-
nie się do naszego Komisariatu 
Policji.

Ag

W tym budynku mieści się 
punkt tanich opłat „Cent”. 
(27.10.2006)
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REKLAMAREKLAMA

Wystawa w Bibliotece
Wczoraj w sali wystawowej Miejskiej Biblioteki Publicznej otwarta została 

wystawa świąteczno – karnawałowa. 

Autorami prac plastycznych wy-
konanych w różnych technikach są 
mieszkańcy mieszczącego się przy 
ulicy Piłsudskiego Domu Pomocy 
Społecznej nr 1. Tematyka zimowa, 

która zdominowała wiszące na ścia-
nach dzieła jest być może jedną z 
niewielu okazji by przypomnieć sobie 
jak wygląda śnieg.

Nie była to pierwsza tego typu wy-

stawa przygotowana wspólnie przez 
pracowników Biblioteki Miejskiej i 
DPS-u.

„Mieszkańcy Domu Pomocy Spo-
łecznej często do nas przychodzą i 
dobrze się tutaj czują. – powiedziała 
nam dyrektor Biblioteki Zofia Pilarz 
– Zawsze jest tak, że wystawa jest 
adresowana do kogoś, ma konkretnego 
odbiorcę. W tym przypadku jest jed-
nak zupełnie inaczej. Wystawa ta jest 

skierowana do wszystkich, od przed-
szkolaka do osoby zupełnie dorosłej i 
każdemu może się spodobać.”

Na otwarciu wystawy obecni byli 
m.in. przedstawiciele Domu Pomocy 
Społecznej nr 2, Warsztatów Terapii 
Zajęciowej, Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego oraz no-
wogardzkich przedszkoli i szkół.

Ag

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Orkiestra zagrała
W niedzielę po raz 15 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jerzego 
Owsiaka. W Nowogardzie podczas całodziennej zbiórki do puszek i z 
licytacji zebrano, według wstępnych obliczeń 15 226,77 zł. Ta suma zostanie 
zweryfikowana w banku.
Na ulice miasta wyszło 49 wolontariuszy, którzy rozpoczęli kwestowanie o 
godz. 9.00. red.

Komunikat policji 
W miniony weekend na terenie kompleksu ogródków działkowych przy 

ulicy 15 Lutego dokonano szeregu aktów wandalizmu, któremu czasami 
towarzyszyły kradzieże. Policjanci otrzymali kilka zgłoszeń a mają też 
informacje, że mogło ich być około dwudziestu. Dlatego zwracają się do 
mieszkańców, którzy mogliby cokolwiek wiedzieć na temat sprawców tych 
czynów o kontakt pod alarmowymi numerami telefonów 997 i 112.
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Wiatr rozszalał się w nocy z 
czwartku na piątek. Na efekty 
wichury nie trzeba było długo 

czekać. Już rano na ulicy Żerom-
skiego pojawili się strażacy by 
usunąć blokujący drogę leżący 
kasztanowiec. Drzewo rosło tak 
od kilkudziesięciu lat, lecz jego 
główny pień nie wytrzymał wia-
tru, w związku z czym usunięto 
również pozostałe konary. Do 
usuwania drzew strażacy wyjeż-
dżali jeszcze tylko dwukrotnie, 
do Słajsina i na drogę między 
Żabowem a Konarzewem (szcze-
góły w kronice strażackiej), gdyż 
mieli to szczęście, że te nie pa-
dały w miejscach zagrażających 
mieszkańcom lub utrudniają-
cych ruch drogowy. 

Tego szczęścia nie mieli pra-
cownicy pogotowia energetycz-
nego, a co za tym idzie miesz-
kańcy Nowogardu i okolicznych 
miejscowości. 

„Jak w piątek rano zabrakło 
prądu, to przez cały weekend były 
z tym trudności. – opowiedział 

nam mieszkaniec Osowa – W 
sobotę prąd pojawiał się i znikał. 
Podobnie w niedzielę, gdy zabra-

kło go o ósmej a gdy po jakimś 
czasie usunięto awarię to po 
piętnastu minutach znów zgasło 
światło by wrócić dopiero około 

trzynastej godziny.”
Tomasz Miturski, kierownik 

działu dystrybucji goleniowskiej 
Enei potwierdza, że powodem 
tych awarii były padające drze-
wa i słupy. Największe straty 
odnotowano w piątek, gdy miały 
miejsce cztery awarie średniego 
napięcia, czyli 15 kV. Zasilały 
one około 120 stacji transfor-
matorowych, a zakładając, że 
jedną miejscowość zasila około 
2-3 stacji można śmiało przyjąć, 
że bez prądu musieli się obyć 
mieszkańcy 40 miejscowości. 
Później było nieco lepiej. W 
sobotę w okolicy naszego miasta 
zerwało jedną linię średniego na-
pięcia zasilającą około 40 stacji. 
W niedzielę sytuacja się powtó-
rzyła. Awarie trwały średnio po 
osiem godzin. Najdłuższa miała 
miejsce po zerwaniu linii między 
Nowogardem a Goleniowem 
w lesie niedaleko miejscowości 

Sobieszewo. Miało to miejsce 
w bagnistym terenie więc były 
trudności z dojechaniem przez 
co udało się ją usunąć dopiero 
po 21 godzinach.

Ucierpieli również kierowcy 
i to nie tylko ze względu na 
blokujące jezdnie gałęzie. Na 
samochód należący do jednej 
z piekarni spadła gałąź czyniąc 
uszkodzenia charakterystycz-
ne dla kolizji drogowej, a na 
samochód volkswagen passat 
zaparkowany przy ulicy 3 Maja 
spadła dachówka uszkadzając 
pojazd.

Ag

Program kolęd

Kolęda w parafii pw. WNMP
Wtorek 16 stycznia 

– Wiejska 1, 1 – 20; Lubuszan 1 – 12; Armii 
Krajowej 29 – 48
Środa 17 stycznia 

– ul. Wiejska 1, 21 – 30 i 2A; Lubuszan 13, 
Czarneckiego 3 i 4; Armii Krajowej 50
Czwartek 18 stycznia 

– ul. Świerkowa i Jodłowa; Czarneckiego 
1; Armii Krajowej 51; Warszawska 1, 7 i 10, 
1 – 50 
Piątek 19 stycznia 

– ul. Wiejska 2B, 2C; Waryńskiego 1 – 12A; 
Zamkowa 1; Warszawska 10, 51 – 100
Sobota 20 stycznia 

– ul. Wiejska  2D, 4A i 4B; Waryńskiego 14 – 24; 
Zamkowa 2, 2A, 5; Warnkowo

Kolęda w parafii 

św. Rafała Kalinowskiego
Wtorek (16 stycznia)

ul. Boh. Warszawy 59-69 i ul. Radosława
Środa (17 stycznia)

ul. Boh. Warszawy 70-101
Czwartek (18 stycznia)

ul. Boh. Warszawy 103-106
Piątek (19 stycznia)

ul. 15 Lutego 11, 12, 16

Wichura szalała
Wichura, która nawiedziła nasz region dała się mocno we znaki przysparzając mieszkańcom naszego 

miasta i okolic sporo kłopotów, a strażakom i pracownikom pogotowia energetycznego sporo pracy.

Wiatr zrywał przewody, te duże i te małe.

Leżące na jezdni gałęzie były widokiem często spotykanym.
PODZIĘKOWANIA

Wszystkim, kórzy 
uczestniczyli 

w ostatniej drodze 
ś.p. 

Danuty Janiak 
podziękowanie 
składa rodzina

Na ulicy Żeromskiego padł sporych rozmiarów kasz-
tanowiec.

Znaleziono klucze
6 stycznia w Hurtowni Fryzjerskiej ESO znale-
ziono widoczne na zdjęciu klucze. Do odbioru 
w redakcji DN.
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Projekt uchwały budżetowej cz. III
W ramach prezentacji projektu budżetu przedstawiamy Państwu za-

łącznik uchwały budżetowej ilustrujący dochody gminy wedlug działów 
klasyfikacji.  

Red.

Uprzejmie zwracam się z prośbą do Redakcji Dziennika Nowogardzkiego 
w sprawie zażalenia odnośnie Banku PKO BP S.A. oddział w Nowogardzie 
ul. Plac Wolności 5. Sprawa przedstawia się następująco: miałam założone 
konto w banku PKO BP oddział w Nowogardzie. Zrezygnowałam jednak 
z tego konta i przeniosłam się na konto pocztowe. Mało tego, powinnam 
otrzymać emeryturę dnia 24 listopada 2006 r. Bank z powrotem odesłał 
moją emeryturę do ZUS-u w Szczecinie. Szczecin odesłał do Gryfic, a 
kiedy Gryfice odeślą na Nowogard to nie wiadomo, upłynęło już 19 dni. 
Posiadam opłaty rat w dwóch bankach, od dnia 24 listopada będą naliczo-
ne odsetki, bo termin płatności upływa dnia 2 grudnia. Mało tego, mam 
nie zapłacone mieszkanie, nie mogę nawet wykupić leków. Uważam, że 
Bank wobec mnie postąpił niewłaściwie. Proszę o odpowiedź w sprawie 
tego listu, bo kto by był cierpliwy oczekiwać tyle dni. A ja jestem bardzo 
przygnębiona taką sytuacją, z tego wszystkiego się rozchorowałam. Jak 
można tak postąpić?

Proszę o wydrukowanie tego listu w Dzienniku Nowogardzkim. Kończę 
i serdecznie pozdrawiam. Liczę na to, że ze strony Redakcji będzie jakaś 
informacja pozytywna.

Czytelniczka

Od redakcji:
Poprosiliśmy o zajęcie stanowiska przedstawiciela Banku. Oto od-

powiedź:
Sprawa zgłaszana przez Klientkę Banku PKO BP, była przedmiotem 

szczegółowej analizy. Zasadność zarzutów podnoszonych przez Klientkę 
nie potwierdziła się, a w postępowaniu pracowników Oddziału 1 w No-
wogardzie w przedmiotowej sprawie nie stwierdzono żadnych uchybień. 
Zgodnie z wnioskiem Klientki rachunek został zamknięty. Bank nie 
może ponosić odpowiedzialności za skutki wywołane brakiem podjęcia 
odpowiednich działań przez Klientkę w zakresie poinformowania organu 
emerytalnego o zmianie rachunku i Banku, ponieważ ta czynność należy 
do obowiązków świadczeniobiorcy.

Regionalny Oddział Detaliczny z-ca Dyrektora 
Przemysław Stainke

  Listy Czytelników

Laur Cisowy

Obradowała kapituła
W czwartek (11 stycznia) odbyło się posiedzenie kapituły Laura Cisowego, 

na którym wyłoniono 9 osób i instytucji (dodatkowo przyznano 2 Laury 
Specjalne) oraz 5 nominacji do nagrody „Optimus”. Wręczenie wyróżnień 
odbędzie się 19 stycznia o godz. 14.00 na uroczystym spotkaniu w NDK.

Red.

Obrady kapituły
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Problemy z budżetem
(DN nr 591, piątek, 17 stycznia 1997 r.)
Podczas najbliżej sesji Rady Miejskiej w 

Nowogardzie, radni podejmą decyzję o uchwa-
leniu budżetu gminy na 1997 rok. Tym samym 
przyjmą plan dochodów, który gmina powinna 
zrealizować w bieżącym roku oraz plan wydat-
ków, czyli na co Urząd Miasta i Gminy wyda w 
dużej części nasze, podatników, pieniądze.

Piszę w części, gdyż na budżet składają się, 
w coraz  większej części zresztą, przyznane 
odgórnie przez rząd dotacje i subwencje na 
– z góry określone – zadania. (…) Kazimierz 
Rynkiewicz

Gorące rytmy w środku zimy
To może być muzyczna niespodzianka dla mi-

łośników muzyki rockowej, lubiących wyprawy 
w egzotyczne obszary folk music. Szczecińska 
Grupo Costa znana jest już nowogardczanom, 
występowała w Nowogardzie na wielkiej im-
prezie zorganizowanej przez leśników. Gra po 
europejsku muzykę latynoamerykańską, ze 
skłonnością do fuzji z rockiem. Do Nowogardu 
grupa przyjedzie z gośćmi Janem Pospieszal-
skim i Jose Antonio Torresem. Tego pierwszego 
jako muzyka – gitarzystę basowego – może nie 
wszyscy znają, chociaż również występował w 
naszym mieście kilka lat temu, w składzie grupy 
VOO VOO.(…) (kar)

Bal Dziennika Nowogardzkiego z Piotrem 
Szczepanikiem

Tegoroczny bal Dziennika Nowogardzkiego, 
podczas którego zostanie uhonorowany „No-
wogardczanin 1996 Roku” odbędzie się w Sali 
balowej Nowamyl. Podczas tegorocznego balu 
ze specjalnym recitalem na tę okazję przyjedzie 
Piotr Szczepanik, autor niezapomnianych pio-
senek „Żółte kalendarze”, „Kormorany”… Pan 
Piotr obiecał mi, że będzie również (po recitalu) 
uczestnikiem naszego balu. Bal rozpocznie się o 
godz. 20.00 programem artystycznym, w którym 
wystąpią artyści z naszej gminy.(…) Z. Heland

KONDOLENCJE

Z powodu 
śmierci Matki 

Robertowi 
Tomaszyckiemu 

serdeczne 
wyrazy współczucia 

składają 
przyjaciele z pracy

Raport z odbudowy kościoła

Coraz bliżej końca
Wczoraj na dziedzińcu kościoła pw. WNMP po raz kolejny pojawił się dźwig. Tym razem nie była 

to jednak żadna spektakularna akcja.

Z Rady Społecznej Szpitala

Szpital musi istnieć

By prace mogły posuwać się 
dalej potrzebne było włożenie na 

górę wieży dachówek, gąsiorów 
i metalowych elementów kon-

strukcji dzwonów. I właśnie te 
prefabrykaty zostały wciągnięte 
wczoraj. 

Na górze praca wre. Czas, gdy 
na górnym stropie znajdowała 
się jedynie konstrukcja wieży 
dawno minęły. Dziś jest on wy-
pełniony różnymi elementami 
tak szczelnie, że trzeba się mię-
dzy nimi przeciskać.

Między stropami nie zamon-
towano jeszcze schodów. Ro-
botnicy muszą wchodzić na górę 
po rusztowaniach. Dla nich jest 
to codzienność, dla osoby, która 
rzadko pojawia się na tego typu 
konstrukcjach te wysokości robią 
wrażenie. Niemniej widok z góry 
nagradza wszelkie trudności.

Ag

Górny strop jest szczelnie wy-
pełniony różnymi elementami 
konstrukcyjnymi.

W minioną środę (10 stycz-
nia) w sali Urzędu Miejskiego 
odbyły się obrady  Rady Spo-
łecznej Szpitala w Nowogardzie 
w składzie: burmistrz Kazimierz 
Ziemba – przewodniczący, Mie-
czysław Cedro – przedstawiciel 
wojewody, Krzysztof Kosiński, 
Witalij Grebieniuk. Barbara 
Wilczek – burmistrz Dobrej 
Nowogardzkiej była nieobecna 
z powodów niezależnych od 
siebie. Oprócz członków Rady 
obecni byli dyrektor szpitala 
Kazimierz Lembas, Jan Słaby, a 
także Halina Szawan z ramienia 
pielęgniarek i położnych.

Burmistrz poinformował, 
że przewodnictwo w Radzie 
Społecznej od następnej rady 
przejmie z-ca burmistrza Artur 
Gałęski.

Jak poinformował przewod-
niczący Ziemba, obecnie wg 
programu Ministra Zdrowia 
Zbigniewa Religi w naszym wo-
jewództwie znajduje się 10 szpi-
tali przeznaczonych do likwida-
cji, w tym niestety nasz szpital 
nowogardzki, który miałby być 

zlikwidowany ok. 2010 r. Stąd 
propozycja burmistrza, aby spot-
kania Rady Społecznej Szpitala 
odbywały się przynajmniej raz 
na kwartał, gdyż sprawa szpitala 
jest sprawą bardzo ważną. Tym 
bardziej, że istnieje program 
restrukturyzacji szpitala i całej 
Radzie powinno zależeć, aby 
restrukturyzację pozytywnie 
doprowadzić do końca.

Dyrektor szpitala Kazimierz 
Lembas przedstawił informację o 
przebiegu restrukturyzacji szpi-
tala. Jak powiedział, wspólnie z 
Biurem Doradztwa Gospodar-
czego w Poznaniu opracowany 
został program restrukturyza-
cyjny, który został pozytywnie 
przyjęty zarówno przez woje-
wodę, jak i Radę Miejską gminy 
Nowogard. W programie tym 
wyszczególnione są założenia, 
które należy zrealizować, aby do-
prowadzić do jednego celu: od-
dłużenia szpitala, co spowoduje 
jego dalsze funkcjonowanie.

Obecnie najważniejsze długi 
zostały już spłacone. 

Jak wynika z raportu przedsta-

wionego Radzie Społecznej Szpi-
tala dyrektorzy dosłownie dwoją 
się i troją, aby szpital odsłużyć, 
oglądając przez lupę każdy grosz. 
Szukają też oszczędności bez 
szkody dla zdrowia pacjenta, 
który tu jest najważniejszy.

Istnieje również szansa na 
odzyskanie pieniędzy od dłuż-
ników, którzy zalegają z płatnoś-
ciami wobec szpitala. Dotyczy to 
także 3% wzrostu usług kontrak-
towanych rocznie, który zakłada 
program restrukturyzacyjny.

Dyrektor Lembas zapewnił, iż 
nadal będzie poszukiwał wszel-
kich możliwych dodatkowych 
źródeł dochodu.

I. Karczyński

Sprostowanie
W wywiadzie z p. Robertem 

Czaplą (piątek, 12 stycznia 2006 
r.) zadane przez redaktora pytanie 
sugerowało jakoby rozmówca zgło-
sił się do gazety celem udzielenia 
wywiadu. W rzeczywistości to 
gazeta przeprowadziła wywiad z 
Panem Czaplą.

Red
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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, Rafał Nizioł, 

Jagoda Dawidson.

Pomoc merytoryczna: Alicja Jaklińska, Małgorzata Łuka.

WKRÓTCE STUDNIÓWKA
Studniówka  to potoczna nazwa balu, który odbywa się na około sto dni 

przed rozpoczynającymi się w maju maturami. Zdecydowanie najpopu-
larniejszym miesiącem odbywania się studniówek jest styczeń, od którego 
najłatwiej odliczyć sto dni. Bal ten charakteryzuje się wyjątkowo wysokim 
poziomem elegancji przejawiającym się m.in. w ubiorze uczestników. 
Priorytetową czynnością każdej studniówki jest tańczenie poloneza, czyli 
tańca chodzonego, w którym kobieta wraz z mężczyzną poruszają się cha-
rakterystycznymi krokami naprzód. Równie ważną tradycją jest zaprasza-
nie przez maturzystów wszystkich nauczycieli, którzy uczyli ich przez cały 
okres szkoły średniej. Poza tym jeżeli mówimy o Studniówce, to nie można 
zapomnieć o jej symbolach. Czerwona bielizna oraz podwiązka jest podczas 
egzaminu niezbędna. Studniówka to również ostatni dzwonek na ekspery-
menty z fryzurą, gdyż na sto dni przed maturą włosów nie wolno ścinać.  
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica na balu stu-
dniówkowym bawić się będą uczniowie klas czwartych technikum i trzeciej 
Liceum Profilowanego. Od wielu tygodni wszyscy z zapałem uczą się polo-
neza, przygotowują tradycyjny studniówkowy kabaret. Bal studniówkowy 
odbędzie się 19 stycznia. Wszystkim przyszłym maturzystom życzymy miłej 
zabawy

ZDARZYŁO SIĘ W SZKOLE
Nasi górą!
10 stycznia odbyły się rozgrywki w piłkę ręczną chłopców i dziewcząt 

- region B (Goleniów, Kołobrzeg, Gryfice, Świnoujście, Kamień Pomorski). 
Niestety nie wszystkie zespoły podjęły trud rywalizacji i na zawody przyje-
chały tylko zespoły dziewcząt i chłopców z Kołobrzegu. Naszą szkołę repre-
zentowały: Monika Wesołowska, Anna Kasprzykowska, Marlena Łydzińska, 
Emilia Bienias, Marta Lewandowska, Anna Jażdż, Marika Zając, Jolanta 
Brylak, Joanna Gizińska, Natalia Andrzejczak, Agata Kurkowska, Anna Król. 
W skład drużyny chłopców weszli: Mariusz Kolibowski, Krzysztof Michalski, 
Patryk Kamiński, Paweł Wojdyło, Dawid Łydziński, Remigiusz Łapkowski, 
Mateusz Szewc, Marcin Pietrasik, Michał Jasiński, Paweł Tębłowski, Arkadiusz 
Adamek, Karol Iwan, Krzysztof Sylwestrowicz. Dziewczęta pokonały swoje 
rywalki 17:11, a chłopcy 37:10. Opiekunem dziewcząt jest Pan Zbigniew 
Ceranka, opiekunem chłopców Pan Jerzy Stolf. Zwycięzcy regionu awan-
sowali do finału wojewódzkiego, który odbędzie się na przełomie kwietnia 
i maja 2007. W finale wojewódzkim zmierzą się cztery najlepsze zespoły w 
województwie.  

KĄCIK KULINARNY
Paluszki rybne na patyku

Składniki:
2 opakowania (20szt.) mrożonych paluszków rybnych
3-4 ogórki
duży słoik pikantnego keczupu
olej do smażenia
Sposób przyrządzenia:
Na szerokiej patelni rozgrzać olej i usmażyć na nim paluszki rybne, pięknie 

je rumieniąc ze wszystkich stron. Gorące przekładać na półmisek wyścielony 
papierowym ręcznikiem by ociekły z tłuszczu. Ogórki umyć i po odcięciu 
końców pokroić wzdłuż w słupki mniej więcej równej długości. Gdy palusz-
ki wystygną, wbić w każdy długą szpadkę (tak jak wetknięty w lody patyk). 
Podawać z keczupem i kawałkami ogórków. 100g – 140kcal

Sałatka szczęścia
Składniki:
35 dag elementara
po puszcze czerwonej fasoli, kukurydzy i soi
2 puszki pędów bambusa
2 strąki papryki świeżej lub konserwowej
2 pory (tylko białe części)
15 miniaturowych kolb kukurydzy konserwowej
2 pojemniczki jogurtu naturalnego (400g)
natka pietruszki
cukier, pieprz, sól
Sposób przyrządzenia:
Ser pokroić w słupki. Pędy bambusa osączyć, pokroić na kawałki (ok. 2 

c) i wraz z serem wrzucić do salaterki. Dodać osączoną fasolę, kukurydzę, 
soję i połówki kolb kukurydzy. Paprykę pokroić w paseczki, a por w cienkie 
plasterki, wrzucić do salaterki. Wymieszać, przyprawić solą, pieprzem i cu-
krem, polać jogurtem, udekorować natką. 100g – 95 kcal.

HOROSKOP
BARAN – Możesz mieć zbyt lekką rękę do wydawania pieniędzy. Staraj się 

nie przesadzać. Wieczór spędzony w miłym towarzystwie pozwoli Ci odzyskać 
dobry humor. Możesz liczyć na życzliwość bliskich.

BYK – Stoisz przed ważnymi zmianami w różnych strefach życia. Przed 
podjęciem ostatecznej decyzji przedyskutuj z kimś swoje plany. To znakomita 
pora na śmiałe pomysły i korzystny bieg zdarzeń. 

BLIŹNIĘTA – Gwiazdy sprzyjają Twoim kontaktom z płcią przeciwną. 
Pojawią się okazje do wspólnych wypadów. Czeka Cię teraz bardzo ryzykowny 
czas. W domu umiejętnie zażegnasz spór między rodzicami.

RAK – Z łatwością będziesz wyrażać swoje uczucia. Twoje kontakty z 
przyjaciółmi i krewnymi poprawią się. W pracy lub w szkole z zapałem zrea-
lizujesz teraz swój plan. Czeka Cię wkrótce miła niespodzianka, na przykład 
awans zawodowy.

LEW – Ostrożnie podchodź do nowych pomysłów. Ryzyko jest niekiedy 
wskazane, jednak teraz zachowaj umiar. Obowiązki domowe spiętrzą się. Ale 
nie bierz wszystkiego na siebie, bliskie Ci osoby z chęcią pomogą.

PANNA – Zwolnij tempo życia i przemyśl swoją sytuację. Nie bierz pod 
uwagę bieżących trudności – postaraj się patrzeć z perspektywy innych. Teraz 
nie przekonasz swoich bliskich do własnych pomysłów, ale czas zadziała na 
Twoją korzyść.

WAGA – Z powodzeniem załatwisz własne sprawy urzędowe. Idealnie 
porozumiesz się ze swym partnerem. Będziecie teraz tworzyć wyrozumiałą 
i zgodną parę. W domu zapanuje harmonia. W pracy zdecydowanie broń 
swojego zdania.

SKORPION – Twoja kondycja psychofizyczna znacznie słabnie. Zadbaj 
zatem o siebie i unikaj dodatkowych obciążeń stresem. Znajdź też czas na 
relaks. Niebawem odbędziesz ważną rozmowę z partnerem.

STRZELEC – Nierozwiązane kwestie domowe zmierzają do finału. Do-
gadasz się z rodziną. Twoja pozycja w domu wreszcie się ugruntuje, a bliscy 
będą Ci bardzo przychylni. W szkole wystrzegaj się pośpiechu, bo możesz 
przeoczyć ważną sprawę. 

KOZIOROŻEC – Tydzień spędzisz z najbliższymi. Uśmiech nie zniknie 
Ci z twarzy, a optymizmem będziesz zarażał innych. Możesz też liczyć na 
szczęście w miłości. W nadchodzących dniach nie powinno zabraknąć Ci 
zapału, aby nadrobić zaległości.

WODNIK – Unikaj konfliktów z otoczeniem. Postaraj się zachować spo-
kój. Wolne chwile poświęć życiu towarzyskiemu. Wenus sprawi, że będziesz 
dowcipny, czarujący i pełen wdzięku. W sprawach finansowych wykażesz 
się rozwagą.

RYBY – Wkroczysz z zapałem do pracy. Będzie to czas na podejmowanie 
właściwych decyzji. Możesz również liczyć na powodzenie w miłości. Nowe 
znajomości dodadzą nieco blasku szarej codzienności.
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REKLAMA REKLAMA

Sprzedam 
DREWNO 

KOMINKOWE 
Tel. 0601 409 869

KUCHNIA 
WIETNAMSKO-CHIŃSKA 

w Snack-Barze „PAULA”  
Plac Wolności 

D O WÓ Z ! ! !
(również poza Nowogard)

Tel. 091 39 26 913

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej 
przy ul. Zamkowej 4 

ogłasza PRZETARG 
NA WYMIANĘ RUR 

WODY PITNEJ w budynku. 
Tel. 0607 771 777

REKLAMA REKLAMA

W obiektywie Jana Korneluka                          

Przy opisie moich fotografii w poprzednim 
numerze DN wkradł się błąd. Przepraszam i 
wyjaśniam: 

Widoczne wokół księżyca kolorowe pierścienie 
to WIENIEC. To zjawisko uginania się promieni 
napotykających krople wody w chmurach ni-
skich. Pierścienie HALO zawdzięczają swoje po-
wstawanie załamywaniu się i uginaniu promieni 
świetlnych przy przechodzeniu przez kryształki 
lodu w wysokich warstwach troposfery i często 
mają kolory tęczy – tylko w odwrotnej kolejności 
niż tęcza.

Błękitnobiałe kręgi świetlne wokół tarczy 
Słońca lub Księżyca w czasie zasłonięcia ich 
przez cienką warstwę chmur, obramowane na 
zewnątrz brązowoczerwono to AUREOLE.

Zainteresowanych tymi i innymi zjawiskami 
w atmosferze polecam bogato ilustrowaną pięk-
nymi fotografiami książkę POGODA I KLIMAT 
Güntera D. Rotha.
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OGŁOSZENIA DROBNE

Księgarnia “ATLAS” poleca:
Promocja wydawnictwa Muza -37%
Moulin Rouge- Pierre la Mure(Wyd.Muza)
Zbeletryzowana biografia francuskiego malarza i grafika, Henri de Toulouse-Lautreca, 

artysty o światowej sławie, którego prace jeszcze za życia zawisły w Luwrze. Nie jest to 
jednak monografia twórczości, ale przede wszystkim wzruszająca opowieść o potrzebie 
miłości, o życiu człowieka, który został przez los potraktowany ze  szczególnymi okru-
cieństwem, a zmarł mając zaledwie trzydzieści siedem lat.

Peonia- Pearl S. Buck(Wyd.Muza)
XIX wiek, Kaifeng, Chiny. Bogata żydowska rodzina kupuje małą chińską dziewczyn-

kę, Peonię. W przyszłości ma zostać służącą ich jedynego syna Dawida. Mijają lata. Pe-
onia zakochuje się w swoim panu, jednak wie, że nie ma szans na poślubienie go. Matka 
Dawida, ortodoksyjna Żydówka, planuje jego ożenek z córką rabina; nie wie,że syn jest 
już zakochany w pewnej pięknej Chince. Peonia postanawia uszczęśliwić ukochanego i 
za pomocą intryg doprowadzić do zaślubin. Powoduje to lawinę dramatycznych wypad-
ków...

Tajemnica świątyni- Paul Sussman (wyd. Muza)
W siedemdziesiątym roku po śmierci Chrystusa wojska cesarza Tytusa obiegły Jero-

zolimę. Jednak mimo bohaterskiej obrony, mury miasta po kilku miesiącach zaciekłych 
walk musiały ulec. Rzymianie zniszczyli wtedy coś, czego nigdy nie rozumieli - najwięk-
szą świątynię Żydów, zbudowaną na ruinach tej wzniesionej jeszcze przez mądrego króla 
Salomona. Z życiem uszło wówczas niewielu, ale historia zapamiętała tylko jedno imię: 
Dawida, syna Judy. Dwadzieścia wieków później tylko kilka osób zna historię na tyle 
dobrze, by wiedzieć, co naprawdę się wtedy wydarzyło. Los lubi jednak płatać niespo-
dzianki, zwłaszcza tym, którym wydaje się, ze nic ich już w życiu nie spotka. Tak właśnie 
było z detektywem Yusufem Khalifą.

NIERUCHOMOŚCI

• 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.

• Sprzedam działkę 30 arów. 
0510 043 371.

• Szukam mieszkania 2 lub 1-
pokojowego. Wiadomość 
0889 688 380.

• Kupię mieszkanie w Nowogar-
dzie 2 lub 3-pokojowe, włas-
nościowe. 0887 226 857.

• Wynajmę, zamienię lub 

sprzedam mieszkanie przy ul. 
Zamkowej, 3 pokoje, 47,75 m 
kw. Tel. 0695 770 724.

• Sprzedam kawalerkę przy ul. 
Warszawskiej. 0607 289 902, 
0607 289 903.

• Sprzedam garaż vis a vis Szko-
ły Rolniczej. 0609 691 247.

• Nowogard – na uboczu dom 
240 m kw. z działką 500 m pil-
nie sprzedam za 260.000 zł. 
Tel. 0501 307 666.

• Sprzedam dwie działki pod 
budowę 11-arowe. Warnko-
wo k/Nowogardu. Tel. 0503 
705 769.

• Sprzedam mieszkanie spół-
dzielcze, własnościowe w cen-
trum Nowogardu o pow. 59 m 
kw. 091 39 26 649, po 21.00; 
0505 896 567.

• Pokoje umeblowane wynaj-
mę. 091 39 22 988, 0698 84 30 
40.

• Pokoje do wynajęcia dla pa-
nów. 091 39 21 823.

• Zdecydowanie sprzedam 

garaż – ul. Zamkowa. 091 39 

21 061, 0602 237 298.

• Sprzedam działkę pod budo-
wę, ul. Poniatowskiego. Cena 
50.000 zł. 0608 047 127.

• Sprzedam kawalerkę – Szcze-
cin Załom. 091 39 105 18.

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 VW Golf III, 1994 r., 
poj. 1.8, cabrio. Cena 10.900 zł. 
0663 111 318.

• Sprzedam Opel Kadett, poj. 

1.3, 1987 r., cena 1500 zł – do 

uzgodnienia. 0506 382 151.

• VW Polo, 1990 r., stan b. dobry 
sprzedam. 0692 202 999.

• Sprzedam felgi stalowe do 
Mercedesa. 091 39 25 132.

• Sprzedam Fiat 126p, 2000 r. 
091 418 98 24.

• Sprzedam bardzo tanio Ford 
Sierra, poj. 2.3 diesel, ubez-
pieczony, na części, 1986 r., na 
chodzie. 0602 643 408.

• Sprzedam Ford Transit cięża-
rowy, poj. 2,5 D, 1990 r. Tel. 
091 39 26 047.

• Sprzedam 2 motorynki bez 
papierów. 0503 817 479.

• Sprzedam Ford Transit 1989 

r., do małego remontu. Tel. 

0885 428 581.

ROLNICTWO

• Uwaga działkowicze! Mecha-

niczne przekopanie działki 

glebogryzarką wraz z sie-

wem żyta na poplon za jedy-

ne 0,40 zł od metra kw. oraz 

rekultywacja wyschniętych 

trawników. Inżynier rolnik. 

0600 653 124.

• Kupię ziemię koło Nowogardu, 
przy trasie A-6. 0512 131 444.

• Sprzedam ziemię orną, ok. 5 
ha. 0513 157 124.

• Sprzedam prosięta 8-tygo-
dniowe lub zamienię na zbo-
że. 091 39 25 812.

• Kury nioski. 091 39 106 22.
• Sprzedam 10 ha ziemi. Sąpol-

nica 10.

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.
• CYKLINOWANIE PODŁÓG. 

0691 703 843.
• Remonty – 0508 920 135.
• Dwa wolne miejsca Nowogard 

– Jelenia Góra (okolice). 091 
39 72 656.

• Prace wykończeniowe, 

szpachlowanie, malowanie, 

regipsy, panele i inne. 0696 

909 548.

• Usługi ogólnobudowlane 
– ocieplanie. 0501 549 756.

• Usługi budowlane, remon-
towe, wykończeniowe. 0504 
595 424.

• Naprawa żaluzji, tanio! 091 39 
72 656.

• Usługi transportowe 1,5 tony. 
0503 322 168.

PRACA

•  Lakiernika samochodowego 
na dobrych warunkach przyj-
mę, tel. 0605 276 271. 

• Zatrudnię mechanika samo-
chodowego. 091 39 20 303.

• Zatrudnię kierowcę z kwalifi-
kacjami. Tel. 0605 276 271.

• Poszukuję kierowniczki do 
sieci sklepów. Wymagania: 
prawo jazdy. 0512 131 567.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub 
pomocnika. 0603 366 286.

• Kobieta 46-letnia z bardzo do-
brą znajomością języka nie-
mieckiego poszukuje pracy. 
Tel. 0512 99 56 15.

• Potrzebne kobiety do pracy w 
Niemczech (opiekunka star-
szych osób) z podstawową 
znajomością j. niemieckiego. 
0885 539 031.

• PILNIE! Poszukuję doświad-

czonej osoby do opieki nad 

10-miesięcznymi bliźnia-

kami – Nowogard. 0607 

289 469, 091 39 25 118 (po 

18.30).

• Zatrudnię osobę do pracy na 
stanowisku sprzedawcy. Tel. 
091 39 25 920.

• Praca dla manicurzystki w 
Zakładzie Fryzjerskim. 091 39 
23 540.

INNE

• SPRZEDAM DRUKARKĘ LE-
XMARK, MODEL Z612, CENA 
DO UZDODNIENIA, TEL. 0605 
522 340.

• Kupię betoniarkę. 0609 
740 578.

• Sprzedam aparat cyfrowy 

Kodak CX6200, karta pa-

mięci 128 MB, 2 Mega pik-

seli, cena 150 zł. Tel. 0888 

043 750.

ODDAM, PRZYJMĘ

• Przyjmę każdą ilość gruzu. 

Tel. 0506 988 956.

• Oddam ziemię – ok. 10 ton. 

Lokalizacja – Nowogard. Tel. 

091 39 17 305.

• ODDAM ŚLICZNE SZCZE-

NIĘTA W DOBRE RĘCE. 0509 

431 901.

• Oddam królika domowego 
wraz z klatką, ładny – czar-
ny, atrakcja dla dzieci. 091 39 
25 567, 0888 676 231.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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 15.01.2007r.

OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Mechanik samochodów oso-
bowych

2. Sprzedawca
3. Palacz CO 
4. Stolarz, pomocnik stolarza
5. Pracownik produkcji okien 

PCV
6. Osoba do przyjmowania za-

kładów bukmaherskich
7.  Doradca klienta 
8.  Pracownik produkcji zwierzę-

cej 
9.  Pracownik budowlany 
10.  Doradca handlowy 
11.  Piekarz
12.  Łapacz żywego drobiu
13.  Mechanik, osoba do rozbiórki 

samochodów
14.  Pilarz

OFERTY PRACY  

SPOZA REJONU

1. Kierowca C+E (Barlinek), (Gry-
fice), (Mieszewo)

2. Pracownik Produkcji (Kliniska 
Wielkie) 

3. Kierowca z kat. D (Maszewo)
4. Pracownik biurowy (Gryfice)
5. Kierowca- operator wózka 

widłowego, pracownik do 
rozładunku (Szczecin)

6. Sprzątaczki (Goleniów)
7. Rzeźnik, wykrawacz, ubojnik 

(Gryfice)
8.  Kucharz (Mosty)
9. Ubojnik, pakowacz drobiu 

(Szczecin )
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Halowy turniej piłkarski w Pyrzycach

Awans Pomorzanina
W miniony weekend w Pyrzycach odbyła się pierwsza runda halowego turnieju piłkarskiego. Piłkarze Pomorza-

nina Nowogard na tle liczących się zespołów z naszego województwa wypadli nieźle i bez problemów awansowali 
do drugiej rundy turnieju, która odbędzie się w najbliższy weekend.

STREETBALL 
DLA 
ORKIESTRY

W ramach XV Finału WOŚP, ro-
zegrany został turniej koszykówki 
ulicznej w ZSO przy ul. Boh. War-
szawy 78. W kategorii dziewcząt 
zwyciężyły WBIJAM W TO, miejsce 
drugie COOO?, trzecie ZĄBEK I 
STACHOWIAK. W kategorii gimna-
zjów zwyciężył ZRYTY BERET, dru-
dzy byli BLOKERSI, trzeci GOLE-
NIÓW. W kategorii OPEN pierwsze 
miejsce TURYŚCI Z GOLENIOWA, 
drugie JEDYNKA, a trzecie MINI-
MANIMO. W konkursie rzutów za 
3 punkty najlepszy okazał się Kamil 
Strzeszewski. Wpisowe z turnieju, 
oraz nagrody ufundowane przez 
SKATE SHOP TRRREK przekazane 
zostały na rzecz WOŚP. Dziękujemy 
sponsorowi turnieju, oraz wszyst-
kim osobom, które przyczyniły się 
do organizacji imprezy. Następny 
turniej odbędzie się 10 marca 2007r. 
w hali ZSO. Organizatorem turnieju 
było ognisko TKKF „WODNIAK” 
oraz UKS „TRÓJKA NIEBIESKA 
TEAM” NOWOGARD.

Biegaj 
z nami

Pod czujnym okiem naszego ma-
ratończyka Andrzeja Nowaka roz-
poczynamy przygotowania do No-
wogardzkich Biegów Majowych, je-
śli masz dość wieczorów spędzanych 
przed telewizorem, możesz poprawić 
kondycję, stracić zbędne kilogramy, 
spędzić miło i aktywnie czas... 

Zapraszamy starych i młodych w 
każdą środę o 20.45, pod halą spor-
tową ZSO nr2, ul. Boh. Warszawy 
78.

Turniej, będący jednym z pierw-
szych etapów przygotowań do zbli-
żającej się rundy wiosennej, miał 
bardzo dobrą oprawę. Organizatorzy 
i publiczność stanęli na wysokości 
zadania. Nawet władze samorzą-
dowe były obecne przez cały czas 
trwania rozgrywek, a nie uciekli, 
jak to zazwyczaj bywa, po ceremonii 
otwarcia.

Nasza drużyna zagrała w mocno 
eksperymentalnym zestawieniu. 
Bramki bronił Jan Szczęsny, specja-
lista na tę pozycję w rozgrywkach 
halowych. W polu grali Galus, 
Bonifrowski, K. Miklas, M. Miklas, 
Konieczny, Dworak, Haberski i 
stojący zazwyczaj między słupkami 
Piątkowski i Haberski.

Pomorzanin swoje mecze grał w 
sobotę mierząc się z Flotą Świnouj-
ście, GKS Mierzyn, Vinetą Wolin, 
Stalą Lipiany, Trzciborem Cedynia.

Pierwszy mecz to łatwa przeprawa 
z drużyną z Mierzyna. Nasi piłkarze 
zaaplikowali rywalowi sześć bra-
mek  podczas gdy Szczęsny tylko 
raz musiał wyciągać piłkę z siatki. 
Drugie spotkanie, w którym rywa-
lem Pomorzanina była Vineta Wolin 
zakończyło się remisem 2:2. Jedyną 
porażkę nasi piłkarze zanotowali w 
pojedynku z Flotą Świnoujście prze-
grywając 4:3. Kolejne dwa mecze to 
pasmo zwycięstw. Stal Lipiany uległa 
nowogardzkiej drużynie 6:3, a Trzci-
bor Cedynia przegrała 7:5.

Po rozegraniu wszystkich spotkań 
tabela końcowa przedstawiała sie 
następująco:

1. Vineta Wolin,
2. Pomorzanin Nowogard,
3. Flota Świnoujście,
4. Trzcibor Cedynia,
5. Stal Lipiany,
6. GKS Mierzyn.

Najlepsza czwórka awansowała 
do drugiej rundy turnieju, który 
odbędzie się w najbliższy weekend, 
gdzie rywalami będą cztery najlepsze 
zespoły niedzielnej rywalizacji do 
której stanęły Pogoń Barlinek, Pogoń 
II Szczecin, Energetyk Gryfino, So-
kół Pyrzyce, Orzeł Trzcińsko Zdrój 
i Woda Rzecko.

„Jestem bardzo zadowolony z 
udziału naszej drużyny w tym tur-
nieju. – powiedział nam trener 
Pomorzanina Wojciech Kubicki 

Zimowa przerwa

Można się pośmiać...

Uwaga 
wędkarze

Znaczki wędkarskie na rok 
2007 można kupić w sklepie 
wędkarskim na pl. Wolności.

Zarząd PZW Tęczak

W zeszłym roku Krystian Miklas (na pierwszym planie) mógł szlifować 
swoją formę podczas Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej. W tym 
roku czyni to na turnieju halowym w Pyrzycach.

– Organizacyjnie impreza przebiegła 
bez zarzutu, dopisali kibice co jest 
bardzo ważne. Sportowo też sporo 
zyskaliśmy, uważam, że byliśmy jed-

nym z lepszych zespołów, które grały 
w sobotę.”

Andrzej Garguliński
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Cyfrowy 

druk kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

Dziwne zwyczaje 
na ulicy Zielonej

Na dziwne zwyczaje kierowców zwrócił nam uwagę jeden z mieszkańców 
ulicy Zielonej.

Wydaje się, że do czego służy chodnik wiedzą wszyscy. Okazuje się, ze jednak 
tak nie jest. Mieszkańcy ulicy Zielonej od dłuższego czasu z upodobaniem 
parkują na nim swoje samochody. Tak się zdarza dosyć często w sytuacji, gdy 
nie ma miejsc do parkowania aut. Tu jednak te miejsca są, mimo to kierowcy 
stają przednimi kołami swych pojazdów na chodnik dla pieszych. Trudno 
zrozumieć takie postępowanie, szczególnie, że parkingi są wystarczająco duże 
i nie ma obawy, że część pojazdu znajduje sie na jezdni. Doprawdy, dziwne 
to zwyczaje.

Ag
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PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE  
ul. 3 Maja 22, 72-200 Nowogard tel. 091-392 21 81 

OGŁASZA NABÓR NA KIERUNKU: 
   • TECHNIK ADMINISTRACJI (2 lata) 
   • TECHIK BHP (1,5 roku)
   • TECHNIK OCHRONY (2 lata)

CZESNE: 90 zł/miesięcznie BEZROBOTNI: 70zł/miesięcznie
------------------------------------------------------------------------------------
BEPŁATNE PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

ul. 3 Maja 22, 72-200 Nowogard, tel. 091-392 21 81
OGŁASZA NABÓR NA SEMESTRY: I, III, V

GWARANCJA BEZPŁATNEJ NAUKI PRZEZ CAŁY CYKL NAUKI
Szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych!!!

REKLAMA REKLAMA

Wypadki na przejściach 

dla pieszych

Za mało 
światła
REKLAMA
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KALENDARIUM
19 STYCZNIA 

Imieniny: Andrzej, Basjan, Basjana, Bernard, Erwin, 
Erwina, Eufemia, Germana, Germanik, Geroncjusz, 
Henryk, Jan, Januariusz, January, Józef, Juliusz, Ka-
liksta, Kalista, Kanut, Marceli, Mariusz, Marta, Matylda, 
Mechtylda, Paweł, Pia, Poncjan, Racimir, Sara, Saturnin 
i Wulstan

20 STYCZNIA

Imieniny: Dobiegniew, Dobrochna, Dobroniega, 
Dobrożyźń, Dobrzegniew, Eutymiusz, Fabian, Fabiana, 
Maur i Sebastian

21 STYCZNIA

Imieniny: Agnieszka, Długomił, Epifani, Epifaniusz, 
Eulogia, Eulogiusz, Inez, Jan Chrzciciel, Jarosław, 
Jarosława, Józef, Meinrad, Patrokles, Publiusz i So-
biesława.
Dzień Babci

22 STYCZNIA

Imieniny: Anastazy, Dobromysł, Dominik, Dorian, 
Gaudencjusz, Gaudenty, Kasandra, Laura, Sulisław i 
Wincenty
Dzień Dziadka

1863 – Wybuchło powstanie styczniowe.
1984 – Apple zaprezentowała pierwszy komputer 
Macintosh.

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.

Nie bądźmy obojętni wobec ludzi znajdują-
cych się w trudnej sytuacji.

• Redakcja dysponuje odzieżą dla dorosłych. 
Potrzebujących zapraszamy do redakcji.

Z góry dziękujemy.  Redakcja

CLIVE HARRIS
W NOWOGARDZIE

We wtorek 23 stycznia 2007 r. 
o godz. 7.55 rano.

Osoby pragnące skorzystać z posługi 
Uzdrowiciela, proszone są 

o odebranie bezpłatnych biletów 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej, 

pl. Wolności 8

Nowogardzki Dom Kul-
tury jest organizatorem Fe-
rii Artystycznych w dniach 
29.01.2007-02.02.2007 r.

Zapewniamy różne atrak-
cje m.in. wycieczkę do „Zie-
lonej Kuźnicy” w Płotkowie 
lub „Biebrówka” oraz ciepły 
posiłek (obiad). Całkowity 
koszt – 50 zł.

Szczegółowych informacji 
nt. ferii zimowych udziela 
Pani Barbara Źróbek lub se-
kretariat NDK tel. (91) 39-
26-283.

Serdecznie zapraszamy

Wielka dziura na środku drogi
Między I Liceum Ogólnokształcącym a Szpitalem mieści się prywatna przychodnia „Medyk”. Jeśli 

ktoś wjeżdża na drogę do niej prowadzącą po raz pierwszy powinien uważać, bo może się to skończyć 
poważną awarią samochodu.

Przyczyną tej awarii będzie zapewne 
widoczna na zdjęciu wielka dziura znaj-
dująca się niemal na środku drogi, na 
dnie której znajduje się właz studzienki. 
O ile teraz jest ona jeszcze w miarę wi-
doczna, to gdy posypie śnieg – a w dal-
szym ciągu nie możemy tego wykluczyć, 
wszak mamy dopiero połowę stycznia 
– nie spodziewający się niczego kierowca 
może w nią trafić, a tym samym poważnie 
uszkodzić swój samochód. Jeśli wówczas 
będzie chciał znaleźć winowajcę swego 
nieszczęścia, to informujemy, że droga 
należy do gminy.

A wystarczyłoby podnieść właz o kil-
kanaście centymetrów...

Ag

Ponadgabaryty, czyli meble
Odpady ponadgabarytowe lub 

ponadnormatywne to urzędowa 
nazwa mebli, pralek, lodówek, 
pieców kuchennych, itp.

Kto z nas ich nie zmieniał?
O ile nie mamy komu ich od-

dać wyrzucamy je na śmietnik. 
Pralka, lodówka czy piec szynko 
znajdzie swojego właściciela 
– zbieracza złomu.

A co z meblami? Trafiają do 
lasu lub na śmietnik. Gmina 
podjęła stosowną uchwałę o 
wywozie odpadów ponadgaba-
rytowych raz w tygodniu.

Niestety stojące często całymi 
tygodniami meble, sprzęty, pro-
szące się o wywózkę to obrazek 
nierzadki na naszych osiedlach. 
Obrazek ten dowodzi, iż uchwa-
ła swoje a życie po swojemu 

uchwałę zmienia w zwykły, 
bezużyteczny papierek.

Na ostatniej sesji Rady Miej-
skiej kwestię zalegających ty-
godniami mebli poruszył radny 
Stanisław Kazuba powołując się 
na tę właśnie martwą uchwałę. 
Kazimierz Ziemba odpowie-
dział: Odpady ponadgabaryto-
we będą wywożone dwa razy 
w miesiącu. Jest w tej sprawie 
podpisana odpowiednia umowa 
pomiędzy gminą a Zakładem 

Usług Komunalnych na od-
biór takich właśnie odpadów. 
Próbujemy także wprowadzić 
wywózkę „na telefon”, co ma 
w praktyce oznaczać, że o ile 
posiadamy niepotrzebny sprzęt 
telefonujemy do ZUK-u, ten 
wysyła samochód i na bieżąco 
porządkuje odpady.”

Pożyjemy, zobaczymy.
I. Karczyński

Znaleziono telefon
Podczas sprzątania sali widowiskowej po finale Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy znaleziono telefon komórkowy. Właściciel może 
go odzyskać w sekretariacie Nowogardzkiego Domu Kultury.
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Zarząd Towarzystwa 
Miłośników Ziemi 

Nowogardzkiej
informuje, że kolejne 

zebranie członków 
i sympatyków odbędzie się 

dnia 22.01.2007 r. 
o godz.17 .00 w sali wystaw 

Biblioteki Miejskiej 
w Nowogardzie.

Z uwagi na ważną tematykę 
spotkania proszę 

o niezawodne uczestnictwo.
Przewodniczący TMZN

Franciszek Karolewski

REKLAMA

Apel do mieszkańców

Dzieci i młodzież ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Nowogardzie zwra-
cają się z prośbą do mieszkańców 
okolicznych osiedli o to, aby nie 
wyprowadzali swoich psów na boisko 
szkolne. Nie jest to miejsce służące 
do tego celu.

Kilkakrotnie zdarzyło się, że ucz-
niowie przewracali się w odchody 
zwierzęce. Wierzcie nam, że nie jest 
to miłe uczucie.

Nasi nauczyciele powiedzieli nam, 
że jak umieścimy tabliczki z napisem 
„zakaz wyprowadzania psów”, to 

ludzie przeczytają i nie będą space-
rować z psami po naszym boisku. Z 
przykrością musimy stwierdzić, że 
nauczyciele mylili się. Tabliczki są, a 
obok osoba dorosła z załatwiającym 
się, na naszą trawę, psem.

My sami kochamy zwierzęta, lecz 
wiemy, że zwierzę w domu to nie 
tylko przyjemność ale i obowiązek. 
Tego uczą nas dorośli.

Prosimy nie wyprowadzajcie swo-
ich psów na nasze boisko.

Uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Nowogardzie
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Program kolęd „Czwórka” się sypie
Szkoła Podstawowa nr 4 się sypie. A dokładnie jej stary budynek. Konieczna jest jego rozbiórka i 

budowa nowego, co wiąże się ze sporymi kosztami.

O kiepskim stanie technicz-
nym starego budynku Szkoły 
Podstawowej nr 4 wiadomo było 
od dawna. Jednak teraz dyrekcja 
szkoły ma to czarne na białym. 
Kilka tygodni temu w ramach 
obowiązkowego przeglądu tech-
nicznego odbywającego się co 
pięć lat dokonano ekspertyzy, 
której wniosek zawiera się w 
dramatycznych słowach: budy-
nek nadaje się do 
rozbiórki.

Już od dawna wia-
domo, że budynek 
się sypie. – powie-
działa nam dyrektor 
„Czwórki”, Magda-
lena Zarębska – Ku-
lesza - W środku wy-
gląda równie tragicz-
nie, jak na zewnątrz. 
Wszyscy mówili, że 
przetrwa jeszcze 
rok, dwa, może trzy, 
ale tak naprawdę 
nie wiadomo jak to 
będzie wyglądało. 
Dlatego pilotuję tę sprawę i powie-
działam, że to musi być najważ-
niejsza inwestycja w Nowogardzie 
jeśli chodzi o szkoły.”

Z tą opinią zgadzają się władze 
naszej gminy. W projekcie bu-
dżetu przewidziane jest 80 tys. 
zł na przygotowanie niezbędnej 
dokumentacji, co jest pierwszym 
krokiem do przeprowadzenia 
modernizacji.

„Stan techniczny tej szkoły jest 
raczej zły i na wniosek pani dy-
rektor zabezpieczyliśmy środki na 
dokumentację techniczną, która 
pokaże w jakim zakresie miałaby 
zostać wykonana przebudowa tej 
szkoły a co za tym idzie jakie z 
tym wiązałyby się koszty. - mówi 
Adam Czernikiewicz z wydzia-
łu inwestycji nowogardzkiego 
urzędu – Generalnie mówiąc 

obiekt jest bardzo zniszczony. 
Został on wykonany w technologii 
szkieletu drewnianego, która nie 
jest przewidziana na długi okres 
użytkowania. Jest on już w znacz-
nym stopniu zużyty. Wszystkie 
elementy, czyli ściany, elementy 
stropu, dachu, daszków przed 
wejściem... To wszystko skłoniło 
nas do tego, żeby spróbować za-
bezpieczyć kwotę, która miałaby 
służyć do wykonania projektu 

budowlanego. Bo general-
nie, żeby przebudo-

wać ten obiekt 

musi być zrobiona dokumentacja 
techniczna. Czas trwania jej 
przygotowania to około pół roku 
ze wszystkimi uzgodnieniami 
i dopiero wówczas będą znane 
koszty.”

Pojawiły się też pogłoski, że 
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 
4 muszą uczyć się w niemiłym 
towarzystwie szczurów. Dyrek-
tor tej placówki zaprzecza temu 
informując, że szkoła jest syste-
matycznie kontrolowana przez 
specjalistyczną firmę zajmującą 
się deratyzacją i nie ma proble-
mu z gryzoniami. Potwierdza to 
rzecznik Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej Dorota Chodyko: 
„Jeżeli chodzi o sam budynek, to 
Państwowa Inspekcja Sanitarna 
w Goleniowie od 2004 roku pro-
wadzi postępowanie administra-

cyjne. Polega ono na wydaniu 
decyzji administracyjnej, w której 
są obowiązki, jakie należy wyko-
nać względem starego budynku 
szkoły. Budynek ze względu na 
technologię wykonania może być 
użytkowany przez trzydzieści lat. 
Niestety, teraz nie nadaje się on 
do użytku bez przeprowadzenia 
remontu. I to jest przez Inspekcję 
określone. W związku z tym, że 
jest taki stan wydaliśmy nakaz 
pani dyrektor zabezpieczenia 
obiektu przed gryzoniami w 
pierwszym rzucie, niezależnie 
od remontu, bo to jest związane 

z dużymi kosztami. Pani dy-
rektor podpisała umo-

wę z firmą DDD 
(Deratyzacja, 
Dezynfekcja, 
Dezynsekcja 
– przyp. red.). 
Natychmiast 
b y l i ś m y  n a 
r e k o n t r o l i . 
Oczywiście są 
detektory,  w 

różnych miejscach są ustawione 
zabezpieczenia, jest też monito-
ring obecności. Zrobiono to, co 
można zrobić w tej sytuacji. Szko-
ły zamknąć nie można a jutro 
nowej nie będzie. Są to działania 
zapobiegawcze. Podczas ostatniej 
kontroli stwierdziliśmy, że jest 
to kontynuowane. Nie można 
jednak powiedzieć, że nie ma 
problemu z gryzoniami, te zawsze 
mogą dostać się do budynku. Lecz 
to, co należało zrobić zostało 
zrobione.”

Dzieci i młodzież ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 nadal muszą 
uczyć się w starym, zniszczonym 
budynku. Jak długo to potrwa? 
Nie wiadomo.

Ag

Kolęda w parafii pw. WNMP
Piątek 19 stycznia
- ul. Wiejska 2B, 2C; Waryńskiego 1 – 12A; 

Zamkowa 1; Warszawska 10, 51 – 100
Sobota 20 stycznia
- ul. Wiejska 2D, 4A i 4B; Waryńskiego 14-24; 

Zamkowa 2, 2A, 5; Warnkowo

Kolęda w parafii św. Rafała 

Kalinowskiego
Piątek 19 stycznia
- ul. 15 Lutego 11, 12, 16
Sobota 20 stycznia
- Kulice, Sąpolnica
Poniedziałek 22 stycznia
- ul. 15 Lutego 6, 8, 13, 15

Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Nowogardzkiej 

z okazji urodzin 

księdzu dziekanowi 
Grzegorzowi Zaklice 

składa najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności 

oraz Błogosławieństwa Bożego
w dziele odbudowy naszej świątyni życzy 

Zarząd TMZN 
w Nowogardzie

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
W NOWOGARDZIE INFORMUJE:

że z dniem 30 kwietnia 2007r. 

upływa termin składania 

zeznań podatkowych za rok 2006.

Obowiązek złożenia przez podatnika zeznania o 
wysokości osiągniętego dochodu /poniesionej stra-
ty/ wynika z art.. 45 ust. 1b ustawy z dnia 26 lipca 
1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Często zdarza się, że jedno z rodziców nie 
składa zeznania podatkowego, np. wtedy, gdy 
nie osiąga dochodów. Niezależnie jednak od 

przyczyn niezłożenia przez jedno z rodziców 

dziecka deklaracji rocznej, przepisy prawne 

nie dają żadnej możliwości wydania przez or-

gan podatkowy zaświadczenia o uzyskanych 

przez podatnika dochodach.

Konsekwencją powyższego jest wyłącze-

nie z grona uprawnionych do ubiegania się 

o świadczenia rodzinne tych dzieci, których 

rodzic nie złoży zeznania podatkowego. 

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego z 

adnotacją: podatnik nie złożył zeznania rocz-

nego, będzie eliminować osobę do ubiegania 

się o świadczenia rodzinne!
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 Witamy wśród nas...

Kaja córka Moniki i Piotra 
Roguskich z Nowogardu

Weekend w Kinie „Orzeł”

Patrol
Dramat/ Akcja USA 2006 r. reż. 

Andrew Davis, obsada Kevin Cost-
ner, Ashton Kutcher, Sela Ward, 
czas trwania 136 min., projekcja: 
piątek – niedziela godzina 19.00

Ben Randall to żywa legenda 
wśród ratowników. Kiedy jednak 
jego załoga ginie podczas fatalnego 
wypadku, Randall zostaje wysłany 
do elitarnej szkoły dla ratowników 
morskich. Tam, zmagając się z 
bólem po stracie załogi, zaczyna 
przekazywać swoją wiedzę mło-
dym ratownikom, stosując przy 
tym kontrowersyjne metody. Pod 
jego skrzydła trafia Jake Fischer - 
młody mistrz pływacki, który według Randalla ma wszelkie predyspozycje, 
aby zostać w przyszłości najlepszym ratownikiem morskim. Po zakończeniu 
szkolenia Jake wraz z Benem Randallem wyjeżdżają na Alaskę, gdzie będą 
musieli zmierzyć się z prawdziwym niebezpieczeństwem.

Ag
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DZIECIĘCE ŻALE

Dawno mnie nic tak nie rozbawiło, 
a jednocześnie zaskoczyło jak piąt-
kowe wypowiedzi Roberta Czapli na 
łamach Dziennika Nowogardzkiego. 
W pierwszej chwili naszła mnie myśl 
jak dobrze, że tan człowiek nie został 
naszym burmistrzem, skoro nawet 
nie potrafi z honorem przegrać i przy-
znać się do porażki, podobne opinie 
jak moja panowały także wśród 
innych czytelników. Następnie zaczą-
łem się zastanawiać, dlaczego dorosły 
„facet”, przedstawiający się wcześniej 
jako kandydat na burmistrza, dokto-
rant, dyrektor PUP wyraża publicznie 
swoje żale przypominające lament 
dziecka, któremu ktoś zajął miejsce 
na huśtawce.

Insynuacje na łamach gazety o 
zdjęciu Roberta Czapli przez Kazi-
mierza Ziembę z posady dyrektora 
PUP są śmieszne, na dodatek tak 
poważne publiczne zarzuty o tym, 
że Burmistrz chce się zemścić, znisz-
czyć, zabić świadczą albo o słabej 
kondycji psychicznej albo kompletnej 
frustracji.

Jeśli chodzi o zachodnią i polską 
kulturę polityczną, na którą tak na-
rzeka Pan Czapla, to zapomniał on 

o jednej najważniejszej sprawie, o 
demokracji.

To w demokratycznych wyborach 
mieszkańcy wyrazili chęć poparcia 
dla obecnego burmistrza i odrzucili 
kandydaturę Roberta Czapli, być 
może jest to trudne do zrozumienia 
dla człowieka z ugrupowania poli-
tycznego wywodzącego się z PRL-u.

Na koniec skomentuję jeszcze 
jedno stwierdzenie „ofiary zemsty 
obecnego burmistrza”, o rozdawaniu 
stanowisk i publicznych pieniędzy 
partyjnym kolesiom. 

Albo to silny wstrząs po porażce 
wyborczej albo bezczelna hipokry-
zja, bo kto jak nie Robert Czapla w 
pierwszej kolejności zatrudniał swo-
ich partyjnych kolegów w Urzędzie 
Pracy, kto jak nie członkowie SLD 
obsadzali najważniejsze publiczne 
stanowiska w mieście? Dla potwier-
dzenia proszę zajrzeć do Internetu 
lub ulotek wyborczych SLD z ostat-
nich wyborów. Większość kandy-
datów to pracownicy samorządowi 
i przedstawiciele sfery publicznej. 
Na potwierdzenie mojej tezy, że jest 
to bezczelna hipokryzja przytoczę 
czytelnikom głośną wypowiedź Pana 
Czapli podczas zakupów w jednym 
z nowogardzkich marketów, którą 
słyszało wielu mieszkańców. Na pyta-
nie jednej ze starszych Pań o obecną 
sytuację w Nowogardzie Pan Czapla 
odpowiedział: „PSL wygrało wybory 
i teraz bierze wszystko, ale spokojnie 
za cztery lata oddadzą”. Czy to są 
słowa ofiary?

wiatr

Konkurs 
Recytatorski w SP 4

„MY SOUL SAYS YES!”

KONCERT GOSPEL W KOŚCIELE PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP

W poniedziałek 15 stycznia odbył 
się w Szkole Podstawowej nr 4 im. 
Jana Pawła II Konkurs Recytatorski 
dla uczniów klas I-III.

Gościnnie wystąpił i brał udział w 
obradach jury Wojciech Koladyński 
– „Mówca Znakomity” i zdobywca 
wielu innych nagród, absolwent 
naszej szkoły.

Swoim występem i recytacją pod-
grzał atmosferę, a tym samym zachę-
cił młodszych kolegów i koleżanki do 
zainteresowania słowem pisanym i 
mówionym. Uczniowie nagrodzili go 
gromkimi brawami.

Po krótkim wystąpieniu Wojtka 
do zmagań przystąpili uczniowie 
klas I – III. Repertuar, który za-

prezentowali to poezja z literatury 
dziecięcej. Wyróżnienie i awans do 
etapu międzyszkolnego otrzymały 
uczennice klasy II naszej szkoły: Kin-
ga Nizio w utworach Juliana Tuwima 
„Spóźniony słowik, Doroty Geller 
„W przymierzalni”, Paulina Pawłow-
ska  wierszach Danuty Wawiłow „O 
rupakach”, Doroty Geller „Spacerek”, 
Dominika Szynal w poezji Jana Brze-
chwy „Kłamczucha” i Renaty Opala 
„Spacerek”.

Wojtkowi Koladyńskiemu skła-
damy serdeczne podziękowania za 
uświetnienie konkursu, życzenia 
dalszych sukcesów i spełnienia ma-
rzeń.

Beata Siedlecka

Po raz pierwszy w naszym 
regionie zespoły grające muzykę 
chrześcijańską gospel zjedno-
czyły się pod wspólnym hasłem. 
Jest to tym bardziej godna uwagi 
inicjatywa, iż bierze w niej udział 
zespół gospel z Nowogardzkiego 
Domu Kultury. 

28. stycznia odbędzie się kon-
cert, w którym wystąpią zjedno-
czone siły grup: Basanda i Freedom 
Gospel Choir ze Szczecina oraz 7th 
Heaven Nowogard Gospel Choir 
pod dyrekcją Izabeli Turowskiej 
i Edyty Turowskiej. Na ten krótki 
czas zespoły te staną się jednym 
chórem. Towarzyszyć im będzie 
sekcja rytmiczna w składzie: Ka-

mil Żuchowski (bs), Olo Jastrząb 
(pn) i Dariusz „Kaziu” Kamiński 
(dr). Zapowiada się wieczór pełen 
żywiołowej i radosnej muzyki, ale 
również zadumy i refleksji.

Wstęp na koncert jest wolny, ale 
podczas koncertu zostaną wysta-
wione puszki, do których osoby 
chętne będą mogły wrzucać datki 
na remont kościoła. 

Organizatorzy: Parafia pw. 
Wniebowzięcia NMP w Nowo-
gardzie oraz Nowogardzki Dom 
Kultury serdecznie zapraszają 28. 
stycznia 2007 r. o godz. 19.00.
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Wypadki na przejściach dla pieszych

Za mało światła
Co jakiś czas na naszych łamach pojawiają się informacje 

o kolejnych wypadkach z udziałem pieszych przechodzących 
po pasach. Czy jedną z przyczyn tego typu zdarzeń może być 
kiepskie oświetlenie naszych ulic?

Nie minął jeszcze miesiąc nowego 
roku a już informowaliśmy o dwóch 
takich zdarzeniach. Już 6 stycznia 
około godziny 16.40 renault megane 
potrącił starszą kobietę, która z ura-
zem czaszki trafiła do szpitala. We-
dług ustaleń policji kierowca jechał 
z dozwoloną prędkością, a mimo to 
nie zdołał zahamować. Czy jedną z 
przyczyn mogło być to, że z powodu 
wieczornej szarówki zbyt 
późno zauważył piesze-
go?

W zeszłym roku miały 
miejsce cztery podobne 
wydarzenia. W poprzed-
nich latach policjanci i 
pogotowie również wy-
jeżdżali do tego typu 
wypadków. Czy sytuacja 
uległaby poprawie gdyby 
oświetlenie było dostosowane do 
przejść dla pieszych? Zdaniem wielu 
kierowców tak. 

„Jechałem kiedyś ulicą 700-lecia 
– opowiada jeden z nich – i zbliżając 
się do przejścia dla pieszych przy by-
łym budynku telekomunikacji mało 
brakowało a potrąciłbym człowieka. 
Tam trzeba być bardzo skoncentro-
wanym bo pieszych zbliżających się do 
przejścia po prostu nie widać. Od tego 
czasu gdy jeżdżę po mieście bardziej 
rozglądam się po bokach patrząc na 
chodniki niż przed siebie.”

„Ze względu na usytuowanie skrzy-

żowania na przeciwko dużego sklepu 
„Lidl”, który w nocy jest jasną plamą 
a przejście dla pieszych pozostaje w 
cieniu, uważam, że to skrzyżowanie 
jest jednym z bardziej niebezpiecznych 
miejsc w Nowogardzie. Trzeba wziąć 
pod uwagę natężenie ruchu pieszych, 
który się tam odbywa i natężenie 
ruchu pojazdów. Jest to klasyczne 
miejsce, w którym musi dojść kiedyś 

do tragedii bo na razie było tam 
tylko kilka potrąceń” – uważa inny 
kierowca.

 Sam miałem podobne przeżycie 
jadąc ze znajomym ulicą 3 Maja. 
Zbliżając się do przejścia u wylotu 
ulicy Batalionów Chłopskich zaczą-
łem mówić, że ze względu na kiepskie 
oświetlenie jest ono bardzo niebez-
pieczne... i w tym momencie musia-
łem ostro hamować by nie potrącić 
pieszego, który – w moim mniemaniu 
– pojawił się znikąd. A takich przejść 
w naszym mieście jest więcej.

Wydaje się więc, że bezpieczeństwo 

pieszych jest w dużej mierze zależne 
od oświetlenia. Kierowcy mają obo-
wiązek zachować szczególną ostroż-
ność w ich okolicy, lecz jeśli zobaczą 
ich w ostatniej chwili na reakcję 
może być za późno i może zdarzyć 
się tragedia.

„My jako policja dostrzegaliśmy taki 
problem, który mógł się przyczynić do 
zdarzeń drogowych. – mówi zastępca 
komendanta nowogardzkiego komi-
sariatu podkomisarz Leszek Nowak 
– Wystosowaliśmy odpowiednie wystą-

pienia i reakcja była natychmiastowa. 
Uzupełniono oświetlenie w ciągu ulic 
15 Lutego i 3 Maja gdzie na wysokości 
ulicy Batalionów Chłopskich wstawio-
no brakujący słup. Tam zdecydowanie 
sytuacja się polepszyła. Największy 
problem jest w godzinach porannych 
i popołudniowo – wieczornych, kiedy 
jest szarówka. A gdy dojdą do tego 
jeszcze opady to mimo, że droga ma 
jeszcze inne zabezpieczenia typu 
wysepki czy oznakowania to jest to 
niewidoczne gdy nie ma oświetlenia. 
Tak samo jest z pieszymi.”

Z pewnością poprawiło to nieco 
sytuację, lecz do ideału sporo jeszcze 
brakuje. Naszym zdaniem lampy 
wzdłuż jezdni nie są w stanie zapew-
nić dobrej widoczności w obrębie 
przejść dla pieszych. W niektórych 
miastach stosowane jest podwieszone 

oświetlenie nad pasami przebiega-
jące w poprzek jezdni. Takie lampy 
wydają się być najlepszym z możli-
wych rozwiązań. Zdanie to podziela 
komendant nadkomisarz Stanisław 
Saniuk.

„Każde przejście, na którym zda-
rzają się wypadki drogowe z udziałem 
pieszych dobrze by było podświetlić po-
ziomo, od góry, żeby było ono bardzo 
dobrze widoczne. Wówczas przejście 
jest doświetlone, nie ma granicy świat-
ła i cienia i pieszy jest dobrze widocz-

ny. Przyczyną 
wielu wypad-
ków jest to, że 
kierowcy nie 
widzą pieszego, 
który wchodzi 
pod nadjeżdża-
jący  pojazd. 
Pomimo tego, 
że w terenie za-
budowanym od 
godziny 5.00 do 
23.00 jest ogra-
niczenie pręd-

kości do 50 km/h to ta prędkość bez 
jej wytracania, bez hamowania  przy 
zderzeniu z pieszym jest wystarczająca 
do spowodowania ciężkich obrażeń 
ciała lub nawet śmierci.”

Zdajemy sobie sprawę, że taka 
inwestycja byłaby kosztowna. Ale 
czy nie warto byłoby przeanalizować 
ten pomysł i zacząć sukcesywnie go 
realizować. 

W tym roku starsza kobieta z ura-
zem czaszki nieprzytomna trafiła do 
szpitala. W zeszłym roku jeden taki 
wypadek zakończył się śmiercią pie-
szego, w innym potrącona ciężarna 
kobieta straciła dziecko. Czy to da się 
przeliczyć na złotówki? Czy poruszy 
to nasze nowe władze?

Ag

Jest to klasyczne miejsce, w 
którym musi dojść kiedyś do 
tragedii bo na razie było tam 
tylko kilka potrąceń

Każde przejście na którym zdarzają się 
wypadki drogowe z udziałem pieszych 
dobrze by było podświetlić poziomo, od 
góry, żeby było ono bardzo dobrze wi-
doczne. Wówczas przejście jest doświet-
lone, nie ma granicy światła i cienia

W grudniu 2005 na przejściu dla pieszych w okolicach Lidla kierowca 
potrącił kobietę.

Mimo, że wzdłuż ulicy Poniatowskiego stoją lampy przejście dla pieszych 
znajduje się w cieniu.
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Projekt uchwały budżetowej cz. IV
W ramach prezentacji projektu budżetu przedstawiamy Państwu załączniki uchwały budżetowej ilustrujące dochody i wydatki gminy.  Red.
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Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie

ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony

na sprzedaż samochodu Lublin i ciągnika Ursus
1. Przedmiotem przetargu jest:
 • samochód Lublin /3392/, rok produkcji 1996,   Nr rej.  SCZ 9752 
 • ciągnik URSUS C 328, rok produkcji 1964,    Nr rej. SZB 605U
2. Przedmioty przetargu oglądać można w siedzibie Z B K Nowogard
     ul. 700-lecia 14 od 22.01.07r – 26.01.07 r. w godz od 9°° - 12°°
3. Przetarg odbędzie się w dniu 29.01.2007 r. w Zarządzie Budynków Komunalnych 

w Nowogardzie przy ul. 700–lecia 14 o godz. 10°° /samochód Lublin/, o godz. 11°° 
/ciągnik/ w świetlicy budynku.

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 26.01.2007 r.  do godz 
14°° wadium  w wysokości 500 zł na samochód Lublin  i 350 zł

      na ciągnik URSUS i okazanie komisji przetargowej dowodów wpłaty.     
5. Wadium należy wnieść na rachunek w PKO S.A. I O/Nowogard nr  

12 1240 3884 1111 0000 4209 2382 lub w kasie ZBK w Nowogardzie ul. 700-Lecia 14, 
oznaczając przedmiot, za który jest wnoszona opłata. 

6. Cenę wywoławczą przedmiotu przetargu ustala się na kwotę złotych brutto:
 A/ dla samochodu Lublin 5000.00 /pięć tysięcy złotych/
 B/ dla ciągnika Ursus 3500.00 /trzy tysiące pięćset złotych /
7. Minimalne postąpienie przetargowe ustala się na kwotę 50 złotych.
8. Wymagane jest przynajmniej jedno postąpienie przetargowe. 
9. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia do dnia następnego po udzieleniu 

mu przybicia w kasie Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie lub na rachu-
nek, o którym mowa w punkcie 5. Od ceny nabycia odlicza się wpłacone wadium. 

10.  Nabywca, który w przypisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części traci 
wadium, a także prawa wynikające z przybicia. 

11.  Nabywca, który uiścił całość ceny nabycia zobowiązany jest zawrzeć umowę sprze-
daży przedmiotu przetargu w terminie 3 dni roboczych od dnia przetargu, jednak 
nie wcześniej niż dnia następnego po dniu przeprowadzenia przetargu. 

12.  Nabywca, który w przepisanym terminie nie podpisze umowy sprzedaży, traci wa-
dium, a także prawa wynikające z przybicia. 

13.  Uczestnikom przetargu, których oferty nie wybrano, wadium zostanie niezwłocz-
nie zwrócone w kasie Zarządu Budynków Komunalnych, jednak nie wcześniej niż 
dnia następnego po dniu przeprowadzenia przetargu. 

14.  Kierownik Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie zastrzega sobie pra-
wo odwołania przetargu podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczy-
ny. 

 Kierownik ZBK 
Wiesław Kaliszewski

W obiektywie Jana Korneluka          Nowogard wczoraj 
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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 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

T l 091 39 20 303 091 39 2255 66227

Auto-Top

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

Zapraszamy wszystkich kierowców do bezpłatnego:

czeka na Ciebie
Nasz serwis czynny

8.00-15.30 8.00-13.30

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

DORADZTWO 
PRAWNE 

opinie prawne - pisma procesowe
ul. 3 Maja 55 (obok Siły Tybetu) 

Czynne pon – pt w godz. 900 – 1600 
tel. 0503 61 77 39

N I S K I E  C E N Y ! ! !

KUCHNIA 
WIETNAMSKO-CHIŃSKA 

w Snack-Barze „PAULA”  
Plac Wolności 

D O WÓ Z ! ! !
(również poza Nowogard)

Tel. 091 39 26 913

Towarzystwo Ubezpieczeniowe
                                           
A S P E C T A      

Ż YC I E
• Ubezpieczenieniowe fundusze kapitałowe.

• Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym fun-
duszem kapitałowym.

• Indywidualne terminowe ubezpieczenia na życie
• Grupowe ubezpieczenia na życie.

NOWOGARD, 
ul. Kościuszki 35/2
Tel. 091 392 08 66, 
kom. 0509 376 185

e-mail: posrednictwo.ubezpieczeniowe2 
@neostrada.pl
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OG£OSZENIA 
DROBNE

REKLAMA REKLAMA

Otwarcie 22.01.2007 roku o godzinie 16.30

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam pawilon handlowy z wyposaże-
niem z możliwością przeniesienia – może 
być domkiem letniskowym (płyta oborni-
cka). 0693 850 197.

• Szukam kawalerki do wynajęcia. Tel. 0660 

412 121.

• Sprzedam działkę 30 arów. 0510 043 371.
• Szukam mieszkania 2 lub 1-pokojowego. 

Wiadomość 0889 688 380.
• Wynajmę, zamienię lub sprzedam miesz-

kanie przy ul. Zamkowej, 3 pokoje, 47,75 m 
kw. Tel. 0695 770 724.

• Sprzedam garaż vis a vis Szkoły Rolniczej. 
0609 691 247.

• Nowogard – na uboczu dom 240 m kw. z 
działką 500 m pilnie sprzedam za 260.000 zł. 
Tel. 0501 307 666.

• Sprzedam dwie działki pod budowę 11-
arowe. Warnkowo k/Nowogardu. Tel. 0503 
705 769.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze, własnoś-
ciowe w centrum Nowogardu o pow. 59 m 
kw. 091 39 26 649, po 21.00; 0505 896 567.

• Pokoje umeblowane wynajmę. 091 39 
22 988, 0698 84 30 40.

• Pokoje do wynajęcia dla panów. 091 39 
21 823.

• Sprzedam działkę pod budowę, ul. Ponia-
towskiego. Cena 50.000 zł. 0608 047 127.

• Sprzedam kawalerkę – Szczecin Załom. 091 
39 105 18.

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe. 0696 
435 096.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze, własnoś-
ciowe, 4 pokoje, 77 m kw., wysoki standard, 
ul. Boh. Warszawy. Cena 140.000 zł + garaż 
12.000 zł. 0605 686 508.

• Do wynajęcia 2 pokoje, kuchnia, umeblowa-
na. Tel. 091 39 22 893.

• Do wynajęcia 2 pokoje 1 i 2-osobowe. 091 39 
25 071.

• Sprzedam nowy dom w atrakcyjnym miej-

scu w Nowogardzie, na działce 11 arów. 

0781 050 048.

• Do wynajęcia samodzielne, umeblowane 
mieszkanie 2-pokojowe w Nowogardzie. 091 
39 20 737.

• Pilnie kupię mieszkanie 4-pokojowe w No-

wogardzie lub okolicach. 0501 307 666.

• Zamienię kawalerkę na większe, może być 
do remontu. 0781 285 230.

• Sprzedam kawalerkę przy ul. Warszawskiej. 
0607 289 902, 0607 289 903.

• Jesteś fryzjerką, kosmetyczką, manicu-

rzystką lub masażystką? Poszukujesz lo-

kalu do pracy? Zapraszam do podnajmu 

przy ul. Warszawskiej 6. Kontakt 0608 

614 551.

MOTORYZACJA

• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, cena do 

uzgodnienia; kupię 4 felgi stalowe 15” do 

Renault Laguna II z 1999 roku w bdb sta-

nie. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam Toyota Corolla, poj. 1.3 + gaz, rok 
1991/92. Tel. 0665 440 814.

• Sprzedam VW Golf III, 1994 r., poj. 1.8, cabrio. 
Cena 10.900 zł. 0663 111 318.

• Sprzedam Opel Kadett, poj. 1.3, 1987 

r., cena 1200 zł – do uzgodnienia. 0506 

382 151.

• Sprzedam felgi stalowe do Mercedesa. 091 
39 25 132.

• Sprzedam Fiat 126p, 2000 r. 091 418 98 24.
• Sprzedam bardzo tanio Ford Sierra, poj. 2.3 

diesel, ubezpieczony, na części, 1986 r., na 
chodzie. 0602 643 408.

• Sprzedam Lancia Cappa, poj. 3, V6, rok 

prod. 1996, przebieg 160.000 km, instala-

cja gazowa, uszkodzony silnik, cena 7.000 

zł. Tel. 0886 105 178.

• Sprzedam Ford Transit ciężarowy, poj. 2,5 D, 
1990 r. Tel. 091 39 26 047.

• Sprzedam tachograf KIEMZLE, elektronik 
24V. 0511 807 668.

• Sprzedam 2 motorynki bez papierów. 0503 
817 479.

• Sprzedam Ford Transit 1989 r., do małego 

remontu. Tel. 0885 428 581.

• Sprzedam siłowniki hydrauliczne – 4 szt. 
0511 807 668.

• Sprzedam VW Golf II, 1.8GT, 1989 r. – po 

wypadku, w całości lub na części (jeżdżą-

cy), stan silnika bdb, sportowe zawiesze-

nie, kierownica, kubełkowe siedzenia, 

ładne alufelgi. Pilne! Cena 1.000 zł. 0607 

209 183.

• Sprzedam silnik LEYLAND, SW400, poj. 
6540/110, 100% sprawny. 0511 807 668.

• Sprzedam części do Opla Ascona, 1977 r., sil-
nik po remoncie kapitalnym. 091 39 23 598 
– po 15.00, 0605 576 908.

• Sprzedam Audi 80, 1.6TD i Cinquecento 700. 
Tel. 0665 335 914.

• Sprzedam Renault Laguna, 1994 r., poj. 1.8 
+ gaz, przebieg 192.000 km, cena 11.000 zł. 
091 39 23 814, 0609 307 351.

• Sprzedam Nissan Sunny coupe, 1987 r. i VW 
Polo, 1993 r. 0603 492 023.

ROLNICTWO

• Uwaga działkowicze! Mechaniczne przeko-

panie działki glebogryzarką wraz z siewem 

żyta na poplon za jedyne 0,40 zł od metra 

kw. oraz rekultywacja wyschniętych trawni-

ków. Inżynier rolnik. 0600 653 124.

• Kupię ziemię koło Nowogardu, przy trasie A-
6. 0512 131 444.

• Sprzedam ziemię orną, ok. 5 ha. 0513 
157 124.

• Sprzedam prosięta 8-tygodniowe lub zamie-
nię na zboże. 091 39 25 812.

• Sprzedam 10 ha ziemi. Sąpolnica 10.
• Sprzedam pompę wtryskową do C360. 0888 

240 753.
• Sprzedam ziemniaki jadalne – Olchowo 62. 

Tel. 091 39 21 691.
• Sprzedam żyto i pszenicę paszową. 0600 

345 068.

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.

• CYKLINOWANIE PODŁÓG. 0691 703 843.
• Remonty – 0508 920 135.
• Prace wykończeniowe, szpachlowanie, 

malowanie, regipsy, panele i inne. 0696 

909 548.

• Naprawa żaluzji, tanio! 091 39 72 656.
• Usługi transportowe 1,5 tony. 0503 322 168.
• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.

• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 091 
39 72 575, 0695 085 470.

• Murowanie, tynkowanie, wylewki, glazura, 
terakota, gładzie, malowanie, płyta k-g. 0698 
188 126.

• Remonty mieszkań. 0668 943 297.

• Usługi remontowe – montaż, regips, panele, 
glazura, malowanie. Fachowe wykoczenia. 
0600 121 043, 0663 312 601.

PRACA

•  Lakiernika samochodowego na dobrych wa-
runkach przyjmę, tel. 0605 276 271. 

• Zatrudnię mechanika samochodowego. 091 
39 20 303.

• Zatrudnię kierowcę z kwalifikacjami. Tel. 
0605 276 271.

• Poszukuję kierowniczki do sieci sklepów. 
Wymagania: prawo jazdy. 0512 131 567.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub pomocnika. 
0603 366 286.

• Potrzebne kobiety do pracy w Niemczech 
(opiekunka starszych osób) z podstawową 
znajomością j. niemieckiego. 0885 539 031.

• Zatrudnię osobę do pracy na stanowisku 
sprzedawcy. Tel. 091 39 25 920.

• Praca dla manicurzystki w Zakładzie Fryzjer-
skim. 091 39 23 540.

• Poszukuję pomocy do opieki nad 5-mie-
sięcznym dzieckiem. 0513 045 188.

• Przyjmę osobę do montażu samocho-

dowych instalacji gazowych. Tel. 091 39 

25 627, 091 39 20 303.

INNE

• SPRZEDAM DRUKARKĘ LEXMARK, MODEL 
Z612, CENA DO UZDODNIENIA, TEL. 0605 
522 340.

• Kupię betoniarkę. 0609 740 578.
• Sprzedam aparat cyfrowy Kodak CX6200, 

karta pamięci 128 MB, 2 Mega pikseli, 

cena 150 zł. Tel. 0888 043 750.

• Kupię – sprzedam pilarki spalinowe firmy 

Husqvarna (na części). Tel. 091 39 268 57 

– od 9.00 do 17.00, 0608 328 095.

• Dwa wolne miejsca Nowogard – Jelenia Góra 
(okolice). 091 39 72 656.

• Pudelek miniaturka biały – suczka. 0697 99 
26 05.

• Sprzedam wypoczynek (3 + 1 + 1) – niebie-
ski, skóropodobny. 091 39 26 460.

ODDAM, PRZYJMĘ

• Przyjmę każdą ilość gruzu. Tel. 0506 

988 956.

• Oddam ziemię – ok. 10 ton. Lokalizacja 

– Nowogard. Tel. 091 39 17 305.

• ODDAM ŚLICZNE SZCZENIĘTA W DOBRE 

RĘCE. 0509 431 901.

• Oddam królika domowego wraz z klatką, 
ładny – czarny, atrakcja dla dzieci. 091 39 
25 567, 0888 676 231.
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REKLAMA REKLAMA

Znaleziono portfelik 
w okolicy apteki Plac Wolności 

z pewną zawartością. 
Odbiór w Referacie Obrony Cy-

wilnej Urzędu Miejskiego w Nowo-
gardzie Plac Wolności 5

Pierwsza pomoc w SP 4
W poniedziałek 15 stycznia 2006 r. w naszej szkole odbyło się szkolenie z 

zakresu pierwszej pomocy. Wyprzedzając myśl przewodnią 15 finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy uczniowie naszej szkoły już dzisiaj uczą się 
udzielania pierwszej pomocy. Było to możliwe dzięki uczennicom I Liceum 
Ogólnokształcącego w Nowogardzie: Dominie Czerepko, Katarzynie Bartko-
wiak i Agacie Woźniak, którym serdecznie dziękujemy. Opiekunem z ramienia 
PCK grupy dziewczyn jest  Danuta Gutowska. Do pokazu wykorzystano fan-
tom, który wypo-
życzył Eugeniusz 
Heinrich, a nad 
całością czuwała 
Danuta Michalak 
– pielęgniarka na-
szej szkoły.

Dyrektor szkoły 
Magdalena Zaręb-
ska-Kulesza bar-
dzo dziękuje ww. 
osobom za pomoc 
przy organizacji 
pokazu.

MZK
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kupon nr 3 Humor 
Henia Szczupaka

KRZYŻÓWKA 3

Rozwiązanie krzyżówki nr 1 
- PORA NA BALE - nadesłali: 
Franciszek Palenica, Krystyna 
Młynarska, Janina Grudzińska, 
Stanisława Pokorska, Lidia Wa-
laszczyk, Maria Gortat, Teresa 
Mikłaszewicz, Regina Orłowska, 
Władysława Kubisz, Jan Nikicin, 
Halina Szwal, Irena Przybyłek, 
Alicja Wypych, Magdalena Czu-
pryńska, Bogumiła Urtnowska, 
Jerzy Zawadzki, Jerzy Siedlecki, 
Rafał Włodek, Krystyna Tretiak, 
Aneta Lewandowska, Anna 
Florkowska, Andrzej Leszczyń-
ski, Józef Górzyński, Barbara 
Bartosik, Michał Rosa, Halina 
Stefańska, Cecylia Furmańczyk, 
Ryszard Gutowski (widzi Pan 

co może narobić jedna literka!), 
Bogdana Walewska i Grażyna 
Jurczyk (także 51).

Prenumeraty „DN” na luty 
wylosowali:

- Aneta Lewandowska,
- Janina Grudzińska,
- Rafał Włodek

Gratulujemy! 

Rozwiązanie krzyżówki nr 2 
– PIĘTNASTY RAZ ZAGRA 
WOŚP – nadesłali:

Bogumiła Urtnowska, Michał 
Furmańczyk, Halina Stefań-
ska, Barbara Bartosik, Józef 
Górzyński, Halina Szwal, Lidia 
Walaszczyk, Magdalena Czu-
pryńska, Franciszek Palenica, 

Aniela Włodek, Regina Orłow-
ska, Adrian Łachmanowicz, 
Marzena Ustyjańczuk, Krystyna 
Młynarska, Jerzy Siedlecki, Jerzy 
Zawadzki, Władysława Kubisz, 
Anna Florkowska, Andrzej Lesz-
czyński, Michał Rosa, Jan Niki-
cin, Bogdana Walewska, Ryszard 
Gutowski, Teresa Mikłaszewicz, 
Alicja Wypych, Stanisława Po-
korska.

Prenumeraty „DN” na luty 
wylosowali:

- Stanisława Pokorska,
- Lidia Walaszczyk,
- Adrian Łachmanowicz.

Gratulujemy! 

KONKURS ŚWIĄTECZNY
Otrzymaliśmy wyjątkowo dużo rozwiązań. 

Podam rozwiązanie tylko „wirówki dla wyjeż-
dżających w góry” bowiem sprawiła ona Państwu 
kłopoty.

Wodospady noszą nazwę WODOGRZMOTY 
MICKIEWICZA.

Książki z dyplomami otrzymują:
- Danuta Gutowska,
- Bogdana Walewska,
- Józef Górzyński.
Gratulujemy!
Nagrody będą do odebrania w Redakcji DN już 

w poniedziałek. Zapraszamy po odbiór.

Psy szczekają, karawana idzie dalej...

Słyszałem nieraz takie oto słowa:
„Niech o mnie gada, co chce, ten czy inny,
Bylebym ja sam w duszy był niewinny!”
Nieprawda! Trzeba mądrze postępować,
Jeśli u ludzi
Szacunek chcesz wzbudzić
I dobrą sławę zachować.
O piękne panie! Zważcie między sobą,
Że dobra sława najlepszą ozdobą.
Lecz często bywa
Bardziej niż motyl płochliwa.
Choć czystą macie duszę i sumienie,
Niebaczne słówko, gest zbędny, spojrzenie
Dają pretekst do obmowy
I już wyrok potępienia gotowy.
A więc nie patrzeć? Uśmiechów się strzec?
Tego nie mówię, lecz wszystkie korki
Winien poprzedzać namysł głęboki,
Aby oszczerca nie miał co rzec.
Wielu to ludzi przywara, 
Że widzą tylko błędy w tym co czynią inni.
Lecz kiedy sami są czynni,
Głupstw popełniają co niemiara.
Kto ma złość w swym charakterze,
Ten dużo krzyczy, na ludzi się zżyma:
Gdziebykolwiek się znalazł, dobrych nie dostrzeże,
Zgody z nikim nie utrzyma.
Cokolwiek ujrzą zazdrośnicy,
Zaraz podnoszą ujadanie,
A ty nie zbaczaj ze swej drogi:
Każdy poszczeka i przestanie!
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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)

Nowogard 18.01.2007r.

OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Mechanik samochodów oso-
bowych

2. Sprzedawca
3. Palacz CO 
4. Stolarz, pomocnik stolarza
5. Doradca klienta 
6.  Pracownik budowlany 
7.  Doradca handlowy 
8.  Piekarz
9.  Łapacz żywego drobiu
10.   Pilarz
11.  Szwaczka
12.  Nauczyciel  biologii i przyro-

dy
13.  Ślusarz 
14.  Kierowca kat C
15.  Pracownik produkcji

OFERTY PRACY  

SPOZA REJONU

1. Kierowca C+E (Barlinek), (Gry-
fice), (Mieszewo)

2. Pracownik Produkcji (Kliniska 
Wielkie) 

3. Kierowca - operator wózka 
widłowego, pracownik do 
rozładunku (Szczecin)

4. Sprzątaczki (Goleniów )
5. Rzeźnik, wykrawacz, ubojnik 

(Gryfice)
6.  Kucharz (Mosty)
7.  Ubojnik, pakowacz drobiu 

(Szczecin Dąbie)
8. Nauczyciel niemieckiego 

(Resko)
9.  Spawacz (Dobra)
10.  Tokarz (Płoty)

14 stycznia 2007 r., Helena Gajewska, ur. 1920 r., zam. Nowogard

16 stycznia 2007 r., Olga Drzewiecka-Miarka, ur. 1914 r., zam. Nowogard

16 stycznia 2007 r., Zofia Terlikowska, ur. 1960 r., zam. Nowogard

18 stycznia 2007 r., Józef Rosiak, ur. 1955 r., zam. Nowogard 
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60-lecie ZZPN

Jerzy Wolny 
nagrodzony

W minioną sobotę w Szczecinie na auli Uni-
wersytetu Szczecińskiego odbyły się obchody 
sześćdziesięciolecia istnienia Zachodniopo-
morskiego Związku Piłki Nożnej.

Była to okazja do wyróżnienia działaczy pił-
karskich z naszego województwa. Wśród nagro-
dzonych znalazł się kierownik nowogardzkiego 
Pomorzanina Jerzy Wolny, któremu nagrodę 
wręczyli wiceprezes PZPN Eugeniusz Kolator 
oraz prezes ZZPN Jan Bednarek.

Gratulujemy.
Ag

LUKS Panorama – Chrabąszcze

Dobrzy również 
w przełajach!

Halowa liga LZS

Pierwszy samodzielny lider
W minioną środę po raz kolejny odbyły się rozgrywki halowej ligi zorganizowanej przez nowogardzki 

LZS.

Ze szkolnego sportu

Piłka ręczna szkół 
gimnazjalnych

W piątek 12 stycznia w hali sportowej Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie 
odbyły się mistrzostwa rejonu w piłce ręcznej 
chłopców – szkół gimnazjalnych. 

W zawodach wzięły udział cztery drużyny z 
powiatu goleniowskiego. Po rywalizacji końco-
wa klasyfikacja przedstawia się następująco:

1. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie 
– op. Artur Gnych

2. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Nowogar-
dzie– op. Jacek Andrysiak

3. Publiczne Gimnazjum nr 3 w Nowogar-
dzie– op. Artur Danielewski

4. Publiczne gimnazjum w Osinie – op. Mi-
chał Janik

Zwycięzcom gratulujemy.
Ag

Wykorzystując nietypową 
zimę młodzi kolarze pod wodzą 
Ryszarda Posackiego wystarto-
wali w wyścigach przełajowych 
i to najwyższej rangi – w Finale 
Pucharu Polski i w Mistrzo-
stwach Polski Zrzeszenia LZS .

Zawody rozegrano w Słubi-
cach w dniach 13 -14 stycznia.

Nasi kolarze w zasadzie ko-
larstwa przełajowego nie tre-
nują, ale okazało się, że dobra 
technika jazdy pozwala im na 
równorzędną rywalizację ze 
specjalistami z całego 
kraju.

Czyżby mobilizowa-
ła ich tradycja? Prze-
cież pamiętamy sukce-
sy Czesława Polewiaka 
– wielokrotnego Mi-
strza Polski seniorów, 
Ryszarda i Patryka 
Bonda również z mi-
strzowskimi tytułami i 
reprezentantami Polski 
oraz Krzysztofa Kuli  - 
sukcesy młodzieżowe i 
członkostwo w kadrze 
narodowej.

Finał Pucharu Pol-
ski rozegrano na trasie 
usytuowanej na tere-

nach … stadionu olimpijskiego, 
bo był to obiekt budowany na 
olimpiadę w 1936 roku.

W gronie kilkudziesięciu za-
wodników byli członkowie kadry 
narodowej juniorów i orlików.

Zawody były bowiem zarazem 
eliminacją przed Mistrzastwami 
Świata – trzeba przyznać, że 
na bardzo trudnej trasie z kar-
kołomnymi zjazdami i bardzo 
uciążliwymi podjazdami i pod-
biegami świetnie spisał się Mate-
usz Magierecki zajmując wysokie 

8 miejsce jadąc na  normalnym 
rowerze szosowym!

Również w kategorii Młodzik 
nasi nie zawiedli – Patryk Ko-
misarek był 7-my, a debiutujący 
w poważnych zawodach Paweł 
Kolasiński 9-ty.

W Mistrzostwach Polski 
Zrzeszenia LZS Młodzików 
Patryk Komisarek zajął 9-te 
miejsce, a Paweł Kolasiński był 
10-ty.

W kategorii junior młodszy  
Mateusz Magierecki zajął 11-te 
miejsce budząc podziw widzów 
doskonałą techniką zjazdów.

Wyniki osiągnięte w Słubicach 
są dobrym prognostykiem przed 
Mistrzostwami Okręgu Zachod-
niopomorskiego i pierwszymi 
zawodami Ligi Szosowej

Opr. Lesław M.Marek

Marek Cichosz – Mistrz  Polski  
w Przełajach będzie startował w 
barwach DHL Author.

W Nowogardzie będzie treno-
wał i startował w cyklu zawo-
dów MTB firmowanych przez 
Czesława Langa.

Oldboje na hali
W najbliższą sobotę w hali sportowej Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących odbędzie się piłkar-
ski turniej halowy oldbojów. Organizatorami tej 
imprezy są nowogardzcy Oldboje. Poza gospo-
darzami rozgrywek swój udział zapowiedzieli 
zawodnicy z Łobza, Maszewa, Reska, Golczewa 
i Przelewic, choć nie jest wykluczone, że ta lista 
jeszcze się zwiększy.

Sympatyków piłki halowej serdecznie zapra-
szamy. Początek imprezy o godzinie 10.00.

Ag

Uwaga wędkarze
Znaczki wędkarskie na rok 2007 

można kupić w sklepie wędkarskim na 
pl. Wolności.

Zarząd PZW Tęczak

Po raz pierwszy w rozgryw-
kach tego sezonu pojawił się sa-
modzielny lider. Z prowadzącej 
trójki komplet punktów wywal-
czyła tylko Ostrzyca pokonując 
Oldbojów 2:0. Punkty stracił 
Karsk remisując bezbramkowo z 
Olchowem oraz Długołęka, która 
uległa drużynie reprezentującej 
Nowogard 0:1.

Na trzecią pozycję awansował 
Wojcieszyn gromiąc Słajsino 
5:0 choć długo utrzymywał się 
bezbramkowy remis.

Punkty straciło też dobrze 
spisujące się w ostatnich ko-
lejkach Miętno. W środowym 
meczu w ich składzie zabrakło 
kluczowych zawodników i w 

czwórkę nie sprostali drużynie 
z Jarchlina tracąc jednak tylko 
dwie bramki. 

Z rozgrywkami chyba na stałe 
pożegnała się drużyna z Dąbro-
wy, która już trzecią kolejkę z 
rzędu nie pojawiła się na hali. Z 
jej absencji skorzystali zawodni-
cy z Boguszyc, którzy nie wycho-
dząc na parkiet mogli dopisać 
sobie komplet punktów.

Wyniki ostatniej kolejki:
Wołowiec – Wyszomierz 0:1,
Ostrzyca – Oldboje 2:0,
Boguszyce – Dąbrowa 3:0 wo.
Słajsino – Wojcieszyn 0:5,
Miętno – Jarchlino 0:2,
Karsk – Olchowo 0:0,
Długołęka – Nowogard 0:1.

Aktualna tabela:
1. Ostrzyca 21 22-6,
2. Karsk 19 8-3,
3. Wojcieszyn 18 18-2,
4. Długołęka 18 12-3,
5. Olchowo 17 10-3,
6. Wyszomierz 15 11-4,
7. Oldboje 14 14-5,
8. Nowogard 14 11-4,
9. Jarchlino 10 7-12,
10. Boguszyce 8 8-10,
11. Słajsino 8 7-12,
12. Miętno 8 10-19,
13. Dąbrowa 3 3-26,
14. Wołowiec 2 5-18.

Andrzej Garguliński
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Radni i członkowie 

Prawa i Sprawiedliwości 

w Nowogardzie 
zapraszają Mieszkańców 

w każdy poniedziałek od 1800 do 2000 
do biura posła M. Jacha 

ul. 700-lecia 15 (nad apteką „Jantar”)

AKUTALNY „Informator”

Informujemy, że   
23 STYCZNIA 2007 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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091 392 21 65 do 16.00
po 16.00 091 392 50 87
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REKLAMA

PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE  
ul. 3 Maja 22, 72-200 Nowogard tel. 091-392 21 81 

OGŁASZA NABÓR NA KIERUNKU: 
   • TECHNIK ADMINISTRACJI (2 lata) 
   • TECHIK BHP (1,5 roku)
   • TECHNIK OCHRONY (2 lata)

CZESNE: 90 zł/miesięcznie BEZROBOTNI: 70zł/miesięcznie
------------------------------------------------------------------------------------
BEPŁATNE PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

ul. 3 Maja 22, 72-200 Nowogard, tel. 091-392 21 81
OGŁASZA NABÓR NA SEMESTRY: I, III, V

GWARANCJA BEZPŁATNEJ NAUKI PRZEZ CAŁY CYKL NAUKI
Szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych!!!

Próbny sprawdzian 
szóstoklasistów

foto arch.

REKLAMA

czytaj na str. 4

Nietrzeźwy 
„Trzeźwy 
poranek”

Laury 
wręczone

czytaj na str. 2

Radosław 
bez wody

Znane są już wyniki próbnego sprawdzianu uczniów szóstych klas szkół podstawowych. 
Sprawdzian został przeprowadzony na początku stycznia. Dziwić może nieco fakt, że każda szkoła przeprowadziła 

go w innym terminie, a biorąc pod uwagę, że pytania były te same dawało to spore możliwości do ściągania. Może 
w przyszłym roku zostanie to poprawione.

A jeśli chodzi o wyniki to najlepiej wypadła Szkoła Podstawowa nr 2 uzyskując średnią 28 pkt. (na 40 możliwych). 
Tylko nieco gorzej wypadła Szkoła Podstawowa nr 3 uzyskując średnią 27,2 pkt. i Szkoła Podstawowa nr 3 osiągając 
26,41. Najsłabiej wypadła Szkoła Podstawowa nr 4, która osiągnęła średnią 22,5 pkt.

Ag Czas na 
play-offy

czytaj na str. 11
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KALENDARIUM
23 STYCZNIA 

Imieniny: Agatangel, Akwila, Anicet, Aniceta, Bartło-
miej, Bernard, Daniel, Emerencja, Filip, Henryk, Ignacy, 
Ildefons, Jan, Klemens, Konstanty, Łukasz, Maksym, 
Maria, Michał, Onufry, Rajmund, Rajmunda, Sewerian, 
Uniemir, Wincenty i Wrocsława

24 STYCZNIA

Imieniny: Babilas, Chwalibog, Felicjan, Franciszek 
Salezy, Milena, Mirogniew, Rafał, Urban, Teodor i 
Tymoteusz
Kościół Katolicki - ostatni dzień Tygodnia Modlitw o 
Jedność Chrześcijan

25 STYCZNIA

Imieniny: Apollon, Barcław, Emanuel, Emanuela, 
Juwentyn, Maksym, Miłobor, Miłosz, Miłowit, Paweł 
i Pęcisława
Dzień Sekretarki i Asystentki

Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

CLIVE HARRIS
W NOWOGARDZIE

We wtorek 23 stycznia 2007 r. 
o godz. 7.55 rano.

Osoby pragnące skorzystać z posługi 
Uzdrowiciela, proszone są 

o odebranie bezpłatnych biletów 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej, 

pl. Wolności 8

Nietrzeźwy „Trzeźwy poranek”
Wczoraj z samego rana policjanci przeprowadzili akcję „Trzeźwy poranek”. Niestety, kilku kierow-

ców oblało ten test.

Kronika policyjna

Straż Pożarna

Akcja rozpoczęła się o godzinie 5.00 kiedy to na 
ulice naszego miasta wyjechali policjanci zaopa-
trzeni w alkomaty. Już do godziny 8.00 ujawniono 
dwóch kierowców jadących na „podwójnym gazie”. 
Na kolejnych nie trzeba było długo czekać. Najbar-
dziej spektakularne było bez wątpienia zatrzymanie 
kierowca autobusu, 45-letniego mieszkańca Reska 
Adama K., który jechał wraz z pasażerami z Gryfic. 

Pierwsze „dmuchanie” wykazało 1,44 promila a 
drugie 1,46 promila alkoholu. Pikanterii dodaje 
fakt, że wkrótce miał on wyruszyć w kurs wraz z 
dziećmi.

Te zatrważające wyniki spowodowały, że akcja 
zostanie wkrótce powtórzona.

Ag

W poniedziałek zgłoszono 
włamanie do altanki na kom-
pleksie działek przy ulicy 15 
Lutego. Skradziono dwie butle 
gazowe, pilarkę elektryczną, 
spawarkę i podkaszarkę. Straty 
oszacowano na 1260 zł.

W Boguszycach skradziono 
rower wartości 200 zł.

We wtorek zgłoszono kolejne 
włamanie do altanki. Tym razem 
skradziono elektronarzędzia, 
przewody elektryczne, zawory i 
sztućce wartości 210 zł.

W środę policjanci po raz 
kolejny przyjmowali zgłoszenie 
o włamaniach do altanek, tym 
razem przy ulicy 3 Maja. W 
pierwszym przypadku łupem 
padły wąż ogrodowy, czajnik i 
żelazko wartości 500 zł. W dru-
gim sprzęt ogrodniczy.

W jednym z salonów telefo-

nii komórkowej na gorącym 
uczynku złapano mężczyznę 
próbującego wyłudzić aparat. 
Przedstawiając zaświadczenie o 
zatrudnieniu chciał on zakupić 
po promocyjnej cenie drogi 
telefon komórkowy podpisując 
umowę na drogi abonament. 
Pracownicy zaczęli nabierać 
pewnych podejrzeń, z którymi 
podzielili się z policjantami. 
Gdy na miejsce przybył patrol 
okazało się, że zaświadczenie 
jest sfałszowane. Sprawa jest 
rozwojowa.

W czwartek w Olchowie po-
licjanci zatrzymali Piotra L. 
jadącego fordem fiestą. Badanie 
alkomatem wykazało, ze miał on 
2,05 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.

W piątek skradziono kołpa-
ki wartości 130 zł. z peugeota 

zaparkowanego na osiedlu Gry-
fitów. Kołpaki stracił też ford 
fusion zaparkowany przy ulicy 
Sądowej. Ich wartość właściciel 
oszacował na 230 zł.

Personel sklepu „Biedronka” 
zatrzymał mężczyznę, który pró-
bował ukraść artykuły spożyw-
cze wartości kilkunastu złotych. 
Mężczyzna miał około 2 promili 
alkoholu.

W niedzielę włamano się do 
garażu w miejscowości Żabów-
ko. Łupem złodzieja padły dwie 
pilarki spalinowe stihl, dwie 
pilarki husquarna oraz paliwo. 
Właściciel oszacował swe straty 
na 8450 zł.

Włamano się również do piw-
nicy budynku przy ulicy Armii 
Krajowej. Skradziono artykuły 
spożywcze wartości 60 zł.

Ag

Miniony tydzień był dla straża-
ków okresem pracowitym. Głów-
nym powodem były oczywiście 
szalejące wichury. Ale po kolei.

W środę o godzinie 8.40 stra-
żacy usuwali drzewo leżące na 
drodze Żabowo – Boguszyce.

W czwartek obfite deszcze 
zalały piwnicę jednego z domów 
w Osinie. Woda została wypom-
powana.

W piątek tuż po północy 
strażacy zostali powiadomieni o 
pożarze domu jednorodzinnego 
w Sikorkach. Zapaliło się wypo-
sażenie jednego z pokojów.

Poza tym aż piętnaście razy 
strażacy usuwali zwalone drze-
wa. Przy ulicy 3 Maja jedno z 
drzew zerwało linię elektryczną. 
Sprawą zajęło się pogotowie 
energetyczne. Pozostałe drze-
wa padały na drogi: 15 Lutego, 
Dąbrowa – Bochlin, Ostrzyca 
- Wierzbięcin, w Słajsinie, w Są-

polnicy, w Węgo-
rzy, w miejsco-
wości Kikorze, w 
Błotnie, w Sokol-
nikach, na osiedlu 
Bema, w Osinie 
i po raz kolejny 
w Węgorzy. Naj-
więcej problemów 
było z usunięciem 
sporej topoli, która 
wywróciła się na 
drodze Nowogard – Długołęka. 
Drzewo zawisło opierając się o 
inne z drugiej strony jezdni i by 
je usunąć potrzebne było użycie 
ciężkiego sprzętu.

W sobotę jeden z mieszkańców 
Świerczewa powiadomił straża-
ków o zadymieniu poddasza jego 
domu. Po przybyciu na miejsce 
okazało się, że dym ulatniał się z 
nieszczelnego komina. Ogień w 
piecu został więc wygaszony, a 
poddasze przewietrzone.

W niedzielę strażacy zostali 
powiadomieni o dymie wydosta-
jącym się z jednego z mieszkań. 
Okazało się, że przyczyną tego 
był pozostawiony na kuchence 
garnek z mięsem.

O godzinie 22.48 strażacy wy-
jechali do wypadku w Korytowie, 
gdzie samochód audi 100 wraz z 
trzema osobami kilkukrotnie 
dachował. Poruszających się nim 
ludzi przewieziono do szpitala.

Ag

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.

Nie bądźmy obojętni wobec ludzi znajdują-
cych się w trudnej sytuacji.

• Redakcja dysponuje odzieżą dla dorosłych. 
Potrzebujących zapraszamy do redakcji. 

• Rodzina potrzebuje ławy. Tel. 091 392 50 
87.

   Z góry dziękujemy. Redakcja 

Nowogardzki Dom Kultury 
jest organizatorem 
Ferii Artystycznych 

w dniach 29.01.2007-02.02.2007 r. 
Uczestnictwo w feriach jest bezpłatne. 

Istnieje możliwość wykupienia obiadów w cenie 
30 zł za tydzień. Szczegółowych informacji nt. 
ferii zimowych udziela Pani Barbara Źróbek 

w godz od 11.00 do 16.00 w pok. nr 20. 
Serdecznie zapraszamy

Wichura wyrządziła szkody również w la-
sach.
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REKLAMAREKLAMA

Spotkanie w UM

Rozmawiali o feriach
Już w następny poniedziałek rozpoczną się ferie zimowe. Wczoraj w sali 

obrad Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie koordynujące ofertę dla 
uczniów.

Na spotkaniu zjawili się dyrektorzy 
szkół podległych gminie Nowogard, 
przedstawiciele Nowogardzkiego 
Domu Kultury, Biblioteki Miejskiej, 
policji i kuratorium.

Spotkanie zorganizowano z inicja-
tywy wiceburmistrza Artura Gałę-
skiego dzięki czemu po raz pierwszy 
nasze władze samorządowe zajęły się 
koordynacją ofert dla uczniów. A jest 
ona dosyć bogata. Niemal w każdej 
szkole (jak na razie z wyjątkiem Szko-
ły Podstawowej nr 1, co jednak może 
się zmienić) odbędą się różnorodne 
imprezy, od zabaw matematycznych 
przez sportowe aż po wyjazdy m.in. 
na lodogryf do Szczecina.

Nie mogło obyć się bez problemów, 
którymi najczęściej są pieniądze. 
Jednym z nich jest motywacja na-

uczycieli do prowadzenia zajęć w 
czasie ferii, gdyż robią to całkowicie 
za darmo. Kolejnym jest transport 
na terenach wiejskich. a dokładnie z 
miejscowości, w których nie ma szko-
ły na same zajęcia. Nauczyciele mają 
problemy z pozyskaniem sponsora na 
zorganizowanie posiłków dla dzieci 
uczestniczących w zajęciach, co jest 
szczególnie istotne dla pochodzących 
z rodzin ubogich. 

Artur Gałęski obiecał zająć się tymi 
sprawami rozmawiając z przewoź-
nikami i szukając środków. Do ferii 
pozostało kilka dni, mamy nadzieję, 
że chociaż część problemów uda się 
rozwiązać.

Ag

Radosław bez wody
Jak poinformowała nas nasza stała czytelniczka, mieszkanka osiedla Rado-

sława, w bloku nr 37 przez cały piątek (19 stycznia) nie było wody.
Z informacji, które czytelniczka zdobyła wynikało, iż w jednym z pionów 

nastąpiła awaria (pękła rura wodno-kanalizacyjna) i aby awarię usunąć za-
kręcono dopływ wody w całym bloku.

Niestety nikt naszej rozmówczyni nie mógł udzielić informacji na temat 
dlaczego wodę odcięto w całym bloku, a nie tylko w pionie, w którym wystąpiła 
awaria, ani też kiedy będzie woda podłączona.

Prezes zarządu przebywał na urlopie w Anglii – i jak twierdzi czytelniczka 
– ma do tego prawo. Natomiast jego zastępca na pytania interweniującej 
twierdził ironicznie: „tak musi być” i nic w sprawie nie uczynił.

Zdesperowana czytelniczka nie dała za wygraną, i słusznie, albowiem 
wystarczyło aby osoby kompetentne podjęły choćby próbę wyjaśnienia 
sytuacji, nie byłoby problemu. Taką osobą okazała się ostatecznie księgowa 
spółdzielni, która zadzwoniła do palaczy, by włączyli zimną wodę, co stało 
się w piątek wieczorem.

Zastanawia w tej całej historii bierność i brak reakcji wiceprezesa, który 
chyba nie rozumie, że mieszkańcy płacąc słony czynsz kupują usługę, a  zarząd 
jest odpowiedzialny za jakość tej usługi.

W ramach przyzwoitości należałoby interweniującej osobie chociażby zwró-
cić koszty wykonywanych telefonów. Ale czy takiej przyzwoitości doczekamy 
się od spółdzielni Radosław?

Red.

  Śladami interwencji

Chleb będzie droższy
Nasze skromne budżety domowe niebawem będą jeszcze skromniejsze za 

sprawą kolejnej podwyżki. Tym razem pieczywa.
Podwyżka nastąpi już pod koniec stycznia, a nie jak planowano wcześniej 

– w marcu i nie o 20 groszy, jak miało być w przypadku chleba, a o 40 gro-
szy.

Jak wynika z wypowiedzi piekarzy, młynarzy i rolników ceny zboża idą co 
tydzień w górę o 30-40 zł za tonę. Dziś nie kupi się pszenicy taniej niż po 620 
zł za tonę u gospodarza na podwórku.

Jak twierdzą sami rolnicy oznacza to, że została przekroczona granica 
rozsądku.

Wszyscy wiemy, że w związku z ubiegłorocznymi suszami naszego zboża 
na chleb w tym roku w Polsce zabraknie. Do pełnego pokrycia zapotrzebo-
wania brakuje nam ok. 800 tys. ton pszenicy, czyli jednej trzeciej rocznego 
zapotrzebowania piekarń.

Skończyły się zapasy unijne jakimi dysponowała Agencja Rynku Rolnego. 
Polscy importerzy „wyczyścili” też magazyny w Czechach i na Słowacji.

Oznacza to, że o cenie polskiego chleba decydować będzie rynek niemiecki, 
gdzie jeszcze możemy kupić zboże na mąkę chlebową.

Czy to ostatnia podwyżka pieczywa w tym roku trudno powiedzieć. Do 
żniw zostało jeszcze sporo czasu.

I. Karczyński
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Program kolęd
Kolęda w parafii pw. WNMP

Wtorek (23 stycznia)
- ul. Kard. Wyszyńskiego 5 i 7, ul. Zamkowa 

3b i 3c, ul. Warszawska 11 (51-100)
Środa (24 stycznia)
- ul. Zielona 7 i 8, ul. Zamkowa 4, Pustać, ul. 

Warszawska 13
Czwartek (25 stycznia)
- ul. Zielona 2-6, 9, 10, ul. Zamkowa 6-12, ul. 

Warszawska 14
Piątek (26 stycznia)
- ul. Kazimierza Wielkiego i Kilińskiego 1-6, 

ul. Blacharska
Sobota (27 stycznia)
- ul. Kilińskiego 7-25, ul. Szkolna, Plac Szarych 

Szeregów, Sądowa, Kowalska 1a, b, Olchowo

Kolęda w parafii 

św. Rafała Kalinowskiego
Wtorek (23 stycznia)
- ul. 15 Lutego 15a, 17, ul. Magazynowa
Środa (24 stycznia)
- ul. Reymonta, Sienkiewicza, Nadtorowa, 

Polna
Czwartek (25 stycznia)
- ul. Cmentarna, Reja, Kochanowskiego, 

Kasprowicza
Piątek (26 stycznia)
- ul. Mickiewicza
Sobota (27 stycznia)
- od godz. 11.00 Sieciechów
- od godz. 14.00 ul. Młynarska, Słowackiego, 

Gryfitów 2, 3 i 4
Poniedziałek (29 stycznia)
- ul. Gryfitów 5, Światowida, Górna

Laury wręczone
W miniony piątek (19 stycznia) w sali widowiskowej Nowogardzkiego Domu Kultury wręczone 

zostały kolejne Laury Cisowe.
N galę przybyli przedstawiciele 

władz samorządowych i wielu 
instytucji. Wśród zaproszonych 
znalazła się spora delegacja z 
partnerskiego Heide. Nie zabra-
kło również samych laureatów.

Jednak zanim przystąpiono 
do wręczania nagród na scenie 
pojawili się młodzi artyści z dzia-
łającego w NDK teatru „Fonem” 
wspierani przez tancerzy z ze-
społu „Gest”. Spektakl z tekstami 
Andrzeja Strzeleckiego mógł się 
podobać, a jako, że kilka razy na 
sali wybuchał gromki śmiech tak 
z pewnością było.

Po przedstawieniu przyszła 
pora na najważniejszą część 
imprezy. W tym roku kapituła 
przyznała dziewięć Laurów Ci-
sowych. W kategorii gospodarka 

i ochrona środowiska uhonoro-
wano firmę Rieter Automotive, 
Pomtor,  Witter Witalija Gre-
bieniuka i Artura Majchrzaka. 

W kategorii oświata i wycho-
wanie Laura otrzymał, co nie 
było niespodzianką, Wojciech 
Koladyński. W kategorii działal-
ność społeczna wyróżniono ks. 
Grzegorza Zaklikę i Lidię Tatarę. 
Laureatem w dziedzinie sport 
i kultura fizyczna został Artur 
Komisarek, za którego nagrodę 
odebrał jego ojciec. W kategorii 
kultura i sztuka Laura otrzymała 
nasza redakcja, za co serdecznie 
dziękujemy.

W tym roku Kapituła przyzna-
ła dwa specjalne Laury Cisowe. 
Pierwszy przypadł w udzia-
le szkole Peenetal –Schule w 
Gützkow w Niemczech. Drugie-
go otrzymał mieszkaniec Wierz-
bięcina Zdzisław Puścian.

Uzasadnienia tegorocznego 
wyboru przedstawiamy obok.

Ag

IV sesja Rady Miejskiej
24 stycznia 2007 roku (środa) o godzinie 12.00 w sali 

obrad Urzędu Miejskiego w Nowogardzie odbędzie się 

IV 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 28 grudnia  2006 r.
5. Informacje Przewodniczącego Rady.
6. Wręczenie listu gratulacyjnego.
7. Sprawozdanie Burmistrza Nowogardu z działalności 

pomiędzy sesjami.
8. Interpelacje, wnioski i zapytania.
9. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych na 2007 rok,
b) gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,
c) planu gminnego funduszu ochrony środowiska i go-

spodarki wodnej na rok 2007, 
d) programu współpracy na 2007 rok Gminy Nowogard z 

organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi 
działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jedno-
stek samorządu terytorialnego,

e) przyjęcia budżetu gminy Nowogard na 2007 rok,
f ) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miejsco-
wości Wierzbięcin.

10. Przyjęcia planów pracy komisji Rady.
11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i 

zapytania.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad. Red.

Wojtek Koladyński - Laur w 
kat. oświata i wychowanie

Ks. Grzegorz Zaklika - Laur w 
kat. działalność społeczna
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Laury Cisowe – uzasadnienia
Poniżej prezentujemy oficjalne uzasadnienia przyznanych Laurów Ciso-

wych odczytane podczas piątkowej gali.

zacyjnym, umiejętnościom nawią-
zywania kontaktów oraz pełnemu 
poświęceniu kościół pw. WNMP 
- częściowo spalony 3 grudnia 2005 
r. - w przeważającej części został 
odnowiony i odbudowany Wieża 
jest na etapie ukończenia odbudowy, 
odrestaurowano ambonę, odnowiono 
wnętrze, zamontowano nowe dzwony 
oraz zegar. Remont w tak szybkim 
czasie był możliwy dzięki zaanga-
żowaniu i ofiarności nowogardzkiej 
społeczności i osób mieszkających 
poza Nowogardem, w kraju i za gra-
nicą oraz dzięki staraniom księdza 
proboszcza

Lidia Tatara to wieloletni na-
uczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1.  
„Ona daje siebie innym” nie ocze-
kując w zamian żadnych 

podziękowań. Po-
maga dzieciom, 

zwłaszcza z terenów 
wiejskich zaopatru-
jąc je w podręczniki 
i pomoce szkolne. 

Organizuje zbiórki 
pieniężne na zakup 

podręczników do bi-
blioteki szkolnej. Pod-
jęła się bardzo trudnej 

akcji ”Pomóżmy Natalce”. 
Mówi o sobie: „Nie jestem 
bohaterką, bohaterami 

j e - steśmy wszyscy, 
bo przyczyni-
liśmy się do 
tego, że Nata-
lia otrzymała 
szansę na nor-
malne życie. 

Pani Lidia odnosi suk-
cesy w pracy pedagogicznej m.in. jest 
autorką Hymnu SP Nr 1, jej „Teatrzyk 
Czerwonokrzyski” był najciekawszy 
w  Konkursie Rejonowym.    

Artur Komisarek to pracowity i 
konsekwentny w dążeniu do celu za-
wodnik Kolarskiego Uczniowskiego 
Klubu „Panorama-Chrabąszcze” 
Nowogard. W ubiegłym roku odniósł 
wiele sukcesów startując w kategorii 
Junior Młodszy. Do najważniejszych 
należą:

- srebrny medal w sprincie na 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży w Łodzi,

- brązowy medal w wyścigu punk-
towym na Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Młodzieży,

- tytuł Mistrza Polski Ludowych 
Zespołów Sportowych,

- zwycięstwo w generalnej kla-
syfikacji Pucharu Polski na szosie 
(wygrał dwa wyścigi z czterech),

Artur za wybitne wyniki spor-

towe dostał się do Szkoły Mistrzo-
stwa Sportowego w Świdnicy. 
Jest również członkiem Kadry Naro-
dowej Juniorów. 

„Dziennik Nowogardzki” uka-
zuje się od 15 lat na terenie gmin: 
Nowogard i Osina. Do tej pory 
wydano już ponad 1540 numerów. 
Aktualny nakład wynosi 2500 egz. 
Dziennik Nowogardzki odnotowuje 
wszystkie ważne lokalne wydarze-
nia, co pozwala na zachowanie dla 
potomnych niemal kronikarskiej 
wiedzy o dzisiejszych, ciekawych 
czasach. Gazeta patronuje wielu 
wydarzeniom kulturalnym i spor-
towym naszego miasta i regionu. 
Wielokrotnie była nagradzana i wy-
różniana w kategorii prasy lokalnej. 
„Dziennik Nowogardzki” dociera 
także do czytelników w kraju i za 
granicą, m.in. w USA, Niemczech, 
Anglii. Ma duży wkład w promowa-
nie Ziemi Nowogardzkiej.

S z k o ł a  Pe e n e t a l  – S c h u l e 
w Gützkow /Niemcy/ od wielu 
lat współpracuje z naszą gminą 
w ramach podpisanej Umowy o 
Partnerskiej Współpracy Miast.  
Szkoła współpracuje zarówno z gmi-
ną, jak i ze szkołami nowogardzkimi. 
Od 2004 r. współdziała z Nadleśni-
ctwem Nowogard w ramach projektu 
unijnego „Zielona Kuźnia-Płotkowo” 
realizując założenia i działania pro-
jektu . Młodzież z tej szkoły aktyw-
nie uczestniczy w organizowanych 
imprezach i wymianach w ramach 
Euroregionu Pomerania. Współpraca 
przyczynia się do promowania na-
szego regionu, promowania działań 
służących ochronie przyrody oraz 
utrwalania więzi międzyludzkich 
ponad podziałami rasowymi, na-
rodowościowymi i wyznaniowymi. 
Do owocnej współpracy przyczynili 
się dyrektorzy szkoły: Klaus Gums 
i Ulf Hadrath oraz Andrea Trense 
nauczyciel i tłumacz. 

Zdzisław Puścian otrzymuje to 
wyróżnienie za czyn bohaterski, ja-
kim było uratowanie życia p. Halinie 
Wille 22 sierpnia ubiegłego roku. Pan 
Puścian, jako jedyny, zdecydował się 
z narażeniem własnego życia przyjść 
z pomocą kobiecie, która wpadła do 
głębokiej, wypełnionej wodą przy-
domowej studni. Takie bohaterskie 
działanie nie mieści się wprawdzie 
w żadnej kategorii honorowanej Lau-
rami Cisowymi, jednak członkowie 
kapituły jednogłośnie uznali, że ta 
bohaterska postawa powinna zostać 
uhonorowana Specjalnym Laurem 
Cisowym.

Ag

Firma Rieter Automotive jest 
grupą przemysłową z siedzibą w 
Szwajcarii. Produkuje maszyny 
przemysłu tekstylnego oraz części 
wykorzystywane w przemyśle samo-
chodowym. Zakład w Nowogardzie 
jest drugim w Polsce po powstałej 
w 1998 r. fabryce w Katowicach.  
W Nowogardzie firma rozpoczęła 
działalność wiosną ubiegłego roku. 
Aktualnie zatrudnia 140 osób. W fa-
bryce produkowane są samochodowe 
komponenty akustyczne dla szwedz-
kich producentów samochodów 
(Volvo, Saab). Przewidywany rozwój 
firmy w kolejnych latach wiązać się 
będzie z rozbudową powierzchni, 
zwiększeniem liczby klientów oraz 
zatrudnieniem ok. 300 osób.

„POMTOR” to przedsiębior-
stwo Handlowo-Produkcyjno-Usłu-
gowe. Firma świadczy usługi w 
zakresie naprawy ciągników, na-
prawy sprzętu rolniczego, sprzeda-
ży ciągników i maszyn rolniczych 
oraz sprzedaży części zamiennych.  
Właścicielem przedsiębiorstwa jest 
Pan Zdzisław Piwowarski, uczciwy, 
wiarygodny oraz dbający o swoich 
pracowników. Firma rozpoczęła 
działalność w 1995 roku, bazując na 
świadczeniu usług dla rolnictwa jako 
kontynuator tradycji byłego Państwo-
wego Ośrodka Maszynowego w No-
wogardzie. „POMTOR” stopniowo 
rozszerza swoją działalność, czego 
efektem jest produkcja własnych 
wyrobów. Wyroby te posiadają Cer-
tyfikat Instytutu Budownictwa, Me-
chanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, 
co uprawnia do oznaczenia wyrobu 
znakiem bezpieczeństwa według 
modelu 5 ISO. 

Witalij Grebieniuk jest właścicie-
lem Hurtowni Kosmetyczno-Che-
micznej „Witter”. Prowadzi działal-
ność gospodarczą na rynku nowo-
gardzkim od 1991 r. Jest znanym i 
uznanym przedsiębiorcą. Zajmuje 
się sprzedażą hurtową i detaliczną 
artykułów kosmetycznych i chemicz-
nych. Aktywnie zachęca klientów 
do kupna oferowanych produktów. 
Stosuje wciąż nowe środki promocji 
m.in. reklamę, zniżki dla emerytów 
i  rencistów w każdy poniedziałek. 
Jest sponsorem działań nowogardz-
kich szkół. Społecznie włącza się w 
promowanie naszego miasta i swojej 
działalności organizując rajdy rowe-
rowe „WITTERIADA” po Równinie 
Nowogardzkiej. Pan Grebieniuk jest 
też jednym z założycieli Forum Roz-
woju Gospodarczego Ziemi Nowo-

gardzkiej. Obecnie jest sekretarzem 
FORUM.  

Artur Majchrzak jest właścicielem 
ekologicznego gospodarstwa rolnego 
o powierzchni 223 ha Strzelewie - 
100 ha ziemi to uprawy zbóż i roślin 
okopowych, zaś 123 ha to użytki 
zielone. Jego gospodarstwo zaopa-
trzone jest w niezbędny nowoczesny 
sprzęt rolniczy do zbioru zbóż i 
zielonek. W kierowaniu gospodar-
stwem korzysta ze specjalistycznego 
oprogramowania komputerowego. 
Pan Artur to pasjonat koni, ma ich 
już 12. W roku 2006 pomimo nie-
korzystnych warunków 
klimatycznych w gospo-
darstwie uzyskał średnią 
wydajność zbóż ponad 
35 q/ha.

Wojtek Koladyński 
jest utalentowanym i 
pracowitym uczniem 
III klasy II Liceum 
Ogólnokształcące-
go w Nowogardzie. 
W ostatnich latach 
ma wiele znaczą-
cych osiągnięć i 
wyróżnień. Wy-
mienimy kilka 
uzyskanych 
w 2006 r… 
Wojtek to 
laureat I lo-
katy XXXVI 
Olimpiady Literatu-
ry i Języka Polskiego, zdobywca 
Nagrody Instytutu Badań Literackich 
Polskiej Akademii Nauk, Mówca 
Znakomity w roku 2006, zwycięzca 
I Ogólnopolskiego Turnieju Lite-
rackiego „Mały Książę mentorem 
życiowych wartości człowieka”. Czę-
sto wyróżniany jest w Turniejach 
Recytatorskich. Otrzymał Nagrodę 
Marszałka Województwa Zachod-
niopomorskiego i Nagrody Mini-
stra Kultury w VI Ogólnopolskim 
Przeglądzie Twórczości Zbigniewa 
Herberta „Herbertiada”. Wygrywa 
również w poszczególnych etapach 
konkursu „Złote Pióro Głosu”. Wojtek 
wciąż rozwija swoje zainteresowania 
współtworząc wieczory literacko-
muzyczne i grając w amatorskim 
teatrze. Aktywnie angażuje się w życie 
szkoły i miasta.

Ks. Grzegorz Zaklika przybył 
do Nowogardu w 1991 r. i został 
mianowany proboszczem parafii 
i dziekanem dekanatu Nowogard. 
Dzięki jego umiejętnościom organi-
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Biblioteka proponuje: głośne 
czytanie, konkursy literackie, 
zajęcia czytelnicze, zajęcia pla-
styczne, oglądanie bajek i filmów 
przygodowych.

Wszystkie zajęcia – bezpłat-
ne

Początek – godz. 11.00
Program ferii:

I tydzień
29 stycznia 
-  W co się bawić? – turniej 

bajkowych zagadek oraz wspólne 
tworzenie listy ulubionych boha-
terów oraz ich portretów.

- Głośne czytanie książki L. 
Bardijewskiej pt. „Dom ośmiu 
tajemnic”.

30 stycznia
Prawie wszystko o Twoim 

zwierzątku… koty, psy, chomiki: 
rady i porady p. weterynarz A. 
Berezowskiej (wystawka porad-
ników z naszej Biblioteki).

31 stycznia
Koziołek Matołek i inni boha-

terowie książek Kornela Maku-
szyńskiego.

1 lutego
Poznajemy pomniki przyrody 

w naszym mieście – sporządza-
my kartotekę tych miejsc z p. J. 
Krępa z Lokalnej Agendy 21.

2 lutego
Film video dla dzieci młod-

szych (bajka) i starszych (film 
przygodowy). Po filmie głośne 
czytanie książki Renaty Piąt-
kowskiej „Z przysłowiami za 
pan brat”.

II tydzień
5 lutego
„Czy nasze zwierzęta leśne 

kochają zimę” – spotkanie z leś-
nikiem p. M. Heiserem.

6 lutego
Drzewo dobrych manier, czyli 

savoir-vivre w opowiadaniach 
dla dzieci – zajęcia czytelnicze.

7 lutego
Konkurs rysunkowy – „Bajko-

we zwierzaki”.
8 lutego
Film video dla dzieci młod-

szych (bajka) i starszych (film 
przygodowy). Po filmie głośne 
czytanie książki Grażyny Bąkie-
wicz pt. „Korniszonek”.

9 lutego
W kręgu książek Astrid Lind-

gren (Rok A. Lindgren – 5 rocz-
nica śmierci (28.01.) 100 rocz-
nica urodzin (14.11.) – zajęcia 
czytelnicze:

- malowanie portretu Pippi i 
jej przyjaciół oraz sporządzanie 
portretu z kółek

- wymyślanie zabawnych 
zwrotów i nazw

- pisanie listu do Pippi i innych 
bohaterów książek A. Lindgren

- nauka kilku słów w języku 
szwedzkim (dzień dobry, dzię-
kuję).

red.

ŻYCZENIA

W 18 urodziny 
dla Emilki Dzierzbickiej 

z Osiny 
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 
babcia i dziadek

Szkoła Podstawowa w Sikorkach zamienia 
się w ruderę

(DN nr 592, wtorek, 21 stycznia 1997 r.)
Problem ciągnie się już od kilku lat, kiedy to 

zdecydowano, że nie opłaca się utrzymywać 
dwóch budynków szkolnych (w Sikorkach 
i Orzechowie). W obecnych projekcie Mig 
Nowogard jest ujęta modernizacja szkoły w 
Orzechowie, do której miałyby uczęszczać dzieci 
przeniesione ze szkoły w Sikorkach.

Na dzień dzisiejszy sytuacja w szkole w Si-
korkach jest wręcz tragiczna. Powybijane okna, 
niektóre wyskoczyły z ościeżnic i można przez 
szpary podziwiać piękno zimowego krajobrazu. 
Jednak jakoś to nie cieszy pedagogów, a tym 
bardziej dzieci, ponieważ temperatura w szkole 
dawno przekroczyła dozwolony próg.(…) Z. 
Heland

21,7 tys. zł kary dla kłusownika
(DN nr 593, piątek, 24 stycznia 1997 r.)
Trzej mieszkańcy gminy Dobra Nowogardz-

ka, wyrokiem Sądu Rejonowego w Goleniowie 
z dnia 1.10.1996 roku, skazani zostali za kłu-
sownictwo na przestrzeni lat 1990 – 95 z bronią 
palną amatorskiej konstrukcji. Kłusowali oni na 
terenie dzierżawionym przez Koło Łowieckie 
„Ryś” w Nowogardzie, który obejmuje okolice: 
Dobrej Nowogardzkiej, Krzemiennej, Wojta-
szyc, Błądkowa.

Otrzymali oni wyroki: 1 rok pozbawienia 
wolności w zawieszeniu na 3 lata, 1,5 roku w za-
wieszeniu na 5 lat i 2 lata pozbawienia wolności 
w zawieszeniu na 5 lat.

Ponadto skazano ich na kary dodatkowe 
grzywny, a dwóch z nich na naprawienie wy-
rządzonej szkody w pogłowiu zwierząt na rzecz 
Koła Myśliwych „Ryś”. Są to kwoty 10 i 217 mln. 
st. zł. Ponadto zostali oni oddani pod nadzór 
kuratora. (…) Z.Heland

Ferie zimowe 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej

„Gdyby na świecie 
książek nie było to 

dzieciom bardzo by 
się nudziło”

„Nasza biblioteka 
jest dla każdego 

człowieka”

Księgarnia “ATLAS” poleca:
Promocja wydawnictwa Muza -37%
Obietnica szczęścia (Wyd.Muza)
Charles Judd żyje dostatnio i szczęśliwie, dopóki nie zostaje zmuszony 
do przejścia na emeryturę. Wraz z żoną Daphne przeprowadzają 
się z Londynu do Kornwalii. Charlie, ich syn, mimo że prowadzi 
świetnie prosperujący biznes i oczekuje przyjścia na świat potomka, 
wciaż pełen jest rozterek związanych z życiowymi wyborami. Córka, 
Sophie, kiedyś uzależniona od narkotyków, właśnie zakończyła 
romans z żonatym mężczyzną. Ju-Ju, ukochana najstarsza córka, 
dopiero zwolniona z więzienia, w którym spędziła dwa lata, ma 
lada dzień wrócić do domu. Jej powrót i planowany ślub Charliego 
stają się pretekstem do spotkania całej rodziny. Charles, wściekły na 
otaczający go świat, na jego zepsucie i na swoich najbliższych, musi 
znaleźć sposób, żeby na nowo ich zjednoczyć. 

300 pytań na temat niemowląt (Wyd.Muza)
Niniejsza książka szczegółowo odpowiada na wszystkie pytania, 
jakie zadają sobie rodzice w pierwszym roku życia dziecka, np. na 
temat karmienia piersią, snu, właściwej pielęgnacji i etapów jego 
rozwoju. Nieważne, czy wątpliwości dotyczą spraw dużych czy 
małych, to praktyczne wskazówki, jakie znajdują się w tej książce 
pomogą rodzicom przebyć pierwszy rok życia twojego malucha 
bezpiecznie i bez niepokojów. 

Serdeczne podziękowania 
dla pań Bogumiły i Ewy Kantor 

za nieodpłatne przekazanie komputera wychowankom internatu 
SOSW w Nowogardzie 

składają Dyrektor, wychowawcy i uczniowie 
SOSW w Nowogardzie

Koszykówka  

dziewcząt
W dniu 18 stycznia br. na sali 

sportowej Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Nowogardzie odbyły się 
mistrzostwa rejonu w koszy-
kówce dziewcząt – szkół pod-
stawowych. W zawodach wzięły 
udział cztery drużyny z powiatu 
goleniowskiego.  

WYNIKI:
1 miejsce:  Szkoła Podstawowa 

nr 2 w Nowogardzie – op. Jarek 
Jesionka

2 miejsce:  Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Nowogardzie – op. Jacek 
Cieślak

3 miejsce:  Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Goleniowie

4 miejsce:  Szkoła Podstawowa 
w Maszewie

Gratuluję zwycięzcom i życzę 
kolejnych sukcesów

Koordynator ds. sportu
mgr Tobiasz Lubczyński
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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, Rafał Nizioł, Jagoda Dawidson.

Pomoc merytoryczna: Alicja Jaklińska, Małgorzata Łuka.

MINĘŁA STUDNIÓWKA…
Nasza studniówka odbyła się w „Przystani” dnia 19.01.2007r. o godzinie 19:00. Oficjalnie studniówkę 

otworzył  Dyrektor ZSP, Pan Stefan Sitkowski, potem głos zabrał wicestarosta Powiatu Goleniowskie-
go Pan Tomasz Kulinicz. Powitali nas Justyna Sućko i Tomasz Litwin. Studniówkę rozpoczął polonez 
klas maturalnych: Technikum Handlowego, Technikum Ekonomicznego, Technikum Mechanicznego, 
Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego oraz Liceum Profilowanego. W przygotowaniu tra-
dycyjnego poloneza pomagali nam nauczyciele wychowania fizycznego: Pani Hanna Januszewska, 
Pani Anna Pikuła i Pan Jerzy Stolf. Po północy powtórzyliśmy poloneza, w którym udział wzięli wszy-
scy bawiący się. Mogliśmy również obejrzeć przedstawienia przygotowanych przez maturzystów dla 
swoich wychowawców. Wszyscy byli zachwyceni balem, każdy bawił się świetnie. Orkiestra przygry-
wała nam do tańca, a my nie schodziliśmy z parkietu. Ta studniówka była dla nas wyjątkowa, gdyż 
spojrzeliśmy na siebie w innym świetle. Nie na co dzień mamy okazję widzieć, jak wyglądamy w suk-
niach balowych i garniturach. Bal studniówkowy 2007 w naszej pamięci zostanie na długo, a zdjęcia 
będą pamiątką, która będzie nam o nim przypominała.

Relację przygotowali uczniowie z klasy IV Technikum Handlowego.
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Wytrawni i zorganizowani cykliści jadący rowerami na wycieczkę tą ścieżką, 
aby nie łamać przepisów drogowych, koło byłego POM-u zjeżdżali na jezdnię, 
choć obok jest (równolegle) ścieżka rowerowa.

Dziś pod tym znakiem jest już tabliczka NIE DOTYCZY ROWERZYSTÓW. 
Jak nie dotyczy rowerzystów, to rowerzyści wjeżdżają i … jadą jednokierun-
kowym parkingiem dla samochodów pod prąd. Przedtem było zabawnie a 
teraz jest niezgodnie z przepisami i NIEBEZPIECZNIE.

Panie Burmistrzu – pewnie kazał pan drogowcom powiesić taką tabliczkę 
to powiesili. Dziś, gdy jest Pan znów Burmistrzem Nowogardu, jest pan 
władny i zobowiązany kazać wykonawcom tej ścieżki zlikwidować (obniżyć 
i wyrównać) te ostre, poprzeczne krawężniki, aby to była bezpieczna ścieżka 
rowerowa a nie  KOLARSKI TOR PRZESZKÓD

Tekst i foto Jan Korneluk.

Przytaczając te pełne żalu i goryczy opinie opuściłem wiele nie przyzwoitych 
słów, które słyszałem. Zabawnie jeden z rowerzystów widząc taki znak 

zsiadł z roweru i powiedział: „chyba nie wlepią mi mandatu, gdy będę 
prowadził rower po tej ścieżce .”

REKLAMA REKLAMA REKLAMA
REKLAMA

Przedsiębiorstwo „PKS Gryfice” 
Sp. z o.o. w Gryficach,

 ul. Trzygłowska 32 

ZATRUDNI:
• DYŻURNEGO RUCHU – ka-

sjera biletowego na dworcu au-
tobusowym w Nowogardzie;

• KIEROWCÓW z prawem jaz-
dy kat. D;

• KIEROWCÓW kat C + E w 
przewozach międzynarodo-
wych (praca dobrze płatna). 

Kontakt: dział kadr (adres j.w.) 
pok. nr 3, tel. 091 46 98 321, 

e-mail: info@pksgryfice.com.pl

„Kolarski tor przeszkód”
Po wysłuchaniu wielu opinii różnych użytkowników nowej ścieżki rowerowej przy ul. Boh. W-wy przedstawię kilka z nich:
- „… ścieżka w miarę równa, ale w kilku miejscach wjazd na nią przez wysoki i ostry poprzeczny krawężnik, to tragedia…”
- „… wjeżdżając na nią przeciąłem dętkę i wgiąłem obręcz w przednim kole roweru…”
- „… podbiło mi  (na tym krawężniku) tak rower, że wypadło część zakupów z koszyka na bagażniku …”
- „… wożę wnuczka rowerem, ale przed tymi ostrymi krawężnikami hamuję do zera, schodzę z roweru, wprowadzam go i można już jechać … do następnego 

krawężnika. To jest tor przeszkód a nie ścieżka rowerowa. Gdyby ten uśmiechnięty, przecinający wstęgę przejechał się po tych poprzecznych krawężnikach 
– nie miał by takiej wesołej miny i kazał poprawić tą fuszerkę …” – mówi jedna z Pań – użytkownik tej ścieżki. 

P.S. A że tą ulicą rowerzyści jeżdżą jak chcą, to jest już inna sprawa. Wielu 
nie chce wjeżdżać na ten KOLARSKI TOR PRZESZKÓD.
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OGŁOSZENIA DROBNE

Koło Młodych Szaradzistów
Nagrody losujemy raz w miesiącu. Na rozwiązania zadań styczniowych 

czekamy do 5 lutego.

Wirokrzyżówka
Na podstawie określeń podanych w przypadkowej kolejności odgadnąć 

siedem wyrazów, a następnie wpisać je pionowo, poziomo i wirowo (pra-
woskrętnie poczynając od zaznaczonego pola) tak, aby otrzymać poprawnie 
wypełniony diagram. Litery z pól oznaczonych cyframi od 1 do 10 utworzą 
rozwiązanie.

- noszą go uczniowie najmłodszych klas (starsi wolą plecak),
- produkt z ula, ale nie miód,
- szpeci oko – schorzenie, na które cierpiał imć Onufry Zagłoba,
- gra planszowa – skojarz z mieszkańcem Pekinu,
- liczba o kształcie litery „O”,
- towarzyszy dobremu samopoczuciu – można nim tryskać!
- zgoda, przyjazne współżycie, albo akordeon.

U NAS WYGRALI
Za prawidłowe rozwiązania zadań grudniowych (nadeszło do redakcji 27 

rozwiązań) nagrody książkowe wylosowali:
- Andżelika Nizio – Cieszyno Łob.
- Monika Jasińska – Strzelewo,
- Piotr Kozieł – Osowo.
Gratulujemy!
Nagrody można odbierać w redakcji od poniedziałku do piątku.

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.

• Szukam mieszkania 2 lub 1-pokojo-
wego. Wiadomość 0889 688 380.

• Nowogard – na uboczu dom 240 m 
kw. z działką 500 m pilnie sprzedam 
za 260.000 zł. Tel. 0501 307 666.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze, 
własnościowe w centrum Nowogar-
du o pow. 59 m kw. 091 39 26 649, 
po 21.00; 0505 896 567.

• Pokoje do wynajęcia dla panów. 091 
39 21 823.

• Do wynajęcia 2 pokoje 1 i 2-osobo-
we. 091 39 25 071.

• Do wynajęcia samodzielne, umeblo-
wane mieszkanie  1 lub 2-pokojowe 
w Nowogardzie. 091 39 20 737.

• Zamienię kawalerkę na więk-
sze, może być do remontu. 0781 
285 230.

• Sprzedam kawalerkę przy ul. War-
szawskiej. 0607 289 902, 0607 
289 903.

•  Do wynajęcia kawalerka w cen-

trum miasta – dla firmy. 0608 62 

87 76, 091 39 23 259 – po 20.00. 

•  Sprzedam mieszkanie – ul. Za-
mkowa, 47,75 m kw/3 pok. 0695 
770 724. 

• Jesteś fryzjerką, kosmetyczką, 

manicurzystką lub masażystką? 

Poszukujesz lokalu do pracy? Za-

praszam do podnajmu przy ul. 

Warszawskiej 6. Kontakt 0608 

614 551.

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 Toyota Corolla, poj. 1.3 + 
gaz, rok 1991/92. Tel. 0665 440 814.

• Sprzedam VW Golf III, 1994 r., poj. 
1.8, cabrio. Cena 10.900 zł. 0663 
111 318.

• Sprzedam Opel Kadett, poj. 1.3, 

1987 r., cena 1200 zł – do uzgod-

nienia. 0506 382 151.

• Sprzedam Lancia Cappa, poj. 

3, V6, rok prod. 1996, przebieg 

160.000 km, instalacja gazowa, 

uszkodzony silnik, cena 7.000 zł. 

Tel. 0886 105 178.

• Sprzedam Ford Transit 1989 r., 

do małego remontu. Tel. 0885 

428 581.

• Sprzedam części do Opla Ascona, 
1977 r., silnik po remoncie kapital-
nym. 091 39 23 598 – po 15.00, 0605 
576 908.

• Sprzedam Nissan Sunny coupe, 1987 
r. i VW Polo, 1993 r. 0603 492 023.

•  Sprzedam Seat Toledo, 1991 r., stan 
techniczny i wizualny dobry, cena 

3700 zł – do uzgodnienia. 091 39 
20 736. 

 •  Sprzedam Audi 80, 1986 r., Cena 
1000 zł. 0500 383 493. 

 
ROLNICTWO

• 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 653 124.

• Kupię ziemię koło Nowogardu, przy 
trasie A-6. 0512 131 444.

• Sprzedam ziemię orną, ok. 5 ha. 
0513 157 124.

• Sprzedam ziemniaki jadalne – Ol-
chowo 62. Tel. 091 39 21 691.

• Sprzedam żyto i pszenicę paszową. 
0600 345 068.

• Miód z własnej pasieki sprzedam, 
18 zł z dowozem do klienta. 091 39 
22 752 – po 16.00.

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.
• CYKLINOWANIE PODŁÓG. 0691 

703 843.
• Remonty – 0508 920 135.
• Prace wykończeniowe, szpachlo-

wanie, malowanie, regipsy, pane-

le i inne. 0696 909 548.

• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 575, 0695 085 470.

• DYWANOPRANIE – 0604 373 143.

• CENTRUM KREDYTOWE – oferty 5 
banków. Plac Wolności 9 (były Ho-
tel), pok. 413.

• Usługi remontowe – montaż, regips, 
panele, glazura, malowanie. Facho-
we wykończenia. 0600 121 043, 
0663 312 601.

• Rozliczenia podatkowe – PITY. 15 
zł/deklaracja. 0695 770 724.

• Domy od podstaw, remonty, wy-

kończenia. 0504 595 424.

• Chemia. Korepetycje, prace kontrol-
ne. 091 39 21 195.

PRACA

•  Lakiernika samochodowego na do-
brych warunkach przyjmę, tel. 0605 
276 271. 

• Zatrudnię mechanika samochodo-
wego. 091 39 20 303.

• Zatrudnię kierowcę z kwalifikacjami. 
Tel. 0605 276 271.

• Poszukuję kierowniczki do sieci skle-
pów. Wymagania: prawo jazdy. 0512 
131 567.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub po-
mocnika. 0603 366 286.

• Przyjmę sprzedawczynię do 

sklepu spożywczego  tel. 0667 

189 714.
• Potrzebne kobiety do pracy w Niem-

czech (opiekunka starszych osób) z 
podstawową znajomością j. niemie-
ckiego. 0885 539 031.

• Praca dla manicurzystki w Zakładzie 
Fryzjerskim. 091 39 23 540.

• Przyjmę osobę do montażu samo-

chodowych instalacji gazowych. 

Tel. 091 39 25 627, 091 39 20 303.

INNE

• SPRZEDAM DRUKARKĘ LEXMARK, 
MODEL Z612, CENA DO UZDODNIE-
NIA, TEL. 0605 522 340.

• Kupię betoniarkę. 0609 740 578.
• Sprzedam aparat cyfrowy Kodak 

CX6200, karta pamięci 128 MB, 

2 Mega pikseli, cena 150 zł. Tel. 

0888 043 750.

• Kupię – sprzedam pilarki spalino-

we firmy Husqvarna (na części). 

Tel. 091 39 268 57 – od 9.00 do 

17.00, 0608 328 095.

• Sprzedam wypoczynek (3 + 1 + 1) 
– niebieski, skóropodobny. 091 39 
26 460.

ODDAM, PRZYJMĘ

• Przyjmę każdą ilość gruzu. Tel. 

0506 988 956.

• Oddam ziemię – ok. 10 ton. Lo-

kalizacja – Nowogard. Tel. 091 39 

17 305.

• ODDAM ŚLICZNE SZCZENIĘTA W 

DOBRE RĘCE. 0509 431 901.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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)

KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w 

Goleniowie Filia w Nowogar-

dzie uprzejmie informuje 

osoby bezrobotne i poszu-

kujące pracy, że wspólnie z 

pracodawcą organizuje

GIEŁDĘ PRACY
NA STANOWISKO PRACY: 
1. Sprzedawca-kasjer

Wymagania: wykształce-
nie min. zawodowe, dyspo-
zycyjność, staż pracy mile 
widziany

 Rozmowa wstępna odbę-

dzie się dnia 25.01.2007r. o 

godzinie 12:00 w PUP No-

wogard ul. Plac Wolności 9, 

I piętro pokój nr 9.

Nowogard 22.01.2007r.

OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Mechanik samochodów 
osobowych

2. Sprzedawca
3. Stolarz, pomocnik stola-

rza
4. Doradca klienta 
5.  Pracownik budowlany 
6.  Doradca handlowy 
7. Łapacz żywego drobiu
8.   Pilarz
9.  Szwaczka
10.  Nauczyciel  biologii i przy-

rody
11.  Ślusarz 
12.  Kierowca kat C
13.  Pracownik produkcji

OFERTY PRACY  

SPOZA REJONU

1. Kierowca C+E (Barlinek), 
(Gryfice)

2. Kierowca- operator wózka 
widłowego, pracownik do 
rozładunku (Szczecin)

3. Sprzątaczki (Goleniów)
4. Rzeźnik, wykrawacz, uboj-

nik (Gryfice)
5.  Kucharz (Mosty)
6.  Ubojnik, pakowacz drobiu 

(Szczecin Dąbie )
7.  Nauczyciel niemieckiego 

(Resko)
8.  Spawacz (Dobra)
9.  Tokarz (Płoty)
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Halowy turniej w Pyrzycach

Mogło 
być lepiej

W sobotę w hali widowiskowo – sportowej 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach odbyła 
się druga tura halowego turnieju piłkarskiego 
z udziałem najlepszych drużyn województwa 
zachodniopomorskiego.

W odbywającej się tydzień wcześniej pierw-
szej turze Pomorzanin pewnie wywalczył awans 
do dalszej fazy rozgrywek, gdzie znalazł się w 
drugiej grupie wraz z Flotą Świnoujście, Pogo-
nią II Szczecin i Sokołem Pyrzyce. W pierwszej 
grupie spotkały się Vineta Wolin, Czcibor Ce-
dynia, Pogoń Barlinek i Woda Rzecko. 

Ta faza rywalizacja przebiegała systemem 
„każdy z każdym”. Dwie najlepsze ekipy z grup 
awansowały do najlepszej czwórki, pozostałe 
walczyły o miejsca 5-8.

Pierwszy mecz nasza drużyna grała z gospo-
darzem rozgrywek, Sokołem Pyrzyce, pecho-
wo przegrywając 4:3. W kolejnym spotkaniu 
nasza druzyna po zaciętej grze pokonała Flotę 
Świnoujście 7:6 by w ostatnim meczu fazy gru-
powej ulec Pogoni II Szczecin 10:2. Ostatecznie 
nasza drużyna zajęła trzecie miejsce w grupie 
drugiej i przyszło jej walczyć o piątą lokatę 
z Czciborem Cedynia. Zdaniem kibiców był 
to najlepszy mecz zawodów. Czcibor szybko 
objął prowadzenie 3:1, lecz Pomorzanin podjął 
walkę doprowadzając do rezultatu 3:4. Mecz 
ostatecznie skończył się wynikiem 5:5 i o pią-
tym miejscu decydowały rzuty karne. Te lepiej 
wykonywali zawodnicy z Cedyni i podopieczni 
Wojciecha Kubickiego musieli zadowolić się 
szóstą lokatą.

Turniej wygrali gospodarze pokonując Pogoń 
II Szczecin 6:3. Trzecie miejsce zajęła Pogoń 
Barlinek a czwarte Vineta Wolin. Siódme miej-
sce przypadło w udziale Flocie Świnoujście a 
ósme Wodzie Rzecko.

Andrzej Garguliński

Nowogardzka Liga Siatkówki

Czas na play-offy
Zakończyła się runda zasadnicza Nowogardzkiej Ligi Siatkówki. W sobotę w hali sportowej Szkoły 

Podstawowej nr 4 odbyły się pierwsze mecze fazy play-off.

Turniej Oldbojów

Sarmata na czele
W minioną sobotę w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących odbył się halowy turniej 

piłkarski oldbojów.

Turniej 
szachowy
W dniu 28.01.2007 r. (niedziela) o godzinie 
10.00 Rada Miejsko – Gminna  Zrzeszenia LZS  
organizuje otwarty  turniej szachowy. Zawody 
odbędą się w klubie Pomorzanina Nowogard  
(domek harcerza). Grać będziemy 9 rund po 
15 minut dla zawodnika, kojarzenia systemem 
szwajcarskim za pomocą komputera. Turniej 
ten rozpoczyna cykl turniejów zimowych. Za-
praszamy wszystkich amatorów tej królewskiej 
gry, a w szczególności dzieci i młodzież. Na 
zwycięzców w kategorii „Junior” i „Open” cze-
kają nagrody ufundowane przez organizatora 
i sponsorów. 

Janusz Kawecki

W rundzie zasadniczej najle-
piej zaprezentowała się drużyna 
Maxa Żabowo, która wygrała 
wszystkie swoje mecze. Drudzy 
w ligowej tabeli Zieloni Nowo-
gard polegli tylko w pojedynku 
z liderem i również przeszli do 
dalszych rozgrywek. Stawkę 
sześciu najlepszych zespołów, 
które wywalczyły awans do fazy 
play-off  kolejno uzupełniają 
Anpol Krzywice, LZS Wyszo-
mierz, Oldboje Nowogard i LZS 
Osina. Z rozgrywkami pożegnały 
się już ekipy JF Duet Goleniów, 
LUKS Siatkarz Nowogard oraz 
Sikorki.

W  pierwszym meczu Max 
Żabowo bez większych proble-
mów rozprawiło się z szóstym 
po rundzie zasadniczej LZS 
Osina wygrywając 3:0 (25:18, 
25:12, 25:19).

W kolejnym meczu Zieloni 
Nowogard z nieco większym 
problemami pokonali Oldbojów 
3:0 (25;20, 25:23, 25:19). 

Najbardziej zacięty przebieg 
miał mecz Anpolu Krzywice z 
LZS Wyszomierz. Pierwszy set 
wygrał Anpol 25:18 by w ko-
lejnych trzech przegrać 15:25, 
18:25 24:26 i ostatecznie mecz 
zakończył się wynikiem 1:3.

Do finału awansowały 
więc drużyny Maxa Żabowo, 
Zielonych Nowogard i LZS 

Wyszomierz. Zwycięzcę tego-
rocznej edycji Nowogardzkiej 
Ligi Siatkarskiej poznamy w 
najbliższą niedzielę. Rozgrywki 
odbędą się w hali sporto-
wej Szkoły Podstawowej nr 4. 
Początek imprezy o godzinie 
10.00.

Andrzej Garguliński

W turnieju wystartowały 
cztery zespoły: Sarmata Dobra, 
Iskra Goleniów, Masovia 
Maszewo i gospodarze, czyli 
Oldboje Nowogard. W tej staw-
ce najlepsza okazała się drużyna 
z Dobrej, która zanotowała dwa 
zwycięstwa i jeden remis wy-
walczając tym samym puchar 
ufundowany przez burmistrza 
Kazimierza Ziembę. Drugie 
miejsce zajęli gospodarze ulega-

jąc tylko w meczu ze zwycięzca-
mi. Trzecie miejsce zajęła Iskra 
Golczewo a czwarte Masovia 
Maszewo.

Organizatorzy dziękują bur-
mistrzowi za ufundowanie na-
gród oraz dla dyrektora Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących za 
udostępnienie hali.

Wyniki meczów:
Sarmata – Iskra 0:0,
Masovia – Oldboje 1:6,

Sarmata – Masovia 8:4,
Iskra – Oldboje 1:2,
Sarmata – Oldboje 5:1, 
Iskra – Masovia 6:3

Końcowa tabela:
1. Sarmata Dobra 7 13-5,
2. Oldboje Nowogard 6 9-7,
3. Iskra Golczewo 4 7-5,
4. Masovia Maszewo 0 8-20.

Andrzej Garguliński
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Informujemy, że   
16 STYCZNIA 2007 r.
wtorek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

AKUTALNY „Informator”
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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
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czytaj na str. 4
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Telefoniczny DYŻUR REDAKCYJNY
091 392 21 65 do 16.00
po 16.00 091 392 50 87

A jednak zima przyszła

PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE  
ul. 3 Maja 22, 72-200 Nowogard tel. 091-392 21 81 

OGŁASZA NABÓR NA KIERUNKU: 
   • TECHNIK ADMINISTRACJI (2 lata) 
   • TECHIK BHP (1,5 roku)
   • TECHNIK OCHRONY (2 lata)

CZESNE: 90 zł/miesięcznie BEZROBOTNI: 70zł/miesięcznie
------------------------------------------------------------------------------------
BEPŁATNE PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

ul. 3 Maja 22, 72-200 Nowogard, tel. 091-392 21 81
OGŁASZA NABÓR NA SEMESTRY: I, III, V

GWARANCJA BEZPŁATNEJ NAUKI PRZEZ CAŁY CYKL NAUKI
Szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych!!!

Cyfrowy 

druk kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

To nie 
jest fair

REKLAMA

Problemy z 
rachunkiem
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KALENDARIUM

26 STYCZNIA 

Imieniny: Andrzej, Paula, Paulina, Polikarp, Skarbimir, 
Teogenes, Tymoteusz, Tytus, Wanda i Wojsław

27 STYCZNIA

Imieniny: Dacjusz, Datyw, Elwira, Henryk, Jan, Jerzy, 
Julian, Leander, Natalis, Ninomysł, Przybysław, Przy-
byrad i Witalian
Kościół katolicki w Polsce - Dzień Dialogu z Islamem
Światowy Dzień Celnictwa

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holocauście

28 STYCZNIA

Imieniny: Aniela, Bolesława, Ewangelina, Gildas, Is-
mena, Konstancjusz, Maur, Papiasz, Sabrina, Sulpicja, 
Sulpicjusz, Waleriusz, Wielisława, Zdziesław, Zdzisław 
i Żelisław
2006 - Zawalił się dach hali wystawienniczej 
Międzynarodowych Targów Katowickich w Kato-
wicach, znajdujących się na terytorium Chorzowa. 

Zginęło 65 osób, a ponad 170 zostało rannych.

29 STYCZNIA

Imieniny: Aniela, Bolesława, Ewangelina, Gildas, Is-
mena, Konstancjusz, Maur, Papiasz, Sabrina, Sulpicja, 
Sulpicjusz, Waleriusz, Wielisława, Zdziesław, Zdzisław 
i Żelisław

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.

Nie bądźmy obojętni wobec ludzi znajdują-
cych się w trudnej sytuacji.

• Potrzebne bajki dla dzieci z polskim tekstem 
na DVD. Kontakt: Redakcja 091 39 22 165.

• Redakcja dysponuje odzieżą dla dorosłych. 
Potrzebujących zapraszamy do redakcji.

Z góry dziękujemy.  Redakcja

Nowogardzki Dom Kultury jest orga-
nizatorem Ferii Artystycznych w dniach 
29.01.2007-02.02.2007 r.

Zapewniamy różne atrakcje m.in. wyciecz-
kę do „Zielonej Kuźnicy” w Płotkowie lub 
„Biebrówka” oraz ciepły posiłek (obiad). Cał-
kowity koszt – 50 zł.

Szczegółowych informacji nt. ferii zimo-
wych udziela Pani Barbara Źróbek lub sekre-
tariat NDK tel. (91) 39-26-283.

Serdecznie zapraszamy

IV sesja Rady Miejskiej
W środę 24 stycznia w sali 

posiedzeń Urzędu Miejskiego 
odbyła się IV zwyczajna sesja 
Rady Miejskiej, którą prowadził 
przewodniczący Marek Kry-
wania.

Na sesję przybył także radny 
powiatu i jednocześnie dyrektor 
szpitala w Nowogardzie Kazi-
mierz Lembas.

Po otwarciu obrad, stwierdze-
niu quorum i zgłoszeniu wnio-
sków do porządku obrad radni 
przyjęli protokół z sesji z dnia 28 
grudnia 2006 r.

Następnie przewodniczący i 
burmistrz wręczyli list gratula-
cyjny oraz nagrodę pieniężną w 
wysokości 500,00 zł mieszkań-
cowi Wierzbięcina Zdzisławowi 
Puścianowi za bohaterski czyn 
jakim było uratowanie życia 
Halinie Wille.

Burmistrz przedstawił również 
sprawozdanie ze swej działalno-
ści pomiędzy sesjami.

Radni przyjęli uchwały w 
sprawie:

- gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych na rok 
2007;

- gminnego Programu Prze-
ciwdziałania Narkomanii;

- planu Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej na rok 2007;

- programu współpracy na 
rok 2007 gminy Nowogard z 
organizacjami pozarządowymi, 
podmiotami prowadzącymi 
działalności pożytku publiczne-
go i stowarzyszeniami jednostek 
samorządu terytorialnego.

Nie odbyło się zaplanowane na 
obecną sesję przyjęcie budżetu 
gminy Nowogard na rok 2007, 
gdyż jak stwierdził Kazimierz 
Ziemba niektóre zapisy w budże-
cie należy zmienić na wniosek 
komisji pracujących w Radzie 
oraz samych radnych. Zamiast 
przyjęcia budżetu odbyło się 
II czytanie projektu budżetu z 
informacją o zmianach. Nowy 
projekt budżetu będzie znany 

w lutym, kiedy to na V sesji 
radni będą głosować nad jego 
przyjęciem.

Radni nie zatwierdzili także ta-
ryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowa-
dzania ścieków dla miejscowości 
Wierzbięcin – o co wystąpił pre-
zes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Zgoda” w Wierzbięcinie Jerzy 
Przybyłek.

Rada Miejska upoważniła 
także delegatów na posiedzenie 
zgromadzenia KZC GPZ :Po-
merania” Kazimierza Ziembę i 
Sławomira Kucala do podjęcia 
czynności zmierzających do 
likwidacji Związku.

Następnym punktem sesji było 
przyjęcie planów komisji rady, a 
sesję zakończyły odpowiedzi na 
zgłoszone interpelacje, wnioski 
i zapytania.

I. Karczyński

„MY SOUL SAYS YES!”

KONCERT GOSPEL W KOŚCIELE 
PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP

Po raz pierwszy w naszym 
regionie zespoły grające mu-
zykę chrześcijańską gospel 
zjednoczyły się pod wspólnym 
hasłem. Jest to tym bardziej 
godna uwagi inicjatywa, iż 
bierze w niej udział zespół go-
spel z Nowogardzkiego Domu 
Kultury. 

28. stycznia odbędzie się 
koncert, w którym wystąpią 
zjednoczone siły grup: Ba-
sanda i Freedom Gospel Choir 
ze Szczecina oraz 7th Heaven 
Nowogard Gospel Choir pod 
dyrekcją Izabeli Turowskiej i 
Edyty Turowskiej. Na ten krótki 
czas zespoły te staną się jednym 
chórem. Towarzyszyć im będzie 
sekcja rytmiczna w składzie: 
Kamil Żuchowski (bs), Olo 
Jastrząb (pn) i Dariusz „Kaziu” 
Kamiński (dr). Zapowiada się 
wieczór pełen żywiołowej i 
radosnej muzyki, ale również 
zadumy i refleksji.

Wstęp na koncert jest wolny, 
ale podczas koncertu zostaną 
wystawione puszki, do któ-
rych osoby chętne będą mogły 

wrzucać datki na remont 
kościoła. 

Organizatorzy: Pa-
rafia pw. Wniebowzię-
cia NMP w Nowogardzie 
oraz Nowogardzki Dom 
Kultury serdecznie zapraszają 
28. stycznia 2007 r. o godz. 
19.00.
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To jest nie fair
Dla wielu pracowników wykonujących swoje obowiązki w firmie ODS jej 

powstanie było niczym zbawienie. Znaleźli zatrudnienie a co za tym idzie 
regularne dochody. Jednak w ostatnim czasie pojawił się poważny problem. 
Pracownicy postanowili zewrzeć szyki i walczyć o swoje.

około 1000 zł brutto jawiła się też jako 
przyzwoita. Wszyscy pracownicy byli 
w większym lub mniejszym stopniu 
zadowoleni.

Problem pojawił się kilka dni temu. 
Wszyscy pracownicy otrzymali pismo, 
w którym ze zgrozą odczytali: „W związ-
ku z koniecznością ograniczenia kosztów 
produkcji informujemy, że od dnia 1 lute-
go 2007 roku autobus nie będzie dowoził 
pracowników oraz nie będzie finanso-
wany dojazd własny pracowników do 
miejsca pracy. W związku z powyższym 
pracownicy sami będą musieli ponieść 
ewentualne koszty dojazdu.”

To się nie mogło spodobać. „Przyj-
mując nas z „Kuroniówki” zapewnili 
nas, że jeżeli nie będą nas dowozić, jeżeli 
nie będzie autobusu będą zwracać nam 
koszty. W tym momencie zostaliśmy bez 
dojazdu. – tłumaczy swoje niezado-
wolenie jedna z moich rozmówczyń. I 
trudno jej się dziwić. Podpisując umowę 
o pracę został jej zapewniony bezpłatny 
dojazd. Po kilku miesiącach zostaje on 
zlikwidowany, co poza sporymi niedo-
godnościami wiąże się z dodatkowymi 
kosztami. Delikatnie rzecz ujmując 
jest to zagranie co najmniej nie fair. 
Nie zmienia się reguł gry w trakcie jej 
trwania. A tak właśnie zagrał Work 
Service.

Nadawcy tego pisemka jakby wyczuli, 
że nie spotka się ono z zadowoleniem, 
bo wraz z nim dostarczyli drugie, będą-

ce ofertą pracy w Czechach, w miejsco-
wości Pilzno. Polegać by ona miała na 
pracy przy linii produkcyjnej w fabryce 
branży elektronicznej. Pracodawca 
zobowiązywał się pokryć większość 
kosztów zakwaterowania. Płaca netto 
miałaby wynieść 1300 – 1400 zł.

„My mamy rodziny. Przecież nikt nie 
wyjeżdża za granicę by zarabiać 1300 
– 1400 zł.” – mówi wzburzona jedna z 
kobiet. Inna dodaje: „Obiecują pokryć 
część kosztów zakwaterowania. Ciekawe 
czy nie skończy się to tak samo jak z 
naszymi darmowymi dojazdami.”

 Skontaktowaliśmy się ze stargardzki-
mi pracownikami Work Service, gdzie 
jedna z pań tłumacząc się krótkim 
stażem pracy w tej firmie odesłała nas 
do centrali we Wrocławiu. Tam z kolei 
Kamila Bawolska poprosiła o pytania za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. 
Pytania zostały wysłane, więc mamy 
nadzieję, że uda nam się je opublikować 
w następnym wydaniu „Dziennika No-
wogardzkiego”.

Ag
Wczoraj w sali widowiskowej NDK 

odbyło się spotkanie około pięćdzie-
sięcioosobowej grupy niezadowolonych 
pracowników. Ich historia wygląda 
podobnie. Gdy firma ODS poszukiwała 
siły roboczej w Powiatowym Urzędzie 
Pracy pojawiła się stosowna oferta. 
Chętni podpisali umowy z wrocławską 
firmą pośredniczącą Work Service, 

która miała zapewnić im zatrudnienie 
przy pakowaniu płyt w Stargardzie 
Szczecińskim. 

„Najpierw podpisałyśmy umowę 
tymczasową a już po dwóch dniach 
miała być umowa na okres pięciu lat.” 
– opowiada jedna z pracownic.

Zaletą tej pracy był bezpłatny do-
jazd do miejsca zatrudnienia. Płaca 
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Program kolęd A jednak zima przyszła...
Niektórzy zaczęli już powątpiewać w nadejście zimy, a jednak w poniedziałek zaczął sypać śnieg a 

temperatura spała poniżej zera.

Problemy z rachunkiem za gaz
Z dniem 1 stycznia wzrosła cena gazu. Poza większą ceną samego paliwa dotkliwość rachunku 

zwiększa sposób ich wystawiania.

I znów jak mantra powtarzają 
się wypowiedzi, że zima zasko-
czyła drogowców. Zapytaliśmy 
Mariana Hrynia, kierującego 
goleniowskim Zarządem Dróg 
Powiatowych jaki ma stosunek 
do tego stwierdzenia. 

„Jeżeli ja mam np. ponad 600 
km dróg, zaczynam robić coś o 
drugiej w nocy, to w tej miejsco-
wości będzie odśnieżone o drugiej 
w nocy, natomiast w ostatniej 
miejscowości będzie dopiero wie-
czorem. I dlatego o ósmej rano 
pojawiają się stwierdzenia, że 
zima znów zaskoczyła drogow-
ców, o dwunastej to samo, a po 
południu to jest już katastrofa. 
I tak to wygląda. Ja nie mam 
jakiejś spłuczki, nie pociągnę za 
sznurek i wszystkie drogi będą 
zrobione. To jest tak: załadowana 
piaskarka wyjeżdża z placu, je-
dzie po trasie 20 km z prędkością 
25 km/h, bo ona jako pierwsza 
jedzie po śliskiej drodze, wysypie 
ładunek i wraca na bazę. A ludzie 
mówią wówczas, że jechał pusty 
i nie sypał. Następnie ładuje się 
i wraca do miejsca, w którym 

skończył i sypie dalej. Ja na 600 
km mam dziewięć samochodów, 
i nie jestem w stanie zrobić tego w 
ciągu godziny czy dwóch godzin. 
Mam osiem godzin czasu, żeby 
przejechać wszystko przynajmniej 
raz i w tych ośmiu godzinach się 
zazwyczaj mieszczę. Tak to wy-
gląda. Pewnie, że najlepiej byłoby 
mieć dużo sprzętu, mieć po dwa 
kilometry na każdą piaskarkę, 
czary mary i po robocie. To jed-
nak by kosztowało nawet jakby 
stało. Tych dróg mam jednak 
dużo i sprzęt, który posiadam po-
trzebuje w sumie osiem – dziewięć 
godzin, żeby wszystko załatwić. 
A poza tym nas zima nie zasko-
czyła, bo już w poniedziałek po 
południu wyjechaliśmy na drogi, 
dalej padało i powtarzaliśmy o 
jedenastej w nocy a o drugiej w 
nocy zaczęliśmy trzecią akcję. 

Najgorsze są pierwsze dni, 
kiedy to zima zaskakuje, ale kie-
rowców. Oni myślą, że to jest lato 
i zapominają, że trzeba mieć inną 
nogę i inną rękę. I gdy zobaczy 
jakiś samochód na dachu, inny w 
rowie i gdy w końcu sam się po-

ślizgnie, zaczyna wówczas jeździć 
porządnie. I potem całą zimę nie 
ma krzyku, że jest ślisko, mimo, 
że jest bardziej ślisko, bo kierow-
cy już się zdążyli przyzwyczaić. 
I znów najgorzej jest na końcu 
zimy, kiedy droga w lesie jest inna, 
na otwartej przestrzeni jeszcze 
inna, a na moście jeszcze inaczej 
bo słońce operuje. I blacharze się 
cieszą, że mają co prostować.”

Przy okazji, warto przypo-
mnieć, że na drogach powia-
towych, a więc tych, których 
na terenie naszej gminy jest 
najwięcej, zgodnie z rozporzą-
dzeniem ministra posypywane 
mają być tylko takie miejsca jak 
zakręty, przystanki autobusowe, 
duże wzniesienia. Na prostych 
odcinkach drogi nie można sy-
pać. Kierowcy muszą po prostu 
dostosować swoją jazdę do panu-
jących warunków na drodze. A 
więc polecamy wolną roztropną 
jazdę, płynne spokojne ruchy 
kierownicą, by bezpiecznie do-
czekać do wiosny.

Ag

Do naszej redakcji zgłosił się 
mieszkaniec naszego miasta, 
dla którego poważnym prob-
lemem jest częstotliwość wy-
stawiania rachunku za gaz. Jak 
nam powiedział, inkasent puka 
do jego drzwi co trzy – cztery 
miesiące, przez co opłata 
za korzystanie z gazu 
za tak długi okres 
poważnie nadwe-
ręża domowy bu-
dżet rencisty jakim od 
dłuższego czasu jest nasz 
czytelnik. 

O powód takiego wysta-
wiania rachunku zapytaliśmy 
Jolantę Budzisz, kierownik 
biura obsługi klienta goleniow-
skiego oddziału Wielkopolskiej 
Spółki Gazownictwa.

„Częstotliwość odczytu licz-
ników zależy od obowiązującej 
taryfy. W zależności od tego do ja-
kiej grupy taryfowej należy klient 
tak często ma odczyty. Podejrze-
wam, że ten pan, który się zgłosił 
ma zainstalowaną samą kuchen-

kę i wówczas średnie rachunki 
za zużycie gazu wynoszą 15 zł 
miesięcznie. Nie r o b i m y 
wówczas od- c z y t ów 
co mie- siąc bo 

t a k 

mówi 
t a r y f a W 1 
i u niego inkasent 
pojawia się co cztery mie-
siące. Dla taryfy W2 gdy ktoś 

ma zużycie do 1200 m3 czyli 
ma np. podgrzewacz wody albo 
ogrzewanie i małe mieszkanko 
to wówczas ma odczyty co dwa 
miesiące. Taryfa W3 ma odczyty 
co miesiąc w sezonie grzewczym 
a co dwa poza sezonem. W tary-
fie W4 sprawdzamy co miesiąc. 
Wszystko jest zależne od rocznego 
zużycia gazu, a więc u „kuchen-
kowiczów” sprawdzamy co cztery 

miesiące. Jednak nic nie stoi na 
przeszkodzie by płacić za gaz 

częściej. Wystarczy zgłosić 
się do biura obsługi klien-

ta mieszczącego się przy 
ulicy Bankowej 3 i na 

miejscu będzie wy-
stawiony rachunek 
nawet co miesiąc. 

Można też wpłacać 
jakąś kwotę co miesiąc na 

poczet przyszłego rachunku i 
później co cztery miesiące będzie-
my robili wyrównanie. Są różne 
możliwości.”

Ag

Kolęda w parafii św. Rafała 

Kalinowskiego
Piątek (26 stycznia)
- ul. Mickiewicza
Sobota (27 stycznia)
- od godz. 11.00 Sieciechów
- od godz. 14.00 ul. Młynarska, Słowackiego, 

Gryfitów 2, 3 i 4
Poniedziałek (29 stycznia)
- ul. Gryfitów 5, Światowida, Górna

Kolęda w parafii pw. WNMP
Piątek (26 stycznia)
- ul. Kazimierza Wielkiego i Kilińskiego 1-6, 

ul. Blacharska
Sobota (27 stycznia)
- ul. Kilińskiego 7-25, ul. Szkolna, Plac Szarych 

Szeregów, Sądowa, Kowalska 1a, b, Olchowo

„Nie umiera ten, kto trwa 
w pamięci i sercach naszych”

Księdzu Marcinowi 
i Proboszczowi parafii Żabowo, 

Przyjaciołom, Współmieszkańcom 
oraz wszystkim Uczestnikom 

ostatniej drogi 
naszej najukochańszej żony, 

mamusi, babci i prababci 

ś.p. Danuty Janiak 
serdeczne podziękowania 

składa rodzina

PODZIĘKOWANIA

Mistrzostwa TAXI
W tym roku w dniach 27-30 czerwca 

odbędą się kolejne Mistrzostwa TAXI (Mię-
dzynarodowe Mistrzostwa Polski TAXI), bo 
Europy zostały wyznaczone w  Danii ponad 
1000 km od Nowogardu. Tam zjawi się około 
200 osób, natomiast u nas spodziewamy się 
od 1000 do 1500 zawodników, a zapraszamy 
4000 osób z 20 krajów.

Odbędzie się 7 konkurencji:
- siedmioosobowa piłka nożna seniorów i 

oldbojów
- dart
- szachy
- siatkówka plażowa
- wędkarstwo
- kręgle
- tenis stołowy
Zakończenie odbędzie się Ośrodku Tu-

rystycznym Andrzeja Grygowskiego. Za-
praszamy do współpracy właścicieli hoteli, 
taksówkarzy i innych. Ponadto zawodników 
i drużyny z naszego regionu do udziału w 
zawodach. Tel. kontaktowy: 606 612 367 
– Andrzej Szafran.
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Zarząd Koła Miejsko Gminnego PZW zaprasza w dniu 25.02.2007 
r. na zebranie sprawozdawcze Zarządu Koła. Zebranie odbędzie się 
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie pl. Wolności 1.

Rozpoczęcie zebrania godz. 9.30.
Serdecznie zapraszamy

Zarząd Koła

ŻYCZENIA
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Nie ma bardziej chłonnego 
umysłu niż umysł dziecka, a 
pozytywne nawyki wykształcone 
w dzieciństwie procentują przez 
całe życie. Idea ta przyświeca 
akcjom głośnego czytania orga-
nizowanym w szkołach. Działa-
nia mające na celu wychowanie 
wprawnego czytelnika należy 
podejmować jak najwcześniej i 
kontynuować przez cały okres 
szkolnej edukacji.

W poniedziałek, 22 stycz-
nia 2007 r., dzieci z oddziału 
przedszkolnego i młodszych klas 
Szkoły Podstawowej nr 4 uczest-
niczyły w ciekawej imprezie 
czytelniczej. Na cotygodniowe 
głośne czytanie został zapro-
szony gość specjalny. Radny 
Rafał Szpilkowski czytał utwory 
Małgorzaty Strzałkowskiej z 
jej najnowszej książki ,,Plaster 
czarownicy i inne baśnie”. Wy-

jątkowa interpretacja zachwyciła 
małych słuchaczy. Dzieci żywo 
reagowały na zabawne fragmen-
ty tekstu, uczestniczyły w rozmo-
wie na temat magicznych zaklęć, 
a na koniec wysłuchały piosenki 
Natalii Kukulskiej, której refren 
brzmiał:

Wspomnienia są blisko
Pamiętam to wszystko
Kopciuszek, Pinokio - 

i Piotruś Pan
Dzieciństwo przedłuży
Każda z podróży,
A w sercu zostanie... 

czytanie.
Badania potwierdzają, że 

polskie szkoły, które wprowadzi-
ły systematyczne głośne czytanie 
obserwują poprawę poziomu 
wypowiedzi ustnych i pisemnych 
uczniów, wzrost zrozumienia 
tekstów i poleceń, większą skłon-
ność uczniów do refleksyjnego i 

krytycznego myślenia. Następuje 
poprawa wzajemnych relacji 
między uczniami, wyciszenie 
i większa gotowość do nauki. 
Dzieci, które sięgają po książkę 
i mają kontakt z wartościowym 
tekstem literackim, rozwijają się 
lepiej, zarówno intelektualnie, 
jak i emocjonalnie.

Zachęcam szkoły i przed-
szkola do organizowania akcji 
głośnego czytania.

Zwracam się z gorącą proś-
bą do rodziców – CZYTAJCIE 
DZIECIOM! Rodzice są naj-
ważniejszymi osobami w życiu 
dziecka. To od nich zależy, czy 
wyrośnie ono na mądrego i do-
brego człowieka, czy przez całe 
życie będzie zlęknione, pesymi-
styczne lub zbuntowane.

Anna Kwiecień
anielix@wp.pl

NDK uhonorował 
społeczników

Podczas gali rozdania Laurów Cisowych 
Nowogardzki Dom Kultury uhonorował 
osoby, które swoją społeczną pracą i pomocą 
materialną pomagają w działalności Nowo-
gardzkiemu Domowi Kultury.

Obrazy i inne pamiątki otrzymali: Jerzy Fur-
mańczyk, Adam Fedeńczak, Jan Ciechanowski, 
Mirosław Gliwka i Mirosław Martynowicz, 
który obiecał, że ta nagroda nie spowoduje, że 
siądą na laurach, lecz w dalszym ciągu będą 
udzielać się społecznie w NDK.

Ag

SP nr 4

Czy uczniowie naszej szkoły potrafią 
odkrywać piękno słowa?

„I niech wiersz, co ze stron się toczy,
Będzie przybrawszy rytmy i dźwięki,
Tak jasny jak spojrzenie w oczy
I prosty jak podanie ręki.”
Zdecydowanie tak. Udowodnili 

to podczas Szkolnego Konkursu 
Recytatorskiego, który odbył się 
17 stycznia 2007 r. w Szkole Pod-
stawowej nr 4.

Jakże cudownie było uciec na 
chwilę od hałasu zwariowanego 
życia i zanurzyć się w ciszy, aby 
odnaleźć wytchnienie.

Młodzi wykonawcy z klas IV-VI 
nie tylko recytowali, ale przeżywali 
słowo pisane i pokazali, że jedynym 
ratunkiem dla zmęczonej duszy 
jest odkrywanie tajemnic ukrytych 
w wierszach i strofach poezji.

Komisja w składzie: Magdalena 
Zarębska-Kulesza, Beata Siedlecka 

i Inga Płosaj-Jurek wyłoniła 
tych wykonawców, którzy 
szczególnie urzekli swoją 
interpretacją: Anna Walter kl 

VI, Kinga Pawłowska kl. V i 
Monika Nosek kl. VI. 

Renata Lisowska

Spotkanie 
noworoczne 
w Pasewalku
18. stycznia br. Starosta Goleniowski Tomasz 

Stanisławski i Wicestarosta Tomasz Kulinicz 
uczestniczyli w spotkaniu noworocznym w Pa-
sewalku, który jest stolicą partnerskiego powiatu 
Uecker-Randow. Spotkanie było efektem współ-
pracy, która nawiązała się w czerwcu 2004 r.  i  
było pierwszą wizytą obecnych władz powiatu 
w Starostwie w Pasewalku. Spotkanie, chociaż 
miało charakter oficjalny wpłynie na znaczą po-
prawę stosunków partnerskich między naszymi 
powiatami oraz ożywi współpracę nie tylko w 
dziedzinie gospodarki ale również na płaszczyź-
nie oświaty, kultury, i działalności społecznej.  
W przyjęciu noworocznym wzięli także udział 
przedstawiciele władz Szczecina, Uniwersytetu 
Szczecińskiego oraz Powiatu Polickiego.
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Radość młodzieży jest dla mnie nagrodą

Rozmowa z Andrzejem Nowa-
kiem, wuefistą, byłym wyczynowym 
biegaczem a dziś organizatorem 
wielu imprez sportowych w naszym 
mieście.

„Dziennik Nowogardzki”: Można 
powiedzieć, że Andrzej Nowak to 
człowiek - orkiestra. Propagujesz 
biegi, siatkówkę i koszykówkę. Która 
z tych dyscyplin jest ci najbliższa?

Andrzej Nowak: Z racji tego, że 
sam uprawiałem lekkoatletykę ocz-
kiem w głowie są biegi, natomiast nie 
ukrywam, że dużą sympatią darzę siat-
kówkę plażową. Sam uwielbiam grać w 
plażówkę i siatkówkę na hali. Również 
koszykówka, zwłaszcza w wydaniu 
ulicznym, jest bardzo ciekawym spor-
tem. W połączeniu z muzyką, z kulturą 
młodzieżową, która wokół tej muzyki 
się wytwarza można skupiać młodzież 
łącząc sport ze świetną zabawą.

Jesteś chyba częścią mniejszości, 
która nie lubi piłki nożnej. Pamię-
tam, że kiedyś gdy przyszedłem po-
grać w piłkę na hali i brakowało nam 
jednego zawodnika i spytałem czy 
zagrasz z nami odmówiłeś z lekkim 
niesmakiem.

Jest kilka przyczyn, dla których piłka 
nożna nie jest w centrum mojego zain-
teresowania. Wynika to z tego, ze piłka 
nożna jest grą kontaktową, oczywiście 
koszykówka również, ale futbol jest 
bardziej kontuzjogenny, mimo, że w 
koszykówce ulicznej sędziowie pusz-
czają więcej nieumyślnych fauli. Piłkę 
nożną mniej lubię również dlatego, że 
jest tam wiele rzeczy, które wymagają 
naprawy. Cała otoczka wokół piłki 
nożnej, zwłaszcza w naszym kraju, 
nie jest najzdrowsza. Te afery, które 
ostatnio wyszły są na to najlepszym 
dowodem. 

Chciałbym zwrócić uwagę na pewną 
rzecz. Od kilku lat bardzo intensywnie 
jest propagowana siatkówka i ja się 
bardzo z tego cieszę. Przyczyniają 
się do tego sukcesy siatkarek, drugie 
miejsce siatkarzy na mistrzostwach 
świata. Siatkówka jest grą zespo-
łową, która wymusza zachowania 
kulturalne i ze strony zawodników 
i ze strony kibiców, co nie do końca 
jest konsekwentnie respektowane w 
innych grach zespołowych. Wycho-

wawcza rola siatkówki jest dla mnie 
niewspółmiernie bardziej istotna niż 
piłki nożnej. Można mówić, że piłka 
nożna jest grą kontaktową i zawodnicy 
wyrażają swoje emocje a nawet agresję, 
ale czasami przekracza to normy. 

Podoba mi się model angielski, gdzie 
zostały stworzone bardzo ścisłe zasady 
utrzymania się tej dyscypliny sportu i 
jeśli nie zostałby zrobiony porządek 
ta dyscyplina miałaby tylko wymiar 
amatorski. Zrobiono dobrą robotę. 
Owszem nie wyszło to idealnie, lecz 
w Anglii i w wielu innych krajach nie 
ma sytuacji gdzie zdarzają się takie 
złe zachowania. Niestety, w Polsce to 
jeszcze kuleje.

Porozmawiajmy o biegach. Byłeś 
czynnym zawodnikiem. Jak to się 
zaczęło, jak przebiegała twoja ka-
riera?

Chyba jestem przykładem dosyć 
typowym. Wywodzę się z środo-
wiska wiejskiego. Śledząc kariery 
sportowców większość wywodzi się 
właśnie z takich środowisk. To jest 
chyba dowód na to, że wychowanie 
w środowisku bardziej naturalnym, 
bardziej twardym, powoduje to, że 
gros sportowców wywodzi się właśnie 
ze środowisk wiejskich. Początek też 
był bardzo schematyczny. Widziałem 
Bronisława Malinowskiego, który 
biegał na Igrzyskach Olimpijskich w 
Moskwie zdobywając złoty medal po 
wspaniałej walce na finiszu i to zapo-
czątkowało takie myśli, że może ja też 
kiedyś tak będę biegał. Nie ukrywam, 
że coś od Boga, jakiś talent i wrodzone 
zdolności posiadałem, ponieważ nie 
trenując podczas biegów w Stargar-
dzie wśród grupy 150 rówieśników 
przybiegałem na piątym - szóstym 
meczu. To o jakichś predyspozycjach 
świadczy. Oczywiście późniejsza praca 
spowodowała, że pojawiły się jakieś 
sukcesy. 

Czy na twojej półce stoi dużo 
pucharów?

Szczerze mówiąc nigdy nie liczyłem 
tych pucharów i w tej chwili nie będę w 
stanie odtworzyć ile ich jest, ponieważ 
to nie na tym polega. One są, przypo-
minają wiele miłych sytuacji z czasów 
kariery sportowej. Są puchary, które 
się wiążą z mniejszymi lub większymi 
sukcesami. Każdy z nich jest dla mnie 
czymś cennym, ponieważ jest to spory 
kawał mojego życia, zdrowia, zaanga-
żowania i tego wszystkiego co było w 
moim życiu, czyli sportu.

A gdybyś miał wymienić swój naj-
większy sukces sportowy?

Niewątpliwie było to wygranie ma-
ratonu w Dębnie w 1999 roku. To był 
taki przedsmak wielkiego biegania. 
Oczywiście mówię tu o swoim po-
ziomie, o poziomie ogólnopolskim. 

Ku zaskoczeniu wielu fachowców, jak 
również mojemu udało mi się wygrać 
bieg, w którym nie byłem fawory-
tem a wręcz byłem upatrywany jako 
kandydat do zajęcia  miejsca 5 - 10.  
Udało mi się jednak wygrać, osiągnąć 
świetny wynik i to mogę uznać jako 
swój największy sukces.

Nie przeszedłeś jednak na spor-
tową emeryturę, lecz stałeś się - by 
to szumnie nazwać - animatorem 
sportu w Nowogardzie. Czy nie mi-
lej byłoby spędzać czas w domu niż 
uganiać się za sponsorami i załatwiać 
wszelkie formalności niezbędne do 
organizacji imprez sportowych?

Ja uważam, że jeżeli ktoś był spor-
towcem angażującym się w to całym 
sobą to swoją aktywność będzie chciał 
przekładać na coś co ja w tej chwili 
robię, na organizację tego wszystkiego 
co ma służyć sportowi. Tak, nie jestem 
już czynnym sportowcem, aczkolwiek 
gdybym miał jeszcze takie możliwości, 
gdyby zdrowie mi pozwalało na pewno 
bym jeszcze brał udział w zawodach w 
swojej kategorii niekoniecznie ścigając 
się o najwyższe lokaty. Niestety sport 
wyczynowy niesie ze sobą  również 
to, że gdzieś ta kariera się kończy i 
przechodzimy na tzw. sportową eme-
ryturę. Jest wiele przykładów takich 
osób, które angażują się w organizację 
takich imprez. Bogusław Mamiński 
ma ośrodek sportowy w Międzyzdro-
jach, Robert Korzeniowski organizuje 
świetną imprezę „Na rynek marsz”, 
która skupia tysiące kibiców, jest to 
wspaniała impreza. Organizuje też 
maraton w Krakowie bodajże od 
trzech lat i pewnie również wiele 
innych działań, które mają napędzać 
koniunkturę wokół sportu.

Robisz szereg imprez a Laura Ci-
sowego nie dostałeś. Krótkowzrocz-
ność kapituły?

(Śmiech) Pytanie jest ciekawe, trud-
no mi jednak na nie odpowiedzieć. 
Jestem niezauważany nie tylko na 
polu nowogardzkim. Ten brak zauwa-
żalności pewnych rzeczy, które robię 
jest również w wielu innych kręgach. 
Nie jestem osobą, która przepycha się 
łokciami z tym wszystkim, co robię. 
Liczę na to, że być może będzie pewien 
klimat, w którym łatwiej mi będzie 
pewne rzeczy realizować i być może 
ktoś to zauważy i doceni. A inaczej to 
ujmując, ja sam czuję ogromną satys-
fakcję z tego co robię. Każde zajęcia 
są dla mnie dużą dozą przyjemności, 
ponieważ obcuję z młodzieżą. Cała 
radość, którą widzę obserwując te 
zajęcia kojarzą mi się z tym co ja 
robiłem kiedyś. Jeżeli ja będę potrafił 
być dla tej młodzieży takim przykła-
dem, organizatorem, stwarzającym im 
możliwość realizowania siebie czy to w 

koszykówce, siatkówce czy biegach to 
będzie dla mnie największą nagrodą. 
Natomiast ten wymiar społeczny? 
Trudno. Jest wiele przykładów na to, 
że nie doceniamy pewnych działań i 
dopiero po jakimś czasie się zauważa 
pewne rzeczy, które się kiedyś odby-
wały. Przeważnie jest tak, że zauważa 
się je wówczas gdy ich już nie ma lub 
osoby, które się w to angażowały prze-
stają się w to bawić. 

Jakie masz plany na ten rok?
Wszystko się kręci wokół sportu, z 

czego się bardzo cieszę. Tak wygląda 
moje życie, tak wyglądało, gdy jesz-
cze biegałem czynnie. Tych imprez 
w tym roku robimy sporo. Mówię 
„robimy” bo sam doskonale wiesz, 
że w zależności od rangi imprezy wy-
magane jest zaangażowanie od kilku 
do kilkudziesięciu osób. Weszliśmy 
do Unii Europejskiej, jest dostępność 
Internetu, a co za tym idzie dostępność 
informacji o pewnych funduszach 
czy programach stworzyła możliwo-
ści, które, mam nadzieję, zaczniemy 
powoli wykorzystywać. Mówię o 
tym, że w zeszłym roku i w tym roku 
napisałem wnioski na różne programy 
dotyczące całej sfery sportu i mam 
nadzieję, że któryś z tych wniosków 
znajdzie aprobatę u komisji, które będą 
je rozpatrywały i pozyskamy środki, 
które stworzą możliwości na to żeby 
te imprezy, które już teraz są fajne i 
niosą dużą dozę zadowolenia dla or-
ganizatorów, uczestników i kibiców, że 
one będą się rozwijały. Uważam, że te 
imprezy, które już są, zwłaszcza biegi 
majowe, mają ogromną szansę stać 
się imprezą ogólnopolską w szerokim 
tego słowa znaczeniu. Nie ma w tym 
czasie w naszej okolicy imprezy, która 
mogłaby nam zabrać uczestników. 
W zeszłym roku w biegu otwartym 
na 10 km startował mistrz polski w 
maratonie Rafał Wójcik. Fakt, że nie 
miał równego sobie rywala, ale mam 
nadzieję, że w tym roku na tyle uda 
nam się stworzyć taką otoczkę, takie 
zainteresowanie biegiem głównym, że 
będzie to wyścig o pewnym poziomie 
sportowym. Równie ważne jest to, 
że bieg przenosi się do centrum, na 
Plac Wolności. Będzie dokładnie tak, 
jak powinno to wyglądać. Impreza 
powinna odbywać się tam gdzie są 
już ludzie, a nie ściągać kibiców na 
imprezę. Cieszę się z tego, że będzie 
współpraca z NDK, mam nadzieję, że 
będzie jeszcze większe zaangażowanie 
Urzędu Miejskiego i przy pomocy 
wielu innych osób ten bieg zrobi w tym 
roku spory krok do przodu.

Powodzenia i dziękuję za rozmo-
wę.

Rozmawiał Andrzej Garguliński
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Ani i Grzegorzowi 
Kuszyk 

      

z okazji narodzin 

córeczki Marysi 

życzymy, aby rosła duża, 
silna i zdrowa, i żeby była 

źródłem nieustającej radości 
na nowej wspólnej drodze życia

kochający dziadkowie z rodzinami

Urodziny obchodzisz dnia dzisiejszego, 
więc życzymy Ci wszystkiego najlepszego, 

nadziei w sercu, wiary w samą siebie, 
trafnych zrządzeń losu, ile gwiazd na niebie, 

wielu wrażeń i morza miłości, 
szczęście w swe ręce łap każdego dnia!

Z okazji urodzin 
kochanej siostrze 

Arlecie Łuczak 
moc najserdeczniejszych życzeń 

zasyła siostra Jola z rodziną

Z okazji 
50-lecia pożycia małżeńskiego 
dla Teresy i Stanisława 

Makowskich 
z Trzechla 

           najserdeczniejsze gratulacje 
          oraz życzenia spokoju, 
          pomyślności i zdrowia 

na dalsze lata wspólnego życia 
składają 

dzieci z rodzinami

Święto Babci i Dziadka w NDK
W niedzielne popołudnie, tj. 

21.01.2007 r.  na sali widowi-
skowej Nowogardzkiego Domu 
Kultury odbył się koncert pt. 
„WSPOMNIEŃ CZAR” dedy-
kowany wszystkim babciom i 
dziadkom z okazji ich święta. 

W utworach, w których wspo-
mnienie dawnych i często zapo-
mnianych utworów przeplatało 
się z  najnowszymi przeboja-

mi  pokazali się prawie wszy-
scy uczestnicy zespołów i grup 
działających w Nowogardzkim 
Domu Kultury. Prawie 200 
wykonawców, w tym pokaźna 
część debiutujących na scenie 
cztero- i pięciolatków zmusiła 
widownię do nie milknących 
oklasków. Na zakończenie 
wszystkie występujące w tym 
dniu dzieci głośno zaśpiewały 

swoim ukochanym babciom i 
dziadkom – STO LAT!

Całość koncertu prowadzi-
ła sceniczna babcia – p. Sabina 
Gańczak oraz dziadek p. Alek-
sander Śmigiel. A na scenie 
wystąpiły : zespoły taneczne 
FLESZ I, FLESZ II, FLESZ III, 
FLESZ IV, Zespół taneczny 
GEST i DAGA oraz zespoły FE-
NIKS I i FENIKS II, Grupa ryt-
miczna BRZDĄCE, zespół pio-
senki i ruchu PROMYCZEK, 
grupa teatralna WARSZTAT 
i ANTRAKT oraz zespół wo-
kalny STARS i jego wokalistki. 
Opracowanie choreograficzne 
koncertu: Barbara Źróbek, Wik-
toria Domańska, Ewa Bednarek 
i Mikołaj Kubiak. Opracowanie 
wokalne: Marzenna Piotrowicz. 
Scenografia: Zofia Frydryk. Sce-
nariusz i reżyseria Jolanta Gor-
nowska.

Jolanta Gornowska

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
W NOWOGARDZIE INFORMUJE:

że z dniem 30 kwietnia 2007r. upływa termin składania zeznań podatkowych za rok 2006.

Obowiązek złożenia przez podatnika zeznania o wysokości osiągniętego dochodu /poniesionej straty/ 
wynika z art.. 45 ust. 1b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Często zdarza się, że jedno z rodziców nie składa zeznania podatkowego, np. wtedy, gdy nie osiąga 
dochodów. Niezależnie jednak od przyczyn niezłożenia przez jedno z rodziców dziecka dekla-

racji rocznej, przepisy prawne nie dają żadnej możliwości wydania przez organ podatkowy 

zaświadczenia o uzyskanych przez podatnika dochodach.

Konsekwencją powyższego jest wyłączenie z grona uprawnionych do ubiegania się o świad-

czenia rodzinne tych dzieci, których rodzic nie złoży zeznania podatkowego. 

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego z adnotacją: podatnik nie złożył zeznania rocznego, 

będzie eliminować osobę do ubiegania się o świadczenia rodzinne!

Z okazji imienin

Ignacemu 
Giza

moc najserdeczniejszych 
życzeń 
składa 

CAŁA RODZINA
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            W obiektywie Jana Korneluka          Nauka Jazdy „wczoraj„ 

UWAGA!!!     Teraz już nie musisz jechać do Szczecina... 
Organizujemy Kursy Zawodowe 

na Przewóz Rzeczy i Przewóz Osób na miejscu
KONKURENCYJNE CENY!!!!!

Szczegółowe informacje 
pod nr tel. 0509 910 772 oraz 091 392 74 67.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno” w Nowogardzie 
ul. Osiedlowa 6, tel. (091) 39 10 010

zleci wykonanie:
1. Remont balkonów. 
2. Remont pokryć dachowych.
3. Remont kiosków wejściowych. 
4. Ocieplenie stropodachów. 
5. Malowanie klatek schodowych.   
Oferty należy składać na formularzu przygotowanym przez Spół-
dzielnię. 
Termin składania ofert do dnia 15.02.2007 r.  
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze spółdzielni, 
Administracja, tel. (091) 39 10 014.

Znaleziono klucze
Znaleziono widoczne na zdjęciu klucze, widoczne na zdjęciu. Do odbio-

ru w redakcji DN.

Egzamin teoretyczny (z tyłu wykładowca St. Kazuba i instr. S. Korneluk) Egzamin praktyczny z nauki jazdy.

Kursanci przed Ośrodkiem Szkolenia Motorowego PZM
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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

Zapraszamy wszystkich kierowców do bezpłatnego:

czeka na Ciebie
Nasz serwis czynny

8.00-15.30 8.00-13.30

Przedsiębiorstwo „PKS Gryfice” 
Sp. z o.o. w Gryficach,

 ul. Trzygłowska 32 

ZATRUDNI:
• DYŻURNEGO RUCHU – ka-

sjera biletowego na dworcu au-
tobusowym w Nowogardzie;

• KIEROWCÓW z prawem jaz-
dy kat. D;

• KIEROWCÓW kat C + E w 
przewozach międzynarodo-
wych (praca dobrze płatna). 

Kontakt: dział kadr (adres j.w.) 
pok. nr 3, tel. 091 46 98 321, 

e-mail: info@pksgryfice.com.pl

PANELE
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

REKLAMA

Otwarcie 22.01.2007 roku o godzinie 16.30

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam pawilon handlowy z wy-
posażeniem z możliwością prze-
niesienia – może być domkiem 
letniskowym (płyta obornicka). 
0693 850 197.

• Szukam kawalerki do wynajęcia. 

Tel. 0660 412 121.

• Szukam mieszkania 2 lub 1-po-
kojowego. Wiadomość 0889 
688 380.

• Nowogard – na uboczu dom 
240 m kw. z działką 500 m pilnie 
sprzedam za 260.000 zł. Tel. 0501 
307 666.

• Do wynajęcia samodzielne, umeb-
lowane mieszkanie 1 lub 2-po-
kojowe w Nowogardzie. 091 39 
20 737.

• Zamienię kawalerkę na więk-
sze, może być do remontu. 0781 
285 230.

•  Do wynajęcia kawalerka w cen-

trum miasta – dla firmy. 0608 62 

87 76, 091 39 23 259 – po 20.00. 

•  Sprzedam mieszkanie – ul. Za-
mkowa, 47,75 m kw/3 pok. 0695 
770 724. 

• Sprzedam mieszkanie spółdziel-
cze, własnościowe, 4 pokoje, 77 
m kw., wysoki standard, ul. Boh. 
Warszawy. Cena 140.000 zł + garaż 
12.000 zł. 0605 686 508.

• Sprzedam mieszkanie czteropoko-
jowe. 0696 435 096.

• Zamienię kawalerkę lub kupię 
mieszkanie 2 lub 3-pokojowe na 
Osiedlu Bema. 0693 021 100.

• Sprzedam działkę przeznaczoną 
pod budowę 2040 m, przy trasie 
Nowogard – Goleniów. 091 39 
22 748.

• Zamienię 2-pokojowe (ADM) na 
3-pokojowe (ADM), może być 
z dopłatą. 091 39 20 606, 0788 
427 760.

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 Toyota Corolla, poj. 
1.3 + gaz, rok 1991/92. Tel. 0665 
440 814.

• Sprzedam VW Golf III, 1994 r., poj. 
1.8, cabrio. Cena 10.900 zł. 0663 
111 318.

• Sprzedam Opel Kadett, poj. 1.3, 

1987 r., cena 1200 zł – do uzgod-

nienia. 0506 382 151.

• Sprzedam Lancia Cappa, poj. 

3, V6, rok prod. 1996, przebieg 

160.000 km, instalacja gazowa, 

uszkodzony silnik, cena 7.000 zł. 

Tel. 0886 105 178.

• Sprzedam części do Opla Ascona, 
1977 r., silnik po remoncie kapi-
talnym. 091 39 23 598 – po 15.00, 
0605 576 908.

•  Sprzedam Seat Toledo, 1991 r., 
stan techniczny i wizualny dobry, 
cena 3700 zł – do uzgodnienia. 
091 39 20 736. 

• Sprzedam Audi 80, 1986 r., Cena 
1000 zł. 0500 383 493. 

• Sprzedam „malucha”, 2000 r. 
091 418 98 24.

• Sprzedam Mercedes 124, 1991 r., 
poj. 2.5 D. 0606 312 832.

• Sprzedam tanio felgi aluminiowe 
– 13” do Renault. 091 39 18 775.

• Sprzedam Ford Transit 1987 r., 

do małego remontu. Tel. 0885 

428 581.

 ROLNICTWO

• 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.

• Kupię ziemię koło Nowogardu, 
przy trasie A-6. 0512 131 444.

• Sprzedam ziemniaki jadalne – Ol-
chowo 62. Tel. 091 39 21 691.

• Sprzedam żyto i pszenicę paszo-
wą. 0600 345 068.

• Miód z własnej pasieki sprzedam, 
18 zł z dowozem do klienta. 091 39 
22 752 – po 16.00.

• Sprzedam prosięta 9-tygodniowe 
lub zamienię na zboże. 091 39 
25 812.

USŁUGI

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• Remonty mieszkań i adapta-

cja poddaszy 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.
• CYKLINOWANIE PODŁÓG. 0691 

703 843.
• Remonty – 0508 920 135.

• Prace wykończeniowe, szpach-

lowanie, malowanie, regipsy, 

panele i inne. 0696 909 548.

• Transport, przeprowadzki – 

0604 516 451.

• Montaż ogrodzeń betonowych 
i innych. 091 39 72 575, 0695 
085 470.

• DYWANOPRANIE – 0604 

373 143.

• CENTRUM KREDYTOWE – oferty 
5 banków. Plac Wolności 9 (były 
Hotel), pok. 413.

• Usługi remontowe – montaż, re-
gips, panele, glazura, malowa-
nie. Fachowe wykończenia. 0600 
121 043, 0663 312 601.

• Rozliczenia podatkowe – PITY. 15 
zł/deklaracja. 0695 770 724.

• Domy od podstaw, remonty, wy-

kończenia. 0504 595 424.

• Usługi transportowe 1,5 tony. 0503 
322 168.

• Chemia. Korepetycje, prace kon-

trolne. 091 39 21 195.

• Płytki, hydraulika, elektryka, 

malowanie, szpachlowanie. 

0667 435 942.

• Remonty mieszkań. 0668 943 297.
• Naprawa żaluzji – wymiana sznur-

ków. 091 39 72 656.
• KOREPETYCJE DLA STUDENTÓW. 

EKONOMETRIA, STATYSTYKA, 

MATEMATYKA, EKONOMIA MA-

TEMATYCZNA. Tel. 600 924 128, 
e-mail: iwonand@wp.pl.

PRACA

• Poszukuję kierowniczki do sieci 
sklepów. Wymagania: prawo jaz-
dy. 0512 131 567.

• Praca dla manicurzystki w Zakła-
dzie Fryzjerskim. 091 39 23 540.

• Przyjmę osobę do montażu sa-

mochodowych instalacji gazo-

wych. Tel. 091 39 25 627, 091 39 

20 303.

• Krawca do szycia plandek. 0605 
276 271.

INNE

• SPRZEDAM DRUKARKĘ LEXMARK, 
MODEL Z612, CENA DO UZDOD-
NIENIA, TEL. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy Ko-

dak CX6200, karta pamięci 128 

MB, 2 Mega pikseli, cena 150 zł. 

Tel. 0888 043 750.

• 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 pudelka miniaturkę 
– białego (tanio!). 0697 992 605.

• Nowogard – Jelenia Góra i okolice 
– wolne miejsca w samochodzie. 
Termin 28 – 30 stycznia (do uzgod-
nienia). 0503 322 168.

ODDAM, PRZYJMĘ

• Oddam ziemię – ok. 10 ton. Lo-

kalizacja – Nowogard. Tel. 091 

39 17 305.

• ODDAM ŚLICZNE SZCZENIĘTA W 

DOBRE RĘCE. 0509 431 901.

BIAŁA SOBOTA
SZOZ „PRAXIS”
ul. Dworcowa 2, 

Nowogard
 tel. 091 39 20 787 

zapraszamy
27 STYCZNIA 2007 

od 1000 do 1200

Bezpłatne 
konsultacje okulistyczne
• bezpłatny pomiar 
• ciśnienia oka  
• profilaktyka jaskry

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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Cyfrowy 

druk kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

Nestle Ice Cream Polska Sp. z o.o.
Biuro Regionalne

72-200 Nowogard, ul. Armii Krajowej 28f

Poszukuje kandydatów 
z terenu Nowogardu i okolic na stanowisko:

HANDLOWIEC
Wymagania:   - doświadczenie w handlu;
- prawo jazdy kat. C; - dyspozycyjność;
- książeczka zdrowia; - wykształcenie min. zawodowe.

AKUTALNY „Informator”
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kupon nr 4 Humor 
Henia Szczupaka

KRZYŻÓWKA 4

Rozwiązanie krzyżówki nr 3 
– KŁAMSTWO LUSTRACYJ-
NE – nadesłali: Izabela Gorczy-
ca, Halina Szwal, Magdalena 
Czupryńska, Krystyna Tretiak 
(także 2), Ryszard Gutowski, 
Stanisława Pokorska, Krystyna 
Młynarska, Andrzej Leszczyński, 
Jerzy Zawadzki, Jan Roman Niki-
cin, Bogdana Walewska, Halina 

Stefańska, Katarzyna Kotala, 
Sabina Kapcio, Zbigniew Sze-
remata, Alicja Wypych, Teresa 
Powalska, Michał Furmańczyk, 
Konrad Słomski, Urszula Sko-
wron, Bogumiła Urtnowska, 
Teresa Mikłaszewixcz, Łukasz 
Prask, Józef Górzyński, Barbara 
Bartosik, Władysława Kubisz, 
Maria Gortat, Krystyna Zawidz-

ka, Czesław Florkowski, Jerzy 
Siedlecki. 

Prenumeraty „DN” na luty 
wylosowali:

- Katarzyna Kotala,
- Urszula Skowron,
- Krystyna Tretiak.

Gratulujemy!

Propozycja cisa

Zawracał głowę akacji cis,
Liśćmi zapłacę ci za strip-tease.
W podzięce akacja rzekła te słowa:
Od niektórych twych liści boli mnie głowa!
Rzekł do osła ktoś: - Młodzieńcze,
Klęknij, głowę twą uwieńczę,
Na laur sobie zasłużyłeś,
Bo najdłuższy skok zrobiłeś. –
Osioł chrząknął: - Wian laurowy
Czy pożywny jest, czy zdrowy?
Cała moja troska w tem,
Czy nie zdechnę, gdy go zjem. – 
Mądre były osła słowa,
Czasem sława jest niezdrowa…
Przesada też bywa niezdrowa
I nie ma na to rady,
Z przesadą trzeba walczyć,
Lecz także bez przesady.
Przesadę trza przesadzić
Na wrogów naszych grzędę,
Jeśli przesadziłem
Przesadzać już nie będę!

Deklaracja

Złożyli krótką deklarację:
Że mają rację.

Rozsądny

Rozsądny, kto ze stołka zlazł,
Na własnych nogach i w sam czas.
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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 02Od 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 25.01.2007r.

OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Mechanik samochodów 
osobowych

2. Sprzedawca
3. Stolarz, pomocnik stola-

rza
4. Doradca klienta 
5.  Pracownik budowlany 
6.  Doradca handlowy 
7.   Pilarz
8.  Szwaczka
9.  Nauczyciel  biologii i przy-

rody
10.  Ślusarz 
11.  Kierowca kat C
12.  Pracownik produkcji
13.  Kasjerka 
14.  Konserwator

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Kierowca C+E (Barlinek), 
(Gryfice)

2. Kierowca- operator wózka 
widłowego, pracownik do 
rozładunku (Szczecin)

3. Sprzątaczki (Goleniów)
4. Rzeźnik, wykrawacz, uboj-

nik (Gryfice)
5.  Kucharz (Mosty)
6.  Ubojnik, pakowacz drobiu 

( Szczecin Dąbie )
7.  Nauczyciel niemieckiego 

(Resko)
8.  Spawacz (Dobra)
9.  Tokarz (Płoty)
10.  Kierowca z kat D, (Gryfi-

ce)
11.  Pracownik produkcji, roz-

bieracz mięsa (Ościęcin )

18 stycznia 2007 r., Jan Kozieł, ur. 1932 r., zam. Redło
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Halowa liga LZS

Ostrzyca nadal liderem
Dotychczasowy lider umocnił się na swojej pozycji, kibice obejrzeli najgorszy mecz rozgrywek – tak 

w najmniejszym skrócie wyglądała środowa kolejka halowej ligi LZS rozgrywana w hali Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych.

K. Miklas i Galus 
zostają

Dwóch zawodników nowogardzkiego Po-
morzanina, Krystian Miklas i Paweł Galus 
przebywali na testach we Flocie Świnoujście. 
jednak na dzień dzisiejszy obaj zostają w naszej 
drużynie.

Nasi zawodnicy, którzy w minionej rundzie 
mieli spory wkład w siłę ofensywną naszego 
zespołu, pojechali pod koniec ubiegłego roku 
do Świnoujścia gdzie zagrali w meczu sparin-
gowym obserwowanym przez działaczy Floty. 
Na nasze - kibiców - szczęście nie zdecydowali 
się oni na podpisanie z nimi kontraktu.

„Byliśmy w pewnym momencie zainteresowani 
nowymi zawodnikami, ale ostatecznie zdecydo-
waliśmy się pościągać swoich piłkarzy z terenu 
i sprawa została zamknięta.” –powiedział nam 
Sergiej Szypowski ze sztabu szkoleniowego 
Floty.

Nasi gracze mieli okazję pokazać się po raz 
kolejny świnoujskim działaczom podczas od-
bywającego się w miniony weekend halowego 
turnieju w Pyrzycach, gdzie Pomorzanin po-
konał Flotę 7:6. Jednak nie było to traktowane 
jako sprawdzian.

„Ja jestem zwolennikiem obserwowania piłka-
rzy podczas gry na pełnowymiarowym boisku. 
Gra na hali to bardziej zabawa. Można pojechać 
na turniej, pograć, lecz w takich warunkach 
nie obserwujemy zawodników, którzy mogliby 
wzmocnić nasz zespół.” – kończy Szypowski.

A więc na dzień dzisiejszy obaj zawodnicy 
pozostają w nowogardzkim klubie i miejmy 
nadzieję, że będą prezentować się co najmniej 
tak dobrze jak w rundzie jesiennej.

Andrzej Garguliński

Przygotowań 
Pomorzanina 
ciąg dalszy

Trwają przygotowani Pomorzanina do rundy 
wiosennej piłkarskiej V ligi. Trener Wojciech 
Kubicki spotyka się ze swymi podopiecznymi 
dwa razy w tygodniu by trenować na hali. 
Najbliższy weekend będzie kolejną okazją by 
zagrać w turnieju halowym. Pomorzanin wybie-
ra się do Kamienia Pomorskiego by wystąpić w 
międzynarodowym turnieju. Poza naszą druży-
ną i gospodarzami, czyli miejscowym Gryfem 
wezmą w nim udział m.in. Flota Świnoujście, 
Vineta Wolin i kilka zespołów zza naszej za-
chodniej granicy.

Znane są już terminy spotkań sparingowych 
na pełno wymiarowym boisku. Pierwsze zapla-
nowane jest na następną sobotę, 3 lutego. Tego 
dnia nowogardzka drużyna rozegra spotkanie 
kontrolne z występującą na co dzień w III lidze 
Regą Meridą Trzebiatów. Mecz odbędzie się na 
boisku w Niechorzu lub Rewalu, gdzie można 
grać na sztucznej murawie.

Andrzej Garguliński

Wysoka forma tenisistów
Tenisiści z Wierzbięcina nie zwalniają tempa. W minioną sobotę 

wygrali trzy kolejne ligowe mecze.

Samodzielnym liderem pozo-
staje Ostrzyca, która pokonała 
ekipę z Wojcieszyna 1:0 zwięk-
szając przewagę nad jednym 
z najgroźniejszych rywali, zy-
skując do tego atut w postaci 
zwycięstwa w bezpośrednim 
meczu. Drugie miejsce utrzy-
mał Karsk, który w tym samym 
stosunku bramkowym pokonał 
inną czołową drużynę ligi LZS, 
Długołękę. 

Antywydarzeniem kolejki był, 
zdaniem wielu obserwatorów, 

najsłabszy mecz całych rozgry-
wek za jaki uznano spotkanie 
Boguszyc z Jarchlinem. Mimo, że 
padły tam cztery bramki emocji 
zabrakło. Drużyna z Jarchlina 
wyszła na parkiet osłabiona 
brakiem jednego zawodnika, lecz 
zamiast dodatkowo zmobilizo-
wać się najwyraźniej odpuściła 
ten mecz. Z kolei Boguszyce za-
prezentowały się równie słabo, 
ale swoją liczebną przewagę po 
prostu musiały wykorzystać i 
mecz zakończył się ich zwycię-

stwem 3:1. 
Ten tragiczny 

spektakl kibi-
com nieco wy-
nagrodził kolej-
ny mecz, w któ-
rym zawodnicy 
z Olchowa po 
walce pokona-
ło Słajsino 1:0, 
dzięki czemu 
awansowali na 
trzecią pozycję 
w tabeli.

Po raz kolej-

ny na swój mecz nie stawili się 
zawodnicy z Dąbrowy, trzema 
punktami obdarowując tym 
razem Wyszomierz. 

Wyniki ostatniej kolejki:
Wołowiec – Oldboje 0:3,
Wyszomierz – Dąbrowa 3:0 

wo.
Ostrzyca – Wojcieszyn 1:0,
Boguszyce – Jarchlino 3:1,
Słajsino – Olchowo 0:1,
Miętno – Nowogard 0:5,
Karsk – Długołęka 1:0
Aktualna tabela:
1. Ostrzyca 24 23-6,
2. Karsk 21 9-3,
3. Olchowo 20 11-3,
4. Wojcieszyn 18 18-3,
5. Wyszomierz 18 14-4,
6. Długołęka 18 12-4,
7. Oldboje 17 17-5,
8. Nowogard 17 16-4,
9. Boguszyce 11 11-11,
10. Jarchlino 10 8-15,
11. Słajsino 8 7-13,
12. Miętno 8 10-24,
13. Dąbrowa 3 3-29,
14. Wołowiec 2 5-21.

Andrzej Garguliński

Kobieca drużyna Pomorzani-
na Nowogard pewnie wygrała 
z drużyną z Bornego Sulinowa 
9:1. Nasza drużyna grała w skła-
dzie: Monika Buczma (2,5 pkt), 
Magdalena Gargulińska (2,5 
pkt), Anna Przybylska (2,5 pkt) i 
Grażyna Rumińska (1,5 pkt).

Bardzo ważne mecze roze-
grali mężczyźni podejmując 
faworyzowany ZTTS Złocieniec. 
Nasi zawodnicy udowodnili, 
że na swojej hali są niepoko-
nani. Najtrudniejsze a zarazem 
najciekawcze mecze rozegrali 

zdobywając komplety punktów 
Łukasz Owczarek i Rafał Kubas.

Wyniki meczów mężczyzn:
Pomorzanin Nowogard – 

ZTTS Złocieniec 7:3
Ł. Owczarek – 2,5 pkt, R. Ku-

bas – 2,5 pkt, A. Lewańczuk - 1,5 
pkt, M. Witkowski – 0,5 pkt, M. 
Motyl – 0 pkt.

Pomorzanin Nowogard – 
ZTTS Złocieniec 9:1

Ł. Owczarek – 2,5 pkt, R. Ku-
bas – 2,5 pkt, A. Lewańczuk - 1,5 
pkt, M. Witkowski – 1,5 pkt.

Ag

Turniej szachowy
W dniu 28.01.2007 r. (niedziela) o godzinie 10.00 Rada Miejsko – Gminna  Zrzeszenia LZS  orga-
nizuje otwarty  turniej szachowy. Zawody odbędą się w klubie Pomorzanina Nowogard  (domek 
harcerza). Grać będziemy 9 rund po 15 minut dla zawodnika, kojarzenia systemem szwajcarskim 
za pomocą komputera. Turniej ten rozpoczyna cykl turniejów zimowych. Zapraszamy wszystkich 
amatorów tej królewskiej gry, a w szczególności dzieci i młodzież. Na zwycięzców w kategorii „Ju-
nior” i „Open” czekają nagrody ufundowane przez organizatora i sponsorów. 

Janusz Kawecki
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KALENDARIUM
30 STYCZNIA 

Imieniny: Adelajda, Aldegunda, Aleksander, Batylda, 
Bronisław, Cyntia, Dobiegniew, Dobrogniewa, Feliks, 
Gerard, Gerarda, Hiacynta, Maciej, Marcin, Martyna, 
Sebastian i Teofil

31 STYCZNIA

Imieniny: Cyrus, Euzebiusz, Franciszek Ksawery, Ge-
minian, Jan, Ksawery, Ludwika, Marcela, Melaniusz, 
Piotr, Rościgniew, Smysława i Spycigniew

1 LUTY

Imieniny: Andrzej, Anna, Brygida, Cecyliusz, Dziadu-
miła, Emil, Paweł, Pioniusz, Prosimir, Sewer, Siemirad, 
Weridiana, Wirydiana i Żegota 
1947 - Utworzono Politechnikę Szczecińską.
2003 - Podczas powrotu z przestrzeni kosmicznej 
uległ awarii i zniszczeniu wahadłowiec Columbia. 
Zginęło 7 astronautów.

Zatrzymano złodziei pilarek
W nocy z 20 na 21 stycznia włamano się do garażu w Konarzewie, z ktorego skradziono cztery 

pilarki. Policja zatrzymała już sprawców. 

Kronika policyjna

Właściciel dwóch pilarek stihl, 
dwóch husqvuarny oraz skra-
dzionego paliwa oszacował swe 
straty na 8540 zł. 

Już w poniedziałek policjanci 
wytypowali osobę, która mogła 
wiedzieć, że ten sprzęt znajduje 
się w garażu. W wyniku postępo-
wania okazało się, że zamieszani 
są w to jeszcze jeden mężczy-
zna oraz nieletnia dziewczyna. 
Wszyscy zostali zatrzymani. 
Podczas przesłuchań ustalono, że 
wszystkie pilarki zostały sprze-
dane po „bardzo korzystnych” 
cenach. Złodzieje zainkasowali 
za nie od 300 do 400 zł. Sprzęt 
został jednak odzyskany.

Sprawcami kradzieży okazali 
się 23-letni Tomasz L. i 19-letni 
Szymon S., obaj są mieszkańcami 
gminy Nowogard Zastosowano 
wobec nich dozór policyjny. 
16-letnia Gabriela M. jest miesz-
kanką gminy Kamień Pomorski i 
przed tamtejszym sądem dla nie-
letnich odpowie za tę sprawę.

Ag

W poniedziałek przeprowa-
dzono opisywaną już na naszych 
łamach akcję „Trzeźwy poranek”. 
W jej wyniku ujawniono, że 
Ryszard K. prowadził autobus 
mając w wydychanym powietrzu 
1,44 promila alkoholu. Na ulicy 
Bema zatrzymano Andrzeja G., 
który jechał oplem corsa mając 
0,87 promila, a jadący volkswa-
genem polo Andrzej Ch. miał 
0,28 promila. Wśród nietrzeź-
wych kierowców znalazła się też 
jedna kobieta. Na ulicy 700-lecia 
zatrzymano Marzenę W., która 
miała 0,27 promila alkoholu.

Poza tym zgłoszono włamanie 
do altanki na działkach przy 
ulicy 3 Maja. Skradziono metale 
kolorowe w postaci m.in. rury 
miedzianej i przedłużacza war-
tości 50 zł.

We wtorek w trakcie kontroli 
drogowej na ulicy 700-lecia poli-
cjanci stwierdzili, że zasiadający 
za kierownicą „malucha” Kamil 
R. jest pijany. Badanie potwier-
dziło ich przypuszczenia. Męż-
czyzna miał 1,55 promila.

W środę na stację „Orlen” 
podjechał volkswagen golf, za-

tankował pali-
wo za 150 zł po 
czym odjechał 
nie płacąc ra-
chunku.

Dwóm pracownikom sklepu 
Biedronka skradziono portfele 
wraz ze znajdującymi się w 
środku pieniędzmi, kartami ban-
komatowymi i dokumentami. 
Straty wyniosły łącznie około 
300 zł. 

Pracownicy sklepu „Lidl” za-
trzymali mężczyznę, który usiło-
wał ukraść piwo mocne wartości 
1,49 zł. Ukarano go mandatem 
karnym w wysokości 50 zł.

W czwartek personel sklepu 
„Biedronka” zatrzymał kobietę, 
która chciała przywłaszczyć so-
bie artykuły spożywcze wartości 
6,49 zł. Nałożono na nią mandat 
w wysokości 100 zł.

Z pokoju hotelowego przy 
Restauracji „15 południk” skra-
dziono pieniądze i zegarek. Po-
szkodowany wycenił swoje straty 
na 1850 zł.

Zgłoszono kolejne dwa wła-
mania do altanek ogrodowych 
na działkach przy ulicy 3 Maja. 

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.

Nie bądźmy obojętni wobec ludzi znajdują-
cych się w trudnej sytuacji.

• Samotna matka potrzebuje pieca (na drze-
wo) i grzejników żeliwnych – 2 sztuki. Tel. 
889 252 247.

• Oddam pralkę automatyczną.  Tel. 
889 215 748.

• Potrzebne bajki dla dzieci z polskim tekstem 
na DVD. Kontakt: Redakcja 091 39 22 165.

   Z góry dziękujemy. Redakcja 

Uwaga 

wędkarze

Zarząd Koła Miejsko Gminnego PZW 
zaprasza w dniu 25.02.2007 r. na zebranie 
sprawozdawcze Zarządu Koła. Zebranie 
odbędzie się w Urzędzie Miejskim w No-
wogardzie pl. Wolności 1.

Rozpoczęcie zebrania godz. 9.30.
Serdecznie zapraszamy

Zarząd Koła

Skradziono metale kolorowe o 
łącznej wartości 530 zł.

W piątek włamano się do piw-
nicy jednego z budynków przy 
ulicy Poniatowskiego. Skradzio-
no cztery koła samochodowe z 
felgami aluminiowymi wartości 
500 zł.

Z mieszkania przy ulicy Woj-
ska Polskiego skradziono telefon 
komórkowy wartości 200 zł.

Na ulicy Wyszyńskiego zatrzy-
mano pijanego rowerzystę. Piotr 
K. miał 0,9 promila alkoholu.

W sobotę personel stacji paliw 
„Orlen” zgłosił dwie kradzieże 
paliwa dokonane poprzedniego 
dnia. O 19.30 samochód dostaw-
czy zatankował olej napędowy 
wartości 50 zł i odjechał w nie-
znanym kierunku, a kilka godzin 
później tego samego dokonał 
kierowca opla vectra.

Ag
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Wyłudzali komórki
Nowogardzcy policjanci zatrzymali na gorącym uczynku mężczyznę, 

który usiłował wyłudzić aparat od jednego z operatorów telefonii komór-
kowej. Jak po nitce do kłębka dotarli do kolejnych osób parających się tym 
procederem.

Straż pożarna

Przypomnijmy. W zeszłym tygo-
dniu informowaliśmy, że pracownika 
punktu jednej z telefonii komórko-
wej zaniepokoił fakt pojawienia się 
tego samego dnia kolejnego klienta 
z zaświadczeniem od tego same-
go pracodawcy chcącego zawrzeć 
umowę na wysoki abonament co 
umożliwiało mu kupienie drogiego 
telefonu po niskiej, promocyjnej 
cenie. Swymi wątpliwościami po-
dzielił się z policjantami, którzy po 
przybyciu na miejsce ustalili, że 26-
letni Marek S. nie jest zatrudniony u 
pracodawcy, od którego przedstawił 
zaświadczenie. Został on zatrzymany 
do wyjaśnienia.

Policjanci skojarzyli ten fakt z 
informacją o kimś, kto handluje 
zaświadczeniami o zatrudnieniu. 
Dysponując pieczątką wystawiał do-
kument inkasując za to od kilkunastu 
do kilkudziesięciu złotych. 

Udało im się dotrzeć również do 
osoby, która kilka godzin wcześniej 
zawarła umowę w tym samym punk-

cie. Okazał się nim Marek G., który, 
jak się okazało, również przedstawił 
sfałszowane zaświadczenie. Po prze-
słuchaniach sprawa się rozwijała. 
Zatrzymano 20-letniego Grzegorza 
G., który również wyłudził telefon 
oraz osobę, która dysponowała pie-
czątką, czyli 19-letniego Przemysłwa 
Ś. Wyłudzane telefony miały być 
najprawdopodobniej sprzedane po 
niskiej cenie. Z częścią to się właś-
nie stało, lecz policja dotarła już do 
paserów. W sprawę zamieszana jest 
też nieletnia dziewczyna, która po 
znajomości wypisywała druki wpro-
wadzane do obiegu. 

Pieczątka, którą dysponował Prze-
mysław Ś. została skradziona jed-
nemu z nowogardzkich przedsię-
biorców. Do tej pory sądził on, że 
zwyczajnie ją gdzieś zgubił i dopiero 
po rozmowie z policjantami skojarzył 
fakty stwierdzając, że rzeczywiście 
została skradziona.

Wobec wszystkich osób zastoso-
wano dozór policyjny. Odpowiedzą 
oni za kradzież pieczątki, fałszowanie 
dokumentów, fałszowanie podpisu, 
posługiwanie się fałszywym zaświad-
czeniem, oszustwo przy zawieraniu 
umowy telekomunikacyjnej, wyłu-
dzanie telefonu oraz paserstwo.

Ag

Wichury jak na razie ustały, więc 
strażacy w minionym tygodniu mieli 
znacznie mniej pracy. W okresie od 
22 do 28 stycznia odnotowano cztery 
zdarzenia, w tym dwa pożary.

W czwartek można było się prze-
konać jakie niebezpieczeństwa wiążą 
się z nieszczelnościami w przewodzie 
kominowym. Najpierw o 16.46 iskra 
z takiej szczeliny zaprószyła ogień na 
poddaszu jednego z budynków przy 
ulicy Armii Krajowej. Szczęściem 
w nieszczęściu jest fakt, że stało się 
to w dzień i szybko powiadomieni 
strażacy zdołali zapobiec większemu 
rozprzestrzenieniu się ognia. Choć 
i tak straty są odczuwalne. Spłonęła 
część stropu, przepaliła się belka 
konstrukcji dachowej i kilka innych 
jej elementów.

O godzinie 18.55 gaszono kolejny 
pożar, który został wywołany iskrą z 
nieszczelnego komina. Tym razem 
spłonęło wyposażenie poddasza w 
budynku przy ulicy Wojska Pol-
skiego. 

Właściciele obu domów zostali 
pouczeni o konieczności konser-
wacji komina, co, jak widać na tych 
przykładach, może pozwolić uniknąć 
przykrych niespodzianek.

W piątek o godzinie 9.30 w okolicy 
fontanny strażacy uwalniali przymar-
zniętego łabędzia.

W sobotę o godzinie 15.31 w zbior-
niku wodnym na ulicy Zamkowej 
kolejny przymarznięty łabędź potrze-
bował pomocy strażaków.

Ag

Nowogardzka prywata

„Nie ma tu 
dla Pani miejsca”

Tzw. opłatki organizowane w okre-
sie przed i po Świętach Bożego Na-
rodzenia stały się w ostatnich latach 
trwałym elementem świątecznego 
obyczaju, którego źródłem inspiracji 
jest tradycja chrześcijańskich spotkań 
w związku z narodzeniem Bożego 
Syna, który przyszedł na świat aby 
przynieść pokój i zbawienie.

Szczególnym charakterem tych 
świąt jest otwarcie na ubogich, po-
krzywdzonych, odtrąconych. Z tej 
idei miłości bliźniego, każdego bliź-
niego wynika też tradycja „wolnego 
nakrycia” przy wigilijnym stole. 

W ostatnich dniach jedna z organi-
zacji chrześcijańskich w Nowogardzie 
zorganizowała również opłatek, na 
który zaproszono znamienitych go-

ści. Niestety zabrakło miejsca przy 
stole dla pewnej Pani, która została 
wyproszona w obecności innych osób 
przez przewodniczącą wspomnianej 
organizacji, zresztą w bardzo hałaśli-
wy i wulgarny sposób.

Warto wspomnieć, że Pani, którą 
tak potraktowano była przez wiele 
lat oddaną sprawie pomocy innym 
osobą, odeszła z czynnej działalności 
w momencie, gdy zaprotestowała 
wobec budzącej wątpliwości, nie 
tylko jej, sprzedaży przez przewodni-
czącą budynku organizacji – własnej 
wnuczce.

Nie podajemy ani nazwiska prze-
wodniczącej, ani nazwy organizacji 
bo wstyd, wstyd wobec Boga i ludzi.

red.
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Program kolęd

Dnia 27 stycznia 2007 roku 
zmarła 

Danuta Frasońska 
ukochana żona, matka, babcia 

Msza św. odbędzie się 
w Kaplicy Cmentarza 

Komunalnego w Gryfinie 
w dniu 31.01.2007 r. o godz. 1200 
pogrążeni w smutku mąż i dzieci

Eugeniuszowi 
Frasońskiemu 

wyrazy współczucia 
z powodu 

śmierci Żony 
składają 

policjanci i pracownicy cywilni 
Komisariatu Policji w Nowogardzie 

oraz Komendy Powiatowej 
Policji w Goleniowie

W nocy z 24 na 25 stycznia w naszym mieście doszło do brutalnego napadu na obywatela Norwegii. 
Przestępcy są już w rękach policji.

Wtargnęli do domu 
żądając pieniędzy

W czwartkowy wieczór tuż 
po godzinie 23.00 do jednego z 
domków na obrzeżach Nowogar-
du wtargnęło dwóch zamasko-
wanych mężczyzn. Na głowach 
mieli założone kominiarki a 
w ręku metalową rurkę, którą 
uderzyli w głowę 64-letniego 
obywatela Norwegii Mortena N. 
Następnie przewodem skrępo-
wali mu ręce i nogi żądając wy-
dania pieniędzy. Kiedy usłyszeli, 
że tych w domu nie ma zabrali 
mu portfel, w którym było 50 
zł, karty do bankomatu, prawo 
jazdy i kartę pobytu. Wzięli też 
kluczyki do stojącego w garażu 
nissana primery i pakując do 
bagażnika sprzęt komputerowy, 
dwa zestawy kina domowego, 
telefon komórkowy i elektrona-
rzędzia odjechali nim w niezna-

nym kierunku. Na odchodne 
poszkodowany usłyszał, że jeśli 

powiadomi policję to spalą mu 
dom a jego zabiją.

Morten N. po kilkudziesięciu 
minutach zdołał się uwolnić i 
natychmiast powiadomił policję, 
która wszczęła postępowanie, ko-
rzystając m.in. z psa tropiącego. 
Już po kilku godzinach sprawcy 
napadu zostali zatrzymani i 
osadzeni w areszcie. Okazali się 
nimi 18-letni Damian O. i pięć 
lat starszy Mariusz P. Obaj byli 
już notowani. Przedstawiono im 
zarzut dokonania napadu rabun-
kowego z użyciem niebezpiecz-
nego przedmiotu za co grozi im 
kara pozbawienia wolności nie 
mniejsza niż trzy lata.

W sobotę sad zastosował wo-
bec nich trzymiesięczny areszt.

Ag

Dnia 26 stycznia 
zmarł 

Szymon Andrzej 
Kozicki 

Pogrzeb odbędzie się 
30 stycznia o godz. 1300 

na cmentarzu komunalnym 
w Nowogardzie, 

o czym zawiadamia 
pogrążona w smutku rodzinie

Policjanci prezentują zrabowany sprzęt

Z tym pytaniem zwrócili się do 
nas mieszkańcy ulicy Bohaterów 
Warszawy, przed których doma-
mi przebiega ścieżka rowerowa. 
To, że właściciele posesji mają 
obowiązek odśnieżyć chodniki 
przed nimi się znajdujące jest 
oczywiste. A jak ma się sprawa 
ze ścieżką będącą, na pierwszy 
rzut oka, jej częścią. Na to py-
tanie spróbujemy odpowiedzieć 
w najbliższym wydaniu naszej 
gazety.

Ag

Do kogo należy odśnieżanie ścieżki?

    Kolęda w parafii pw. WNMP

Wtorek (30 stycznia)
- ul. 3 Maja 4-30

Środa (31 stycznia)
- ul. 3 Maja 31

Czwartek (1 lutego)
- ul. 3 Maja 32-52
Kolęda rozpoczyna się o godz. 16.00.
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Połączone siły gospel

ZAGINĄŁ 
pies 

OWCZAREK 
NIEMIECKI 

1,5-roczny, podpalany 

Dla znalazcy NAGRODA!!! 
Na informacje czekamy 
pod nr tel. 0609 574 552, 

0660 732 168

Połączone siły gospel
W niedzielny wieczór w kościele pw. WNMP odbył się koncert muzyki 

gospel. Kto nie był, niech żałuje.

Koncert zorganizowała pracująca 
w NDK Edyta Turowska opiekująca 
się na co dzień działającym tam 
zespołem 7th Heaven Nowogard 
Gospel Choir. Nasi artyści zaprosili 
po raz kolejny do współpracy dwa 
szczecińskie zespoły Basanda i Free-
dom Gospel Choir. Efekty ich wcześ-
niejszych wspólnych zajęć mogliśmy 

usłyszeć podczas ostatniego festiwalu 
„Lato z Muzami”.

Wokalistom towarzyszyło trio 
wprawnych muzyków, których co 
jakiś czas zasilał trębacz znacznie 
wzbogacając brzmienie zespołu.

Czym jest gospel wiedzą chyba 
wszyscy. Radosna, żywiołowa mu-
zyka czarnych mieszkańców Ame-

ryki, goszcząca w wielu 
tamtejszych kościołach 
staje się coraz bardziej 
popularna w naszym 
kraju, mało kogo po-
zostawiając obojętnym. 
Ten pozytywny nastrój 
towarzyszący muzyce 
gospel udało się wy-
zwolić w niedzielny wie-
czór, choć w pewnych 
granicach. Na naszej 
szerokości geograficznej 
taniec w kościele jest 
jeszcze mało akcepto-
walny przez szerokie 
grono. A szkoda.

Koncert nie był bileto-
wany, lecz w trakcie jego 
trwania zbierane były 
datki na rzecz remontu 
naszego kościoła.

Ag

Edyta Turowska dyryguje chórem
Wokalistom towarzyszyło trio wprawnych muzyków

Cyfrowy druk 

kolorowy 

KOLOROWE 
KSERO

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

Pracownicy „Work Service” 
będą mieli dowóz

O problemach ludzi zatrudnionych w „Work Service” wykonujących pracę 
dla ODS-u pisaliśmy w poprzednim wydaniu naszej gazety. Wszystko wska-
zuje na to, że sprawa została pomyślnie załatwiona.

Przypomnijmy. Przy podpisywaniu umów pracownicy zostali zapewnieni, 
że będą mieli dowóz. Sytuacja miała ulec zmianie wraz z 1 lutego br. Pracow-
nicy się zbuntowali angażując w spór m.in. burmistrza. Jak powiedział nam 
Kazimierz Ziemba po rozmowie z dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, za 
pośrednictwem, którego pracownicy „Work Service” zostali tam zatrudnieni, 
udało się znaleźć środki na zapewnienie transportu. 

Skontaktowaliśmy się również z ich pracodawcami pytając dlczego zre-
zygnowano z dowozu pracowników. Do chwili oddania tego wydania naszej 
gazety do druku nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Ag
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Strzelał do złodziei samochodu
(DN nr 594, wtorek 28 stycznia 1997 r.)
Kilka dni temu spod domu przy ul. 3 Maja 

złodzieje ukradli samochód (Jeepa). Właściciel 
samochód zdążył wybiec z domu i oddać ze 
sztucera strzały do uciekających złodziei. Były 
to raczej strzały oddane na postrach, aby w ten 
sposób zatrzymać złodziei. Niestety, odjechali 
w nieznanym kierunku. Straty właściciela sa-
mochodu sięgają pół miliarda starych złotych, 
bowiem cena giełdowa samochodu wynosi ok. 
40 000 zł. /zh/

Biskup Gałecki z kolędą w Nowogardzie
Dnia 18 stycznia w siedzibie Civitas Christia-

na odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym 
uczestniczył ks. biskup Jan Gałecki, ks. Franci-
szek Radomski – proboszcz parafii Strzelewo, 
burmistrz MiG Nowogard Kazimierz Ziemba 
oraz przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego 
Civitas Christiana Krzysztof Puc.

Po wszelkich oficjalnościach zarówno świe-
ckich, jak i kościelnych w bardzo miłej atmo-
sferze podzielono się tradycyjnym opłatkiem. 
Bardzo długie przemówienie wygłosił K. Puc, 
który wezwał członków Stowarzyszenia do 
pracy na rzecz innych osób i odbudowy tych 
wartości chrześcijańskich, które w dzisiejszych 
czasach zostały nieco zapomniane.

Burmistrz Kazimierz Ziemba podkreślił rolę, 
jaka winien spełnić w tym środowisku i zada-
niach samorząd lokalny. Wiele osób, a szczegól-
nie rodzin wielodzietnych, potrzebuje pomocy, 
władze samorządowe, jak do tej pory nie odmó-
wiły pomocy tym potrzebującym, zdecydowały 
również o tym, aby zwiększyć w ostatnich latach 
ilość pieniędzy dla Ośrodka Pomocy Społecznej 
– powiedział burmistrz. /zh/

II LO

Wszystko się „morze” zdarzyć…
W sobotni wieczór, 20 stycznia w Zespole Szkół Ogólnokształcących uczniowie klas trzecich, te-

goroczni maturzyści spotkali się na balu studniówkowym, którego hasłem przewodnim były słowa 
piosenki „wszystko się może zdarzyć…”.

Pierwsza dorosła impreza roz-
poczęła się tradycyjnym polone-
zem, którego choreografem była  
rewelacyjna Joanna Dzikowska. 
Następnie Paula Bąk i Wojtek 
Koladyński przywitali wszyst-
kich zebranych na forum szkoły: 
nauczycieli, przyjaciół, rodziny, 
zaproszonych gości. 

Po krótkich przemówieniach 
dyrektora Leszka Beceli, dyrek-
tor Delegatury Oświaty Janiny 

Uroczysty polonez

Uczniowie z I LO 
w roli nauczycieli języka 
niemieckiego

   Przez trzy miesiące uczniowie I LO pomagali w nauce języka niemieckiego tym, 
którzy poszukują  pracy. Kurs  organizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Goleniowie i Fundację Bachalski z Poznania w ramach programu Edukacja bez 
granic. 

Mucek, przedstawicieli Rady 
Rodziców rozpoczęła się część 
artystyczna przygotowana przez 
samych uczniów. W satyrycznej 
konwencji maturzyści przedsta-
wili życie szkoły i jej nauczycieli. 
Widzowie bawili się znakomicie, 
często wybuchając gromkim 
śmiechem. Uczniowie tej szkoły 
po raz kolejny udowodnili, że 
potrafią  świetnie się bawić ujaw-
niając swoje talenty aktorskie, 
komediowe ale przede wszystkim 

prezentując umiejętności paro-
diowania codziennych spraw i 
sytuacji.

Po burzy oklasków przyszedł 
czas na wspólną zabawę, która 
trwała do białego rana.

Wszystkim maturzystom ży-
czymy połamania pióra. 

kari 
Foto Sławomir Serafin

   Dominika Czerepko, Milena Gorwa 
oraz Mateusz i Mieszko Florkowscy, to 
młodzi wolontariusze, którzy pod okiem 
nauczycielki języka niemieckiego – pani 
mgr Moniki Werner-Tomasikiewicz 
pomagali bezrobotnym w nauce. Zajęcia 
odbywały się Regionalnym Centrum 
Przedsiębiorczości Szczecińskiej Fundacji 
Talent-Promocja- Postęp w Nowogardzie. 
Była to już IV edycja programu Edukacja 
bez Granic na terenie gminy Nowogard. 

    Uroczyste zakończenie kursu  odbyło 
się 25 stycznia 2007 r. Certyfikaty dla 

uczestników  oraz wolontariuszy wręczyła 
Prezes Fundacji Bachalski Natalia Plewa-
ko oraz Doradca Zawodowy Zbigniew 
Florkowski. 

   Nie pierwszy raz uczniowie I LO  
pomagali bezrobotnym w nauce jezyka. 
Jak sami zgodnie przyznają,  to dla nich 
doskonała okazja do tego, aby nie tylko 
podzielić się z innymi  swoją wiedzą, 
ale również utrwalić i pogłębić nabyte w 
szkole umiejętności.

Informacja własna
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MŚ w piłce ręcznej

Polacy na pierwszym miejscu!

o najwyższe cele. Trener Bogdan 
Wenta, wyjątkowo utytułowany 
jako zawodnik, potrafił wypraco-
wać sobie autorytet u swoich graczy 
i zaszczepić im wiarę w sukces. Atu-
tem polskiej drużyny są doskonali 
rezerwowi, co jest rzeczą kluczową 
w tak wyczerpującym turnieju. 
Zaczyna się na poważnie mówić o 
medalu. Co więksi optymiści nie-
śmiało przebąkują nawet, że przy 
sprzyjającej fortunie może to być 
medal z najdroższego kruszcu. Jed-
nak aby o tym myśleć Polacy muszą 
najpierw pokonać Rosję w meczu 
ćwierćfinałowym, który odbędzie 
się dzisiaj w Hamburgu.

Wszyscy miłośnicy piłki ręcznej 
wieszają psy na zarządzie TVP, 
który uznał, że mistrzostwa świata 

z udziałem polskiej kadry nie są 
warte tego, by Polacy obejrzeli je w 
publicznej telewizji. Transmitowa-
ne są one w kodowanym Polsacie 
Sport, co znacznie utrudnia do-
stęp do wspaniałych emocji, które 
oferują nam polscy szczypiorniści. 
Jednak znalazła się na to rada. 

Wszyscy fani tej męskiej, twar-
dej i widowiskowej gry jaką jest 
piłka ręczna mają zaproszenie 
pizzerii Neptun do wspólnego 
oglądania na telebimie ćwierćfi-
nałowego meczu Polska-Rosja. 
Spotykamy się dziś (we wtorek), 
o g. 17.00, aby zdążyć wspólnie 
z naszymi zawodnikami zaśpie-
wać hymn przed rozpoczęciem 
spotkania! 

Rafał Szpilkowski

W dwóch ostatnich meczach fazy 
grupowej MŚ piłkarze ręczni pol-
skiej kadry narodowej zdeklasowali 
swych przeciwników. Najpierw w 
sobotę pokonali mistrza Afryki, 
czwartą drużynę świata Tune-
zję 40:31, a dzień później ograli 
Słowenię 38:27. Tymi mocnymi 
akcentami drużyna trenera Bog-
dana Wenty (46 l.) zakończyła fazę 
grupową wprawiając w zdumienie 
cały świat piłki ręcznej zajęciem 
pierwszego miejsca w tabeli grupy 
I. Przewidywano, że na pierwszym 
miejscu mogą się znaleźć aktualni 

mistrzowie Europy - Francuzi lub 
gospodarze turnieju – Niemcy. 
Jednak, mimo porażki z Francją, 
udało się to Polakom, dzięki czemu 
w ćwierćfinale zagrają z czwartą 
drużyną grupy II – Rosją.

Nazwiska polskich graczy szybko 
wbiły się do głów ich przeciwników 
i chyba już nikomu w tym turnieju 
nie przychodzi do głowy lekceważe-
nie naszej drużyny. Na tytuł bram-
karza mistrzostw duże szanse ma 
Sławomir Szmal (29 l.), który sku-
tecznością obrony doprowadza do 
czarnej rozpaczy nawet najlepszych 
snajperów. Z kolei utrapieniem 
bramkarzy jest Karol Bielecki (25 
l.), który specjalizuje się w rzutach 
z drugiej linii. Druga linia w piłce 
ręcznej to odległość 9 m, jednak 
Bielecki wystawia na szwank nerwy 
bramkarzy pakując im siatki z odle-
głości 10, a nawet 11 m. Jednak to, 
co w ostatnim meczu ze Słowenią 
wyprawiał Marcin Lijewski (30 l.) 
było wydarzeniem z innej rzeczy-
wistości. Ten facet zniechęcił Sło-
weńców do uprawiania piłki ręcznej 
aplikując im 12 bramek. Wszystkie 
rzuty oddał spoza linii 9 m, ogólnie 

było ich 15, więc tylko 3 nie zna-
lazły drogi do siatki, co daje 80% 
skuteczność! Takiego wyniku nie 
spotyka się w meczach ligowych, 
a na mistrzostwach świata jest to 
po prostu ewenementem. Jeżeli 
słoweński bramkarz Beno Lapajne 
miewa senne koszmary, to od dziś z 
pewnością ich głównym bohaterem 
będzie właśnie Lijewski.

Dobrze zapisał się w statystykach 
również Bartosz Jurecki (28 l.). 
Ten grający na pozycji kołowego 
wychowanek Tęczy Kościan zdobył 
przeciwko Słowenii 5 bramek. Jeden 
z nowogardzkich fanów szczypior-
niaka – Marek Bruździński wyszpe-

rał w internecie arcyciekawą wia-
domość. Otóż Jurecki, jeszcze jako 
zawodnik Tęczy, grał 14.10.2000 r. 
w Nowogardzie w meczu ligowym 
przeciwko Pomorzaninowi. Zepsuł 
sporo krwi naszemu bramkarzowi 
– Marcinowi Ptaszyńskiemu zdo-
bywając wtedy 8 bramek. (źródło: 
www.zprp.org.pl)

Jeżeli już mowa o nowogardzkich 
fanach szczypiorniaka, to zapewnia-
ją oni fantastyczne wsparcie naszym 
piłkarzom. Na każdym meczu, po-
cząwszy od rundy wstępnej, zawsze 
jest ktoś z Nowogardu. Zawsze na 
trybunach wywieszone są biało-
czerwone flagi z nazwą naszego 
miasta. Nawet w serwisach inter-
netowych można zobaczyć zdjęcia 
ze znajomymi twarzami. Tak wielka 
jest wciąż sympatia nowogardzian 
do piłki ręcznej. Ale przecież trady-
cje też mamy wspaniałe. Nowogard 
był kiedyś mocnym punktem na 
ligowej mapie Polski.

Czego jest jeszcze w stanie do-
konać polska drużyna? Cóż, apetyt 
rośnie w miarę jedzenia. Polacy 
pokazali, że atmosfera w drużynie 
jest doskonała, że stać ich na walkę 

Statystyki
Wyniki polskiej reprezentacji na Mistrzostwach Świata 2007 w Niemczech 

(według portalu www.handball-wm-2007.de)
runda wstępna – 1 miejsce w grupie
Polska – Argentyna 29:15
Polska – Brazylia 31:23
Polska – Niemcy  27:25
runda zasadnicza – 1 miejsce w grupie
Polska – Francja 22:31
Polska – Islandia 35:33
Polska – Tunezja 40:31
Polska – Słowenia 38:27
Podstawowy skład reprezentacji Polski (według portalu www.reczna.pl)
Szmal Sławomir   1978   bramkarz 
Weiner Adam    1975   bramkarz 
 Tłuczyński Tomasz   1979   lewe skrzydło 
 Jachlewski Mateusz   1984   lewe skrzydło 
 Kuchczyński Patryk   1983   prawe skrzydło 
 Jurasik Mariusz   1976   prawe skrzydło 
 Bielecki Karol    1982   lewy rozgrywający 
 Jurecki Michał   1984   lewy rozgrywający 
 Wleklak Damian   1976   środkowy rozgrywający 
 Tkaczyk Grzegorz   1980   środkowy rozgrywający 
 Lijewski Marcin   1977   prawy rozgrywający 
 Kuptel Rafał    1976   prawy rozgrywający 
 Lijewski Krzysztof   1983   prawy rozgrywający 
 Jurecki Bartosz   1979   koło 
 Siódmiak Artur   1975   koło 
 Kwiatkowski Zbigniew  1985   koło 
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REKLAMA REKLAMA

W obiektywie Jana Korneluka                          

      Nowogard „wczoraj”

KUCHNIA 
WIETNAMSKO-CHIŃSKA 

w Snack-Barze „PAULA”  
Plac Wolności 

D O WÓ Z ! ! !
(również poza Nowogard)

Tel. 091 39 26 913

UWAGA!!!     Teraz już nie musisz jechać do Szczecina... 
Organizujemy Kursy Zawodowe 

na Przewóz Rzeczy i Przewóz Osób na miejscu
KONKURENCYJNE CENY!!!!!

Szczegółowe informacje 
pod nr tel. 0509 910 772 oraz 091 392 74 67.

Księgarnia “ATLAS” poleca:
W miesiącu lutym zapraszamy na promocję wydawnictwa “Znak”

Pachnidło -Patrick Suskind (Świat Książki)
Pierwsza powieść Suskinda, wydana w 1985 roku. 

Autor umieścił akcję powieści w XVIII stuleciu we 
Francji, a swego bohatera określił jako genialną i naj-
bardziej odrażającą postać epoki. Człowiek ten obda-
rzony był darem niezwykłego węchu. Jego życie stało 
się wieczną pogonią za absolutnym zapachem, za do-
skonałością, co doprowadziło go do szalonych czynów.  
Losy outsidera, Jana Baptysty Grenouille’a, opisane są 
językiem świadomie wyszukanym, pełnym wirtuoze-
rii. 

I ty możesz mieć super dziecko - Dorota Zawadzka (W A B)
Czy niesforny maluch, który doprowadza swoich rodziców do rozpaczy, 

może zmienić się w aniołka? Dorota Zawadzka, psycholog i pedagog, w 
telewizyjnych programach Superniania oraz I Ty możesz mieć super dzie-
cko udowodniła, że tak. Wystarczy, by rodzice konsekwentnie przestrzegali 
określonych...

Polska da się lubić – Steffen Moller (Publicat)
Polska da się lubić? Wiem, że dla Polaków zabrzmi to jako ironia. Europa 

da się lubić – proszę bardzo. Ameryka, Australia, Antarktyda – bardzo pro-
szę. Ale Polska? Przecież połowa ludzi z tego kraju siedzi na spakowanych 
walizkach. STOP! Zanim wyjedziecie na Antarktydę, usiądźcie zgodnie z 
pięknym polskim obyczajem jeszcze raz na walizkach i przeczytajcie, choć 
dziesięć stron mojego przewodnika. Opowiem wam, dlaczego wyjechałem z 
Berlina do Krakowa,moje ulubione miejsca, otworzę moje prywatne archi-
wum fotograficzne....

Ulica 700-lecia - po lewej  „wojskowy” blok w budowie
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OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam pawilon handlowy z 
wyposażeniem z możliwością 
przeniesienia – może być do-
mkiem letniskowym (płyta obor-
nicka). 0693 850 197.

• Szukam kawalerki do wynaję-

cia. Tel. 0660 412 121.

• Szukam mieszkania 2 lub 1-po-
kojowego. Wiadomość 0889 
688 380.

• Nowogard – na uboczu dom 
240 m kw. z działką 500 m pilnie 
sprzedam za 260.000 zł. Tel. 0501 
307 666.

• Zamienię kawalerkę na więk-
sze, może być do remontu. 0781 
285 230.

•  Do wynajęcia kawalerka w 

centrum miasta – dla firmy. 

0608 62 87 76, 091 39 23 259 

– po 20.00. 

•  Sprzedam mieszkanie – ul. Za-
mkowa, 47,75 m kw/3 pok. 0695 
770 724. 

• Zamienię 2-pokojowe (ADM) na 
3-pokojowe (ADM), może być 
z dopłatą. 091 39 20 606, 0788 
427 760.

• Sprzedam 10 ha ziemi, Sąpolnica 
10.

• Do wynajęcia mieszkanie 1-po-
kojowe w domku jednorodzin-
nym (osobne wejście), wyposa-
żone. 091 39 23 701, 0600 47 37 
37.

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 VW Golf III, 1994 r., 
poj. 1.8, cabrio. Cena 10.900 zł. 
0663 111 318.

• Sprzedam Opel Kadett, poj. 

1.3, 1987 r., cena 1200 zł – do 

uzgodnienia. 0506 382 151.

• Sprzedam Lancia Cappa, poj. 

3, V6, rok prod. 1996, przebieg 

160.000 km, instalacja gazo-

wa, uszkodzony silnik, cena 

7.000 zł. Tel. 0886 105 178.

• Sprzedam części do Opla Asco-
na, 1977 r., silnik po remoncie 
kapitalnym. 091 39 23 598 – po 
15.00, 0605 576 908.

• Sprzedam „malucha”, 2000 r. 
091 418 98 24.

• Sprzedam Mercedes 124, 1991 r., 
poj. 2.5 D. 0606 312 832.

cja poddaszy 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 

podłogowych i inne drob-

ne naprawy wykona „złota 

rączka”. 091 39 22 783, 0660 

392 851.
• CYKLINOWANIE PODŁÓG. 0691 

703 843.
• Remonty – 0508 920 135.
• Prace wykończeniowe, szpach-

lowanie, malowanie, regipsy, 

panele i inne. 0696 909 548.

• Montaż ogrodzeń betonowych 
i innych. 091 39 72 575, 0695 
085 470.

• DYWANOPRANIE – 0604 

373 143.

• CENTRUM KREDYTOWE – ofer-
ty 5 banków. Plac Wolności 9 
(były Hotel), pok. 413.

• Usługi remontowe – montaż, 
regips, panele, glazura, malowa-
nie. Fachowe wykończenia. 0600 
121 043, 0663 312 601.

• Rozliczenia podatkowe – PITY. 
15 zł/deklaracja. 0695 770 724.

• Płytki, hydraulika, elektryka, ma-
lowanie, szpachlowanie. 0667 
435 942.

• Remonty mieszkań – 0668 

943 297.

• Matematyka – szkoła pod-

stawowa, gimnazjum. 091 39 

21 195.

PRACA

• Poszukuję kierowniczki do sieci 
sklepów. Wymagania: prawo jaz-
dy. 0512 131 567.

• Poszukujemy sprzedawcy do 

sklepu. 091 39 21 220.

• Przyjmę reklamę na samochód 

lub pracę dorywczą. 0693 39 

18 15.

INNE

• SPRZEDAM DRUKARKĘ LE-
XMARK, MODEL Z612, CENA DO 
UZDODNIENIA, TEL. 0605 522 
340.

• Sprzedam aparat cyfrowy Ko-

dak CX6200, karta pamięci 

128 MB, 2 Mega pikseli, cena 

150 zł. Tel. 0888 043 750.

• Sprzedam rury stalowe grybo-
ścienne (słupki) o średnicy 63 i 
80 mm. 091 39 20 307.

• Zagubiono legitymację studen-
cką o numerze 28041. Znalaz-
cę prosimy o kontakt – 0506 
485 888.

ODDAM, PRZYJMĘ

• Oddam ziemię – ok. 10 ton. Lo-

kalizacja – Nowogard. Tel. 091 

39 17 305.

• ODDAM ŚLICZNE SZCZENIĘTA 

W DOBRE RĘCE. 0509 431 901.

Kącik Młodych Szaradzistów
Ze względu na ferie przesuwamy termin nadsyłania rozwiązań do 12 lutego.
Życzymy udanych, pełnych przygód, zabaw i nowych przyjaciół ferii. Wracajcie zdrowi i wypoczęci – do nauki 

i do …naszego kącika.

Rozwiązanie utworzą litery z pól oznaczonych czytane kolejno rzędami.

• Sprzedam tanio felgi aluminiowe 
– 13” do Renault. 091 39 18 775.

• Sprzedam Ford Transit 1987 r., 

do małego remontu. Tel. 0885 

428 581.

• Sprzedam ciągnik rolniczy Ford 
na beznynę; przyczepę wywrot-
kę do remontu i kompresator 
trzytłokowy. 0501 237 062.

 
ROLNICTWO

• Uwaga działkowicze! Mecha-

niczne przekopanie działki 

glebogryzarką wraz z siewem 

żyta na poplon za jedyne 0,40 

zł od metra kw. oraz rekultywa-

cja wyschniętych trawników. 

Inżynier rolnik. 0600 653 124.

• Kupię ziemię koło Nowogardu, 
przy trasie A-6. 0512 131 444.

• Sprzedam ziemniaki jadalne – 
Olchowo 62. Tel. 091 39 21 691.

• Miód z własnej pasieki sprzedam, 
18 zł z dowozem do klienta. 091 
39 22 752 – po 16.00.

• Sprzedam prosięta 9-tygodnio-
we lub zamienię na zboże. 091 
39 25 812.

• Sprzedam kaczki francuskie 
– oskubane na zamówienie. 091 
39 187 23.

USŁUGI

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• Remonty mieszkań i adapta-
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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)

Nowogard 29.01.2007r.

OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Mechanik samochodów 
osobowych

2. Sprzedawca
3. Doradca klienta 
4.  Pracownik budowlany 
5.  Doradca handlowy 
6.   Pilarz
7.  Szwaczka
8.  Ślusarz 
9.  Kierowca kat C
10.  Pracownik produkcji
11.  Kasjerka 
12.  Konserwator
13.  Fryzjerka

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Kierowca C+E 
(Barlinek),(Gryfice)

2. Kierowca- operator wóz-
ka widłowego, pracownik 
do rozładunku (Szczecin)

3. Rzeźnik, wykrawacz, uboj-
nik ( Gryfice)

4.  Kucharz (Mosty)
5.  Ubojnik, pakowacz dro-

biu ( Szczecin Dąbie )
6.  Nauczyciel niemieckiego 

(Resko)
7.  Spawacz (Dobra)
8.  Tokarz (Płoty)
9.  Kierowca z kat D, (Gryfi-

ce)
10.  Pracownik produkcji, roz-

bieracz mięsa ( Ościęcin )
11.  Piekarz ( Dobra )
12. Pracownik działu DS. Bu-

downictwa i Gospodarki 
Przestrzennej (Osina)

13.  Nauczyciel  biologii i 
przyrody (Osina)
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Halowy turniej w Kamieniu Pomorskim

Pomorzanin przedostatni
W halowym turnieju piłkarskim rozgrywanym w Kamieniu Pomorskim 

miało wystartować kilka czołowych zespołów naszego regionu i zespoły z 
Niemiec. Frekwencja jednak nie dopisała a Pomorzanin zajął w gronie pięciu 
zespołów czwarte, przedostatnie miejsce.

Nowogardzka Liga Siatkówki

A jednak Wyszomierz
W niedzielę w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 odbył się finał No-

wogardzkiej Ligi Siatkówki. Jej rozstrzygnięcie jest sporą niespodzianką.

Turniej rozgrywano systemem 
„każdy z każdym”. W pierwszym 
meczu Pomorzanin pokonał kadrę 
Zachodniopomorskiego Związku 
Piłki Nożnej 8:6, lecz kolejne mecze 
były pasmem porażek. Najpierw 
podopieczni Wojciecha Kubickiego 
ulegli drugiemu zespołowi Gryfa Ka-
mień Pomorski 8:9, później lepsza od 
naszego zespołu okazała się pierwsza 
drużyna Gryfa i mecz zakończył się 
ich zwycięstwem 6:5. W ostatnim 
spotkaniu Pomorzanin przegrał z 
Koroną Stuchowo 5:6.

Pomorzanin zagrał w składzie: 
Szczęsny Jan, Rzechuła Krystian, 
Miklas Marcin, Miklas Krystian, 
Kaczmarek Jarosław, Dworak Nor-
bert, Gruszczyński Dominik, Kram 
Adrian, Bonifrowski Wojciech.

Komplet wyników: 
Gryf I – Gryf II 7:2 
Pomorzanin – kadra ZZPN 8:6 
Gryf II – Korona 4:5 
Pomorzanin – Gryf I 8:9 
Korona – ZZPN 6:1 
Pomorzanin – Gryf II 4:8 
Gryf I – Korona 12:5 
ZZPN – Gryf II 1:9 
Pomorzanin – Korona 5:6 
ZZPN – Gryf I 6:4

Końcowa kolejność turnieju:
1. Gryf I Kamień Pom. 9 32-21,
2. Korona Stuchowo 9 17-22,
3. Gryf II Kamień Pom. 6 23-17
4. Pomorzanin  3 25-29
5. Kadra ZZPN 3 14-27

Andrzej Garguliński

W finale wystartowały trzy zespoły: 
Max Żabowo, Zieloni Nowogard i LZS 
Wyszomierz. Faworytem była druży-
na z Żabowa, dwukrotny tryumfator 
zarówno rozgrywek nowogardzkich, 
jak i finału powiatowego. W tym 
sezonie również spisywali się dobrze 
z kompletem zwycięstw wygrywając 
rundę zasadniczą rozgrywek. Zda-
niem kibiców i obserwatorów zagro-
zić im mogła drużyna z Nowogardu 
i tak się właśnie stało. Co prawda 
pierwszy set należał do ekipy z Ża-
bowa, która pokonała gospodarzy 
25:22, lecz kolejne odsłony należały 
do zawodników z Nowogardu, którzy 
wygrali kolejno 25:20, 25:22 i 25:23 i 
ostateczne cały mecz 3:1.

Drugi mecz był pierwszym zwia-
stunem niespodzianki. Czwarty po 
rundzie zasadniczej LZS Wyszomierz 
po zaciętym meczu pokonał fawo-
rytów z Żabowa 3:2 (19:25, 25:14, 
21:25, 28:26, 15:9) i tym samym 
ostatni pojedynek między Zielonymi 
a LZS Wyszomierz decydował o osta-
tecznym tryumfie w tegorocznych 
rozgrywkach Nowogardzkiej Ligi 
Siatkówki.

Na początku pierwszego seta pro-
wadzenie objęli zawodnicy z No-
wogardu, lecz rozpędzeni rywale 
zdołali odwrócić przebieg tej partii 
ostatecznie wygrywając 25:19. Drugi 
set wydawał się być końcem marzeń 
Wyszomierza o ostatecznym zwycię-
stwie. Nowogard grał swoje i wygrał 
25:20. Bardzo zacięty przebieg miała 
trzecia odsłona. Punkt za punkt, 
ładne wymiany mogły się podobać. 
Widowisko psuła nieco nerwowość, 
jaka wkradła się w szeregi zawodni-

ków z Wyszomierza, którzy nawet 
pozwolili sobie na zwracanie się do 
rywali w sposób, który nie dałoby się 
na łamach naszej gazety powtórzyć. 
Niemniej w końcówce odskoczyli 
rywalom i wygrali 25:22. Kolejny set 
mógł być ostatnim, pod warunkiem, 
że zwycięsko wyszliby z niego zawod-
nicy z Wyszomierza. Chyba mocno w 
to uwierzyli, bo na początku grali jak 
natchnieni, a Nowogard był bezradny. 
W pewnym momencie na tablicy 
świetlnej widniał wynik 11:3 i mogło 
się wydawać, że jest już po meczu. 
Nic bardziej mylnego. Zieloni zaczęli 
odrabiać straty doprowadzając do 
rezultatu 18:15. Jednak Wyszomierz 
był zbyt blisko by się poddać. Do-
prowadził do piłki meczowej mając 
kilka punktów przewagi. I znów 
wkradło się w ich szaregi rozprężenie 
przez co stracili kilka punktów, lecz 
ostatecznie wygrali tego seta 25:23 a 
cały mecz 3:1. Tym samym stali się 
zwycięzcą całych rozgrywek i będą 
reprezentować naszą gminę w powia-
towych finałach.

Wyniki meczów
Zieloni Nowogard – Max Żabowo 

3:1 (22:25, 25:20, 25:22, 25:23),
Max Żabowo – LZSWyszomierz 2:3 

(25:19, 14:25, 25:21, 26:28, 9:15),
LZS Wyszomierz – Zieloni Nowo-

gard 3:1 (25:19, 22:25, 25:21, 25:23)

Ostateczna kolejność:
1. LZS Wyszomierz,
2. Zieloni Nowogard, 
3. Max Żabowo.

Andrzej Garguliński

Kapitan drużyny z Wyszomierza odbiera puchar

LZS Wyszomierz w towarzystwie kibiców

W decydyjącym meczu Wyszomierz pokonał Zielonych Nowogard 3:1
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AKUTALNY „Informator”

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   

6 lutego 2007 r.
wtorek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!



Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

GAZETA LOKALNA        NOWOGARD • OSINA

Piątek     
2 lutego 2007 r.        
Nr 9 (1546) 
nakład 2500
Rok XV  ISSN 1231-8468 

 Cena 1,40 zł

 www.dziennik.nowogard.net

czytaj na str. 4
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Telefoniczny DYŻUR REDAKCYJNY
091 392 21 65 do 16.00
po 16.00 091 392 50 87
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czytaj na str. 2

Wyczyszczą 
jezioro

   • TECHNIK ADMINISTRACJI (2 lata) 
   • TECHIK BHP (1,5 roku)
   • TECHNIK OCHRONY (2 lata)

CZESNE: 90 zł/miesięcznie 
BEZROBOTNI: 70zł/miesięcznie

PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE 
ul. 3 Maja 22, 72-200 Nowogard tel. 091-392 21 81 
OGŁASZA NABÓR NA KIERUNKU:

„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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie 

Marek Krzywania 
przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek 

w godzinach od 17.00 do 19.00 

w sali obrad Ratusza Miejskiego (I piętro). 
tel. kom. 0605 856 611 • tel. Biura Rady Miejskiej 0913926211 

e-mail: mkrzywania@poczta.onet.pl 
Przewodniczący Rady w dniu 6 lutego 2007 r. 

w godz. od 17.00 do 19.00, będzie pełnił dodatkowy 

dyżur  w miejscowości Brzozowo (w domu u sołtysa).

Złapano 
włamywaczy 
do altanek

Od kilku tygodni informuje-
my o fali włamań do altanek 
na ogródkach działkowych w 
naszym mieście. 

Sprawcy zostali już złapani.
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KALENDARIUM
2 LUTEGO 

Imieniny: Andrzej, Filip, Franciszek, Gonsalwy, Jan, 
Joanna, Katarzyna, Kornel, Korneli, Korneliusz, Lau-
rencjusz, Laurenty, Marcin, Maria, Markwart, Mikołaj, 
Miłosława, Mirosław, Odila, Piotr, Stefan, Teofan i 
Wawrzyniec 
Kościół katolicki - Święto Ofiarowania Pańskiego 
- Matki Boskiej Gromnicznej 

Dzień Handlowca

3 LUTEGO

Imieniny: Ansgar, Ansgary, Błażej, Celeryn, Celery-
na, Hipolit, Hipolita, Ignacja, Ignacy, Jan, Klaudyna, 
Maksym, Oskar, Stefan, Uniemysł, Uniesława i Waw-
rzyniec 
1468 - Jan Gutenberg, drukarz moguncki, twórca 
pierwszej przemysłowej metody druku w Europie 
(ur. ok. 1396)

4 LUTEGO

Imieniny: Andrzej, Awentyn, Eustachia, Eustachiusz, 
Eustachy, Gilbert, Izyda, Izydor, Jan, Joanna, Józef, 
Mariusz, Nataniel, Weronika i Witosława 
Światowy Dzień Walki z Rakiem 

5 LUTEGO

Imieniny: Adelajda, Agata, Albin, Awit, Awita, Do-
biemier, Izydor, Jakub, Jan, Justynian, Paweł, Piotr, 
Przybygniew i Strzeżysława  

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.

Nie bądźmy obojętni wobec ludzi znajdują-
cych się w trudnej sytuacji.

• Samotna matka potrzebuje pieca (na drze-
wo) i grzejników żeliwnych – 2 sztuki. Tel. 
889 252 247.

• Oddam pralkę automatyczną.  Tel. 
889 215 748.

• Potrzebne bajki dla dzieci z polskim tekstem 
na DVD. Kontakt: Redakcja 091 39 22 165. 

• Oddam tapczan. Tel. 691 154 505. 
   Z góry dziękujemy. Redakcja 

Uwaga wędkarze
Zarząd Koła Miejsko Gminnego PZW zaprasza 

w dniu 25.02.2007 r. na zebranie sprawozdawcze 
Zarządu Koła. Zebranie odbędzie się w Bibliotece 
Miejskiej w Nowogardzie.

Rozpoczęcie zebrania godz. 9.30.
Serdecznie zapraszamy

Zarząd Koła

REKLAMA

Lekarza nie było przez godzinę
Do naszej redakcji zgłosiła się czytelniczka informując nas, że w sobotę w nowogardzkim szpitalu 

nie było lekarza dyżurującego. Postanowiliśmy sprawdzić czy jest to praktykowane często czy też jest 
to odosobniony przypadek.

Według jej relacji w sobotę 
rano zjawiła się w budynku 
szpitala, gdzie w dni wolne od 
pracy dyżuruje lekarz POZ. Jej 
małe dziecko miało wysoką go-
rączkę i potrzebowało pomocy 
lekarskiej. Na miejscu była już 
inna matka z małą dziewczynką, 
której ciało pokrywały plamy. 
Skojarzenia z sepsą nasuwały się 
same. Niestety gabinet, w którym 
powinien dyżurować lekarz oka-
zał się pusty.

O wyjaśnienia poprosiliśmy 
przedstawicieli szpitala.

„W sobotę rano nie mieliśmy 
lekarza przez godzinę. – powie-
dział nam odpowiedzialny za 
POZ Rida Yahfouf – Przyczyną 
było to, że nasza pani doktor nie 
mogła dojechać ze Szczecina, ale 
już około godziny 9.30 mieliśmy 

dyżur obsadzony. Ja miałem od 
piątku dyżur na chirurgii, więc 
zszedłem na dół do czekających 
pacjentów i spytałem czy jest coś 
pilnego, bo jeśli tak, to ja to zała-
twię. Padła odpowiedź, że nie, że 
poczekają. 

Pani doktor nie mogła dojechać 
więc ściągnąłem koleżankę, która 
dyżurowała do godziny 12.00. 
Później ja poszedłem i pełniłem 
dyżur do rana. Można powie-
dzieć, że lekarza nie było przez 
godzinę czasu, ale my w szpitalu 
mamy na tyle dobrze, że nawet 
jeśli lekarz POZ wyjeżdża gdzieś 
i jest coś pilnego to pomoc niesie 
ktoś z oddziału. I myślę, że jeśli 
byłby cierpiący pacjent to został-
by przyjęty.

Nieszczęścia chodzą po lu-
dziach, a lekarze przecież też są 

ludźmi. Tego dnia nasza pani 
doktor miała problem i nie mogła 
dojechać do pracy.”

Nasza rozmówczyni potwier-
dziła, że do czekających pacjen-
tów zszedł właśnie Rida Yahfouf, 
jednak zastanawia się jak lekarz 
mógł opuścić dyżur w sytuacji 
gdy nie zjawi się jego zmiennik. 
Wiele jednak wskazuje na to, że 
taka sytuacja rzeczywiście była 
odosobnionym przypadkiem 
spowodowanym jakimiś przy-
czynami losowymi. Z rozmów z 
innymi pacjentami wynika, że z 
podobnymi problemami się nie 
spotykali i nawet gdy w środku 
nocy potrzebowali pomocy leka-
rza tę pomoc otrzymywali. I oby 
tak było zawsze.

Ag

Złapano włamywaczy do altanek
Od kilku tygodni informujemy o fali włamań do altanek na ogródkach działkowych 

w naszym mieście. Sprawcy zostali już złapani.
Szajka liczyła sobie cztery oso-

by, w tym dwie nieletnie. Dzięki 
pracy operacyjnej policjantów, 
jak i anonimowym sygnałom 
zostali oni zatrzymani w środę 
31 stycznia. Jak okazało się ich 
specjalnością nie były tylko wła-
mania do altanek, ale również do 
piwnic i kradzież różnych ele-
mentów metalowych. W grudniu 
ub.r. i styczniu br. dokonali co 
najmniej trzydzieści kradzieży. 
Skradzione przedmioty przecho-
wywali w domu. Policja znalazła 
tam m.in. elektronarzędzia, ro-
wery, metale kolorowe i zwykłe, 
wśród których była również 
furtka, którą funkcjonariusze 
znaleźli w... kuchni. 

 Z ustaleń policji wynika, że nie 
wszystkie przestępstwa zostały 
zgłoszone. W nowogardzkim 
Komisariacie znajduje się jesz-
cze sporo przedmiotów, których 
właściciele nie zostali jeszcze 
ustaleni. W związku z tym  wszy-
scy pokrzywdzeni proszeni są o 
zgłaszanie się do Komisariatu 
w celu zidentyfikowania rzeczy 
pochodzących z przestępstwa na 
ich szkodę. 

Kontakt w sprawie: asp. sztab. 
Andrzej Stasiak tel (091) 579 23 
46 lub (091) 579 23 22.

Ag

Część odzyskanego sprzętu. Resztę można obejrzeć na komisariacie
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  Listy Czytelników

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Od redakcji:
Liczyłem na odrobinę skruchy, 

ale jak wyżej można przeczytać 
przeliczyłem się.

Zapewniam naszych Czytel-
ników, że weryfikowaliśmy za-
mieszczone w tekście informacje 
dotyczące przebiegu spotkania i 
nadal je podtrzymujemy.

Co do lokalu Szanowny Czytel-
niku – to nie będę „sobie wyjaśniał 
tej kwestii”.

Organizacja, którą i Pan repre-
zentuje jako instytucja użytecz-
ności publicznej korzysta też z po-
mocy publicznej, chociażby gmina 
nieodpłatnie użycza Państwu lokal 
na ul. 700-lecia.

W związku z tym to Państwo 
macie obowiązek wyjaśnić spo-
łeczeństwu wszelkie wątpliwości 
związane z utratą dotychczasowe-
go lokalu na ul. Piłsudskiego. 

Słowo „prywata” Panie Andrzeju 
ma więc bardzo szerokie znaczenie, 
ale zawsze pejoratywne i w tym 
ocennym aspekcie zostało użyte 
w tytule.

Marek Słomski
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Wyczyszczą jezioro
Sprawa plam substancji oleistych pojawiających się na powierzchni na-

szego jeziora już kilka razy gościła na łamach „Dziennika”. Wiele wskazuje 
na to, że problem ten zostanie rozwiązany.

Przypomnijmy. Plamy te pojawiały 
się w okolicy fontanny. Szczególnie 
obfite były latem gdy temperatura 
podgrzewała wodę w naszym jeziorze. 
Problem stał się niezwykle palący, 
wszak ogromna rzesza mieszkańców 
naszego miasta w tym okresie korzy-
stała z kąpieliska, zarówno na plaży 
miejskiej, jak i dzikich plażach. Urząd 
Miejski w Nowogardzie zlecił wyko-
nanie w warunkach laboratoryjnych, 
analizy fizykochemicznej substancji 
zanieczyszczającej wody naszego 
jeziora. Badania zostały wykonane 
w Pracowni Analiz Ekologicznych 
Zakładu Monitoringu Środowiska w 
Katowicach przez licencjonowanych 
pracowników Głównego Instytutu 
Górnictwa. Do analizy zostały po-
brane próbki wody, próbki osadów z 
dna jeziora w okolicy pojawiania się  
zanieczyszczeń jak również osady z 
nieczynnego kanału technologicznego 
po byłej gazowni. Zachodziło  bowiem 
podejrzenie, że substancje zanie-
czyszczające to pozostałości z czasów 
produkcji gazu koksowniczego, który 
odbywał się do 1984 r. w miejskiej 
gazowni usytuowanej przy dzisiejszej 
ulicy Bankowej, wówczas Gazowej. 
Analiza fizykochemiczna pobranych 
prób pozwoliła na jednoznaczne 
określenie genezy pochodzenia za-
nieczyszczeń. Według przedstawionej 
ekspertyzy, na dnie jeziora w okolicy 
ujścia kanału, którym odprowadzono 
wody popłuczne z procesu produkcji 
gazu, zalegają zanieczyszczenia, któ-
rych skład i właściwości są identyczne 
jak zanieczyszczeń zalegających w 
kanałach technologicznych.

Już w chwili pojawienia się pierw-
szych sygnałów o zanieczyszcze-
niach pojawiających się na jeziorze 
nowogardzkim w 2005 r. zabloko-
wano wszelkie połączenia kanału 

technologicznego z siecią kanalizacji 
deszczowej aby  wyeliminować  moż-
liwość przenikania zanieczyszczeń 
wraz z wodami opadowymi do wód 
jeziora. W miejscu przepływu wód 
deszczowych wybudowano separator 
substancji ropopochodnych, który 
dodatkowo oczyszcza wody opadowe 
kierowane do jeziora. W związku z 
tym, w chwili obecnej źródłem zanie-
czyszczeń mogą być jedynie substan-
cje zdeponowane w osadach dennych,  
które zostały uwolnione na skutek 
ich poruszenia. Poruszenie osadów 
następuje w wyniku mieszania się 
wód jeziornych pod wpływem wiatru 
lub pod wpływem wydzielających się 
(jako produktów przemian zachodzą-
cych w osadach) gazów.

„Wielkopolska Spółka Gazownictwa 
została poinformowana o wynikach 
przeprowadzonych badań i od jesieni 
2006 r. prowadzi prace zmierzające 
do pozbycia się zanieczyszczeń zale-
gających na dnie jeziora. Zostaliśmy 
zapewnieni, że jeszcze w tym roku 
wszystkie zanieczyszczenia zdepo-
nowane w osadach dennych zostaną 
usunięte a skażony grunt zostanie 
wymieniony. Ponadto w opracowaniu 
jest projekt rekultywacji terenu oraz 
utylizacji zanieczyszczeń pozostałych 
po produkcji gazu koksowniczego, 
który wykonywany jest na zlecenie 
Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa w 
Poznaniu. Projekt wykonuje Zakład 
Monitoringu Środowiska  Głównego 
Instytutu Górnictwa w Katowicach, 
posiadający duże doświadczenie w tego 
typu pracach oraz odpowiednią prak-
tykę w realizacji podobnych zadań.” 
– powiedziała nam Joanna Krępa z 
Lokalnej Agendy’21.

O postępach w tej sprawie będziemy 
informować.

Ag

Szkoły miały rację
Sąd Najwyższy przyznaje rację 

szkołom niepublicznym w walce o 
dotacje.

Jak poinformowali nas przedsta-
wiciele szkół niepublicznych powiatu 
goleniowskiego w najbliższym czasie 
pozwą do sądu cywilnego starostwo 
powiatowe w Goleniowie o bezpraw-
ne odebranie dotacji za wakacje za 
lata  2000-2003. Przypomnijmy, że 
spór trwa od kilku lat i w grę wcho-
dzi ponad 200 tys złotych plus od-
setki za każdy dzień zwłoki. W roku 
2000 ówczesny Zarząd Powiatu 
uznał, że nie będzie płacił za absol-
wentów wbrew opinii Ministerstwa 
Edukacji i stanowisku NIK-u. Nowy 
Zarząd w 2004 roku przyznał rację 
szkołom niepublicznym i pod na-
porem pism z MEN i NIK-u zaczął 
wypłacać dotacje. Niestety, kiedy 
właściciele szkół zażądali zapłaty za 
poprzednie lata powołano komisję 
doraźną, która zdaniem właścicieli 
zamydliła sprawę bo w grę wchodzi-
ła ochrona SLD-wskiej ekipy w po-
wiecie oraz urządników.

Przypomnijmy, że na naszych 
łamach w sposób karygodny urzęd-
nicy Wydziału Oświaty winni tej złej 
interpretacji zaczęli grozić właści-
cielom za obrazę ich urzędniczego 
majestatu. Koronnym argumen-
tem urzędników było wcześniejsze 
stanowisko Sądu Najwyższego, że 
niedopuszczalne jest dochodzenie 
takich roszczeń z powództwa cy-
wilnego. A tu nagle nastąpił zwrot w 
sprawach szkół niepublicznych. W 
styczniu tego roku Sąd Najwyższy 
wydał wyrok w którym stwierdza, 
że zmienia swoje wcześniejsze sta-
nowisko i ustala cyt. ,, sąd uznał 
niedopuszczalność drogi sądowej 
w sprawach dotacji, ale dotyczy to 
dotacji jako świadczenia publicz-
noprawnego, wywodzącego się z 

prawa budżetowego. Dotacja dla 
szkół niepublicznych ma oparcie w 
art. 90 ustawy o systemie oświaty. 
Normuje wyczerpująco przesłan-
ki jej przyznania, wskazuje kto ma 
ją wypłacić i w jakiej wysokości. 
Przepis ten więc daje podstawy do 
formułowania roszczeń cywilno-
prawnych” - zaznacza sędzia Bielska-
Sobkowicz (syg. akt IVCSK312/06). 
Właściciele szkół niepublicznych 
już nie raz wyciągali rękę do zgo-
dy ze Starostwem. Powołali Forum 
Oświaty Niepublicznej Powiatu 
Goleniowskiego. Niestety na ich 
propozycję podpisania ugody i np. 
odstąpienia od odsetek ówczesny 
Starosta, a właściwie Wicestarosta 
stwierdzał, że nie należy się ukła-
dać.

Dziś właściciele szkół zapowia-
dają, że chcą spotkać się z nowym 
Starostą. Mają nadzieję na rozwią-
zanie problemu i co bardzo mocno 
podkreślają na zmiany w kierowni-
ctwie Wydziału Edukacji. Nie kryją 
swojego poirytowania, gdy padają 
konkretne nazwiska urzędników. To 
ich właśnie obarczają winą za swo-
je straty finansowe. Zapowiadają, 
że ugoda ze Starostwem to jedno, a 
odpowiedzialność za sytuację i na-
rażenie ich na poważne problemy 
finansowe zwłaszcza w latach 2000-
2001 to drugie. Rozważają skierowa-
nie sprawy do sądu cywilnego prze-
ciwko konkretnym urzędnikom. 
W rozmowie z nami podali różne, 
bardzo mocne argumenty, które do-
tyczą min. sprawy powołania w 2002 
roku szkoły publicznej bezpłatnej. 
Wszystko świadczy o tym, że sprawa 
wydawałoby się już zadawniona po-
wraca z wielkim impetem. O rozwo-
ju wydarzeń będziemy informować 
Czytelników.

Informacja własna

Panu 
Eugeniuszowi Frasońskiemu 

wyrazy szczerego żalu 
i serdecznego współczucia 

z powodu śmierci żony 
składa 

Kazimierz Ziemba 
Burmistrz Nowogardu

KONDOLENCJE

Weekend w Kinie „Orzeł”

Romance & Cigarettes
Komedia romantyczna/ Musical USA 2005 r., reż. John Turturro, obsada: 

James Gandolfini, Susan Sarandon, Kate Winslet, czas trwania 115 min., 
projekcja: piątek – niedziela, godzina 19.00.

Nick, wzorowy mąż i ojciec bardzo kocha swoją żonę Kitty. Niestety nie 
może oprzeć się wdziękom pięknej i drapieżnej Tuli. Czym naprawdę jest 
miłość, Nick dowie się dopiero, kiedy zdradzi żonę. Zazdrosna Tula nie będzie 
jednak chciała ułatwić mu powrotu do małżeńskiego łoża. Kitty również nie 
będzie patrzeć spokojnie na rozterki męża. W miłosny galimatias bohaterów 
zamieszani będą ich bliscy i... wrogowie.

Ag
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ul. 3-go Maja 27b, 72-200 Nowogard
salon tel. 091 39 25 700, serwis tel. 091 39 25 702,

dział ęścz ci zamiennych tel. 091 39 25 700, fax 091 39 25 701
www.toyotanowogard.pl e-mail: 002@toyota.pl

Zapraszamy do salonó ą
z ż

ć ą óż ę
ę biisko. Zatem do zobaczenia w strefie

komfortu nowej generacji.

w Toyoty. Zobacz, jak wygl da
nowa, upetnie odmieniona Toyota Corolla. Innowacje mo na
wymienia bez korica, ale prawdziw r nic poczujesz, gdy
b dziesz naprawcie

Przekonaj się na wfasne oczy

www.toyota.pl

Toyota Co ll z ż óź
ż ś

ó z m ż ś
Szczegół ł ę

ś ó ś ą
ó ą

ro a - u ycie paliwa (UF 80/1268 z p niejszymi zmianami) w cyklu mieszanym
wynosi w zale no ci od wariantu i wersji auta od 4,9 do 6,9 1/100 km. Fmisja CO7 (UF
80/"1268 7 p zniejs yr i zmianami) wynosi w zale no ci od wariantu i wtirsji auta od 127
do 162 g/km. owe informacje o dzia aniach podejmowanych przez Toyot w
zakresie ochrony rodowiska, a w szczeg lno ci dotycz cych odzysku i recyklingu
samochod w wycofanych z eksploatacji, s zawarte na stronie internetowej: www.toyota.pl.
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Wszystkim
Uczestnikom 

ostatniej drogi 
naszej żony, matki i babci 

śp. 

Danuty Frasońskiej 
podziękowania 

składa 
rodzina

Wszystkim, którzy 
uczestniczyli 

w ostatniej drodze 
śp. 

Herty Antczak 
podziękowania 

składa 
pogrążona w smutku 

rodzina

Wszystkim Uczestnikom 
ostatniej drogi 

śp. 

Szymona Andrzeja 
Kozickiego 
podziękowania 

składa 
rodzina

Wrócą do pracy
O problemach pracowników Work Service S.A. pracujących w Stargardzie Szczecińskim informowali-

śmy już na łamach naszej gazety.

Kto załatwił dojazd?
W zeszłym tygodniu wypłynęła sprawa pracowników Work Service wykonujących pracę dla star-

gardzkiego oddziału ODS. Sprawa powoli się wyjaśnia (piszemy o tym wyżej), lecz jest jeszcze kilka 
drobnych elementów, które warto  uściślić.

Ponieważ pojawiły się nowe 
informacje, które pozytywnie 
kończą konflikt wracamy do 
sprawy.

Przypomnijmy fakty.
W miniony czwartek w sali 

widowiskowej NDK spotkała się 
grupa osób ok. 100 pracowników 
zatrudnionych w Work Service 
S.A. wykonująca pracę dla Op-
tical Disc Service.

Powodem spotkania było pis-
mo jakie pracownicy otrzymali 
od swego zakładu, iż od 1 lutego 
2007 r. nie będą mieć bezpłatne-
go dojazdu do miejsca zatrudnie-
nia i z powrotem – co wcześniej 
gwarantował pracodawca. Koszty 
przejazdu również miały nie być 
refundowane.

Na zakończenie czwartkowego 
zebrania pracownicy spośród 
siebie wybrali przedstawicieli 
na rozmowy z kierownictwem 
zakładu pracy.

Kolejne spotkanie odbyło się 
w poniedziałek (26.01.2007 r.). 
Wówczas przedstawiciele pra-
cowników byli już po rozmo-
wach z kierownictwem zakładu i 
poinformowali swoich współpra-
cowników o efektach rozmów.

A oto co powiedzieli:
Autobus będzie dowozić pra-

cowników do pracy w Stargardzie 
Szczecińskim. Koszty przejazdu 

będą ponosić pracownicy, przy 
czym zakład pracy zobowiązał 
się do refundacji kosztów. Praca 
ma rozpocząć się najpóźniej 
15 lutego, niestety nie wszyscy 
pracownicy powrócą do pracy, a 
to z uwagi na likwidację trzeciej 
zmiany. Do pracy na pewno nie 
powrócą osoby, które zostały 
przyjęte niedawno, jak również 
pracownicy mało wydajni.

Do pomocy załodze Work 
Service włączył się również bur-
mistrz Nowogardu Kazimierz 
Ziemba, który podczas rozmowy 
z reprezentantami załogi zapew-
nił, że gmina zrobi wszystko, aby 
dojazd bezpłatny był zagwaran-
towany na dotychczasowych 
warunkach.

Obecnie pracownicy mają 
wolne – kto za to zapłaci? To 
było jedno z pytań, które przed-
stawiciele załogi zadali swemu 
pracodawcy.

I tutaj rozwiązano problem. 
Pracownicy otrzymają za prze-
stój w pracy nie z ich winy, a z 
winy zakładu pracy 100 % na-
leżnego wynagrodzenia, a nie jak 
wcześniej zakładano 60%.

Tak więc dla rzetelnych pra-
cowników pojawiło się świa-
tełko w tunelu, które powinno 
rozwiązać zaistniały konflikt. 
A to wszystko dzięki uporowi i 
zaangażowaniu wszystkich pra-
cowników.

I. Karczyński

Po zebraniu pracowników 
Work Service skontaktowaliśmy 
się z wrocławskim oddziałem 
tej firmy z prośbą o wyjaśnienie 
przyczyn likwidacji z dniem 1 
lutego dojazdu do miejsca pra-
cy. W rozmowie telefonicznej 
nie usłyszeliśmy odpowiedzi na 
nasze pytania, lecz prośbę by 
przesłać je za pośrednictwem 
poczty elektronicznej. Dopiero 
we wtorek nadeszła odpowiedź 
podpisana przez Kamilę Bawol-
ską, w której czytamy:

„Work Service S.A. informuje, 
że w umowach podpisywanych 
ze swoimi Pracownikami nie było 
zapisów dotyczących dojazdów 
do miejsca zatrudnienia. Wycho-
dząc jednak naprzeciw potrzebom 

zgłaszanym przez naszych Pra-
cowników staraliśmy się dotych-
czas zapewnić wsparcie finansowe 
w tym zakresie. W związku z 
mającym obecnie miejsce prze-
stojem w produkcji i związanym 
z tym brakiem konieczności do-
jazdów do miejsca pracy nasi 
Pracownicy zostali poinformowa-
ni, że z dniem 1 lutego dojazdy do 
pracy przestają być refundowane. 
Work Service S.A. w trosce o 
dobro Pracowników podjął już 
działania mające na celu współ-
pracę w tym zakresie z Urzędami 
Pracy.”

W międzyczasie skontakto-
waliśmy się w nowogardzką 
filią Powiatowego Urzędu Pracy, 
gdzie zastępca dyrektora Magda-

lena Bernacka wyjaśniła nam, 
że w ofercie firmy Work Service 
był zagwarantowany dojazd do 
miejsca pracy. 

Podobne nieścisłości są z 
organizacją dojazdu. Jako, że 
zdecydowana większość zatrud-
nionych trafiło tam właśnie za 
pośrednictwem Urzędu Pracy i 
ta instytucja wychodząc naprze-
ciw ich zapotrzebowań skorzysta 
z prawa do refundacji kosztów 
dojazdu. Nie wiadomo jednak 
jak to w praktyce zostanie roz-
wiązane. Trwają ustalenia. Nie 
jest wykluczone, że skorzystają z 
tego również osoby, które pracę 
w Work Service znaleźli indywi-
dualnie, bez pośrednictwa PUP.

Ag

Wyrazy wspóczucia
dla całej rodziny 

z powodu śmierci

śp. Herty 
Antczak 

składają 
sąsiedzi
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W obiektywie Jana Korneluka                          

 Nowogard „wczoraj”

Biblioteka Miejska 

Tradycyjne ferie z książką
Już po raz czternasty pracownicy Biblioteki Miejskiej w Nowogardzie or-

ganizują ferie zimowe dla tych dzieci, które w tym okresie zostały w swoich 
domach. Frekwencja jak zwykle dopisuje.

Zajęcia zaczęły się w poniedziałek. 
Od samego początku w Bibliotece 
pojawiały się tłumy. Liczba chętnych 
codziennie sięga stu osób. Są tacy, 
którzy ferie w Bibliotece spędzają już 
po raz kolejny.

„Pierwszy raz przyszłam tu pięć lat 
temu. – mówi Monika Zięciak – Bar-
dzo podobają mi się te zajęcia. Można 
robić wiele ciekawych rzeczy. Wczoraj 
rysowaliśmy bohaterów „Koziołka 
Matołka” i „Szatana z siódmej klasy”. 
Ja narysowałam małpkę Fiki Miki.”

Bo specyfiką Biblioteki jest to, że 
wszystkie zajęcia przygotowano w 
oparciu o książkę i inne dostępne 
tam publikacje. Dzieci wspólnie 
czytały głośno książki, spotykały się z 
lekarzem weterynarii czy rozmawiały 
o pomnikach przyrody w naszym 
mieście z Joanną Krępą z Lokalnej 
Agendy’21.

„Pomysł organizacji zajęć w ferie 
zimowe sprawdza się. – uważa Danuta 

Baran, odpowiedzialna za te zajęcia 
– Dzieci przychodzą chętnie. Propo-
nujemy im oczywiście pracę z książką. 
Inne zajęcia są w  innych miejscach, 
w Nowogardzkim Domu Kultury czy 
szkołach. U nas musi być taki właśnie 
rodzaj zajęć. Kiedy pytam dzieci czy 
książka jest potrzebna odpowiadają, 
że tak. A przecież mówi się, że dzieci 
nie czytają. Książka żyje i mam na-
dzieję, że przeżyje jeszcze wiele lat.”

Jednak nie samą książką dzieci 
żyją. Od lat Bibliotekę w organiza-
cji ferii wspiera piekarnia „Saturn” 
obdarowując uczestników słodkim 
poczęstunkiem.

W tym roku zajęcia odbywają się 
pod hasłem „Gdyby na świecie ksią-
żek nie było to dzieciom bardzo by 
się nudziło”. Zainteresowanie z jakim 
najmłodsi oddają się obcowaniu z 
książką jest żywym dowodem na 
prawdziwość tego zdania. 

Ag
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Szanowana redakcjo DN
Jest mi bardzo przykro w związku z publikacją artykułu pana Andrzeja 

Gargulińskiego w wydaniu z dnia 26.01 br. W artykule tym opisał pan mecz 
drużyny Boguszyc z Jarchlinem jako antywydarzenie kolejki, ja w zupełności 
się z tym nie zgadzam ponieważ: widziałem w tych rozgrywkach dużo gorsze 
mecze np. w meczu 9-tej kolejki Słajsino przegrało z Wojcieszynem aż 5:0 
lub mecz ostatniej kolejki, kiedy Nowogard rozgromił Miętno również 5:0. 
Były to o wiele słabsze mecze od spotkania Boguszyc z Jarchlinem. A więc 
w zupełności nie zgadzam się z tym, że mecz Boguszyce – Jarchlino był naj-
słabszym meczem rozgrywek. Pragnę zaznaczyć, iż drużyna Boguszyc jest 
najmłodszą ekipą w rozgrywkach LZS, gdyż składa się wyłącznie z 17-latków, 
którzy są całkowitymi debiutantami w tych rozgrywkach, aczkolwiek nie radzą 
sobie najgorzej. Njalepszym przykładem na to jest fakt, że zremisowali 1:1 z 
bardziej doświadczonymi Oldbojami, minimalnie przegrali (1:0) z aktulanym 
liderem Ostrzycą i po niezwykle zaciętym meczu bezbramkowo zremisowali 
z Wojcieszynem, który zaliczany jest do grana faworytów do zwycięstwa w 
całych rozgrywkach. 

Wyrażam wielką nadzieję, że pan A. Garguliński sprostuje wypowiedź w 
swoim artykule w najbliższym wydaniu DN. Oczekuję również, że mój list 
zostanie opublikowany w najbliższym wydaniu DN.

Z poważaniem
Wierny kibic drużyny Boguszyc

Szanowna Redakcjo
Jestem stałą czytelniczką DN, w numerze 7 DN z dnia 26.01.2007 r. przeczy-

tałam, że w tym roku będą organizowane Mistrzostwa Taxi. Organizatorom 
chciałabym zwrócić uwagę na to, że żeby taka impreza się udała to muszą to 
w prosty sposób wytłumaczyć ludziom co to właściwie jest. W ubiegłym roku 
nikt nie wiedział co to znaczy „Mistrzostwa Taxi”. Mamy piękny stadion spor-
towy, na którym jest wystarczająco dużo placu ażeby odbywały się mecze i przy 
okazji coś dla rodziców z dziećmi można tam też zorganizować, jakiś „kier-
masz” albo „Pchli bazar” (Flomarkt), gry, a po meczu zabawę taneczną.

Na pewno podobałoby się to ludziom o wiele lepiej. W ubiegłym roku 
wyglądało to tak, że na widowni z jednej strony siedziały 3 osoby, a  z drugiej 
może 10 osób. Reszta to byli zawodnicy (w tym wielu z zagranicy). Byłam 
tam, widziałam i słyszałam opinie gości, którzy wypowiadali się bardzo źle o 
organizacji i mieli rację. Znam obce języki, wiem co mówili i moim zdaniem 
również to była katastrofa.

Żeby w tym roku było lepiej. Organizatorzy powinni zadać sobie trochę 
trudu.

Ewa Schäfer 

Mistrzostwa Nowogardu w bilardzie
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Mistrzostwach Nowogardu 

w bilardzie. Turniej odbędzie się w dniach 9-11 lutego w pubie „Pasadena”. W 
zależności od ilości chętnych zapisy przyjmujemy do dnia 8 lutego do godz. 
17.00.  Przy czym następuje losowanie zawodników i grup.

Zapraszamy
A. Protas

Kibice Wyszomierza protestują
W ostatnim wydaniu naszej gazety opisaliśmy finał Nowogardzkiej Ligi 

Siatkówki wspominając o niezbyt sportowym zachowaniu jednego z graczy 
z Wyszomierza. Kibice tej drużyny zaprotestowali.

Policyjny turniej piłkarski

  Listy Czytelników

Już po raz czwarty goleniowscy 
policjanci organizują halowy turniej 
piłkarski o Puchar Komendanta 
Powiatowego dla dzieci i młodzieży 
szkół podstawowych i gimnazjów. 
Zawody odbędą się w hali sportowej 
goleniowskiego Liceum Ogólno-
kształcącego mieszczącego się w 
okolicy basenu. 

W turnieju wezmą udział druży-
ny sześcioosobowe. W czwartek 8 
lutego zagrają zespoły składające się 
z uczniów szkół podstawowych a 

następnego dnia zawodnicy ze szkół 
gimnazjalnych. Początek rozgrywek o 
godzinie 9.00. Chętne drużyny szkol-
ne, klubowe czy podwórkowe mogą 
zgłaszać się pod numerem telefonu 
(091) 460 25 11 lub pół godziny przed 
turniejem. 

W zeszłym roku jednym z tryum-
fatorów była nowogardzka drużyna. 
Miejmy nadzieję, że w tym roku nasi 
reprezentanci powtórzą ten sukces.

Ag

Nazywając przywołany mecz naj-
słabszym spotkaniem rozgrywek 
wyraziłem swoją opinię, jak i kilku 
osób oglądających je ze mną. A, że są 
to osoby obecne niemal na wszystkich 
meczach uznałem ten osąd za uzasad-
niony. Być może ocena ta była nieco 
przesadzona, być może werdykt ten 
wydany został pod wpływem chwili, 
nie zmienia to jednak faktu, że mecz 
stał na bardzo słabym poziomie, 
nawet jak na rozgrywki amatorskie. 
I nie chodzi nawet o nietrafienie do 
pustej bramki z bliskiej odległości. 
Wystarczy wejść na stronę Youtube i 
wpisać „missing goals” by zobaczyć 
fatalne pudła takich piłkarzy jak 
Nwankwo Kanu, Diego Forlan czy 
dziesiątek innych zawodowych gra-
czy. W meczu Boguszyc z Jarchlinem 
zwyczajnie zabrakło emocji, a właśnie 
tego oczekują kibice. A odpowiedzialni 
są za to gracze obydwu drużyn. Gdyby 

zawodnicy Jarchlina nie wdawali się w 
niepotrzebne dryblingi, gdyby unikali 
denerwującego zwalniania akcji mo-
gliby ten mecz wygrać. Z kolei piłkarze 
Boguszyc nie pokazali niczego godnego 
uwagi, a trzy bramki, które strzelili 
rywalom padły ze wzgledu na liczebną 
przewagę. 

Zgadzam się, że radzą sobie nienaj-
gorzej o czym najdobitniej świadczy 
tabela. Niemniej podtrzymuję opinię, 
że ten mecz im po prostu nie wyszedł. 
Wiernego kibica satysfakcjonuje kom-
plet punktów, jednak patrzący na to 
spotkanie z boku, bez emocjonalnego 
zaangażowania oczekuje sportowych 
emocji. A tego zabrakło, co nie znaczy, 
że następny mecz nie może się okazać 
hitem kolejki, czego sobie i wszystkim 
kibicom życzę.

Z poważaniem
Andrzej Garguliński

O te trofea 
będą 
walczyć 
młodzi 
piłkarze

Przypomnijmy. Relacjonując do-
bry, zacięty mecz Zielonych Nowo-
gard z LZS Wyszomierz stwierdzi-
łem, że „(...) Widowisko psuła nieco 
nerwowość, jaka wkradła się w szeregi 
zawodników z Wyszomierza, którzy 
nawet pozwolili sobie na zwracanie się 
do rywali w sposób, który nie dałoby 
się na łamach naszej gazety powtó-
rzyć.” Kibiców tej drużyny bardzo 
zabolało to zdanie i jeden z ich przed-
stawicieli zjawił się w naszej redakcji 
żądając sprostowania. Zwrócił uwagę, 
że również rywale zachowywali się w 
sposób mało kulturalny co nie było w 
relacji odnotowane. 

Faktem jest, że nerwowość pano-
wała w szeregach obydwu drużyn, 
zasady fair play poszły na bok i 
gdybym każde takie zachowanie obu 
drużyn musiał odnotować artykuł 
rozrósłby się do zbyt dużych rozmia-

rów. To jednak można usprawiedliwić 
sportową złością. Trudno jednak 
usprawiedliwić zwracanie się do ry-
wala spolszczeniem popularnego u 
nas wulgarnego angielskiego słowa i 
nazywaniem go mianem gry pokrew-
nej baseballowi. I dlatego tylko ten 
epizod odnotowałem. 

Nie napisałem również o kibicach 
Wyszomierza, którzy wspaniale 
dopingowali swoją drużynę i to za-
służone zwycięstwo jest również ich 
zasługą. Mam nadzieję, że podczas 
powiatowego finału w podobny 
sposób będą wspierać swoich za-
wodników. Jeśli tak będzie znacznie 
wzrosną szanse na to, że kolejny 
tryumfator nowogardzkich rozgry-
wek będzie najlepszy również na 
szczeblu powiatu.

Andrzej Garguliński
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OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy i miasta Nowogard

Na podstawie art. 11 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 III/17/06 z dnia 
28 grudnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowogard. Zakres 
przestrzenny zmiany studium obejmuje całe obszary obrębów geodezyjnych Miętno, 
Olcho-wo, Warnkowo i Wojcieszyn gminy Nowogard oraz całe obszary obrębów geode-
zyjnych nr 6 i 7 miasta Nowogard.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Plac Wolności 

1, 72-200 Nowogard w terminie do 28 lutego 2007 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 

wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
BURMISTRZ Kazimierz Ziemba

 Witamy wśród nas...

Córka Anny Bednarek 
ur.16.01.07 z Radowa Ma-
łego

Córka Elżbiety Kalinow-
skiej ur.18.01.07 z Grabina

Córka Justyny Gałeckiej 
ur.13.01.07 z Rekowa

Marysia córka Anny i Grze-
gorza Kuszyk ur.16.01.07 z 
Nowogardu

Córka Moniki Wiśniow-
skiej ur.15.01.07 z Nowo-
gardu

Syn Anny i Jarosława Je-
sionka ur.16.01.07 z No-
wogardu

Syn Justyny Glanc 
ur.20.01.07 z Konarzewa

Syn Karoliny Jagielskiej 
ur.20.01.07 z Bagien

Syn Kamili Grudzińskiej 
ur.21.01.07 ze Szczecina
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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

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

Zapraszamy wszystkich kierowców do bezpłatnego:

czeka na Ciebie
Nasz serwis czynny

8.00-15.30 8.00-13.30

DORADZTWO 
PRAWNE 

opinie prawne - pisma procesowe
ul. 3 Maja 55 (obok Siły Tybetu) 

Czynne pon – pt w godz. 900 – 1600 
tel. 0503 61 77 39

N I S K I E  C E N Y ! ! !

KUCHNIA 
WIETNAMSKO-CHIŃSKA 

w Snack-Barze „PAULA”  
Plac Wolności 

D O WÓ Z ! ! !
(również poza Nowogard)

Tel. 091 39 26 913
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OG£OSZENIA 
DROBNE

PANELE
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 ZNALEZIONO 
OWCZARKA 

NIEMIECKIEGO!!! 
Samiec, długi włos, podpalany, 

wiek ok. 2,5 - 3 lata. Wiadomość 
w Leśniczówce w Czermnicy. 

Wiadomość 091 39 102 92.

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam pawilon handlowy z 
wyposażeniem z możliwością 
przeniesienia – może być do-
mkiem letniskowym (płyta obor-
nicka). 0693 850 197.

• Szukam kawalerki do wynaję-

cia. Tel. 0660 412 121.

• Szukam mieszkania 2 lub 1-po-
kojowego. Wiadomość 0889 
688 380.

•  Do wynajęcia kawalerka w cen-

trum miasta – dla firmy. 0608 

62 87 76, 091 39 23 259 – po 

20.00. 

•  Sprzedam mieszkanie – ul. Za-
mkowa, 47,75 m kw/3 pok. 0695 
770 724. 

• Sprzedam 10 ha ziemi, Sąpolnica 
10.

• Do wynajęcia garaż – ul. Ponia-
towskiego. 0606 115 410.

• Kupię mieszkanie 2-pokojowe. 
Tel. 091 39 22 226, 0887 479 882.

• Zlecę budowę domu w stanie 
surowym w Nowogardzie. 0603 
529 865.

• Do wynajęcia w Nowogardzie 
mieszkanie 2-pokojowe dla 2 
– 3 osób w domu jednorodzinnym 
(osobne wejście), wyposażone. 
091 39 20 737.

MOTORYZACJA

• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, 

cena do uzgodnienia; kupię 4 

felgi stalowe 15” do Renault La-

guna II z 1999 roku w bdb sta-

nie. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam Toyota Corolla, poj. 
1.3 + gaz, rok 1991/92. Tel. 0665 
440 814.

• Sprzedam Opel Kadett, poj. 

1.3, 1987 r., cena 1200 zł – do 

uzgodnienia. 0506 382 151.

• Sprzedam części do Opla Ascona, 
1977 r., silnik po remoncie kapi-
talnym. 091 39 23 598 – po 15.00, 
0605 576 908.

• Sprzedam „malucha”, 2000 r. 
091 418 98 24.

• Sprzedam Ford Transit 1987 r., 

do małego remontu. Tel. 0885 

428 581.

• Polonez caro, 1992 r., gaz, cena 800 
zł – do uzgodnienia. 091 39 106 
22.

• Sprzedam 4 felgi aluminiowe 13” – 
Ford i 2 radia samochodowe (Blau-
punkt i Pionier). 0691 137 817.

• Sprzedam Opel Astra (sedan), 
1996 r., autoalarm, centralny za-
mek, radio CD, hak, przebieg 

101.000 km, cena do uzgodnienia. 
0668 431 309.

• Sprzedam Honda Civic, poj. 1.4, 
1998 r., przebieg 76.500 km. 091 
39 21 444.

• Sprzedam VW Golf III, 1997 r., poj. 
1.6, cena 9.500 zł. Tel. 091 39 107 
36, po 16.00, kom. 0512 808 644.

• Oczekuję propozycji wynajęcia na 
transport – VW LT40, pod plande-
ką. 0880 724 481.

 
ROLNICTWO

• 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.

• Kupię ziemię koło Nowogardu, 
przy trasie A-6. 0512 131 444.

• Miód z własnej pasieki sprzedam, 
18 zł z dowozem do klienta. 091 
39 22 752 – po 16.00.

• Sprzedam prosięta 9-tygodniowe 
lub zamienię na zboże. 091 39 
25 812.

• Sprzedam kaczki francuskie 
– oskubane na zamówienie. 091 
39 187 23.

• Sprzedam przyczepę wtryskową 
sekcyjną do 3P. Tel. 0888 240 753.

• Sprzedam żyto i pszenicę paszo-
wą. 0600 345 068.

• Kupię prosiaka niekastrowanego. 
0600 345 068.

USŁUGI

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• Remonty mieszkań i adapta-

cja poddaszy 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.
• CYKLINOWANIE PODŁÓG. 0691 

703 843.
• Prace wykończeniowe, szpach-

lowanie, malowanie, regipsy, 

panele i inne. 0696 909 548.

• DYWANOPRANIE – 0604 

373 143.

• CENTRUM KREDYTOWE – oferty 
5 banków. Plac Wolności 9 (były 
Hotel), pok. 413.

• Rozliczenia podatkowe – PITY. 15 
zł/deklaracja. 0695 770 724.

• Remonty mieszkań – 0668 

943 297.

• Matematyka – szkoła pod-

stawowa, gimnazjum. 091 39 

21 195.

• Transport, przeprowadzki 

– 0604 516 451.

PRACA

• Poszukuję kierowniczki do sieci 
sklepów. Wymagania: prawo jaz-
dy. 0512 131 567.

• Poszukujemy sprzedawcy do 

sklepu. 091 39 21 220.

• Przyjmę reklamę na samochód 
lub pracę dorywczą. 0693 39 18 
15.

• Przyjmę osobę do montażu sa-

mochodowych instalacji gazo-

wych. Tel. 091 39 25 627, 091 39 

20 303.

• Krawca do szycia plandek. 0605 
276 271.

• Przyjmę pomoc kuchenną. 0663 
412 054.

• Poszukuję opiekunki do dziecka. 
0606 64 69 68.

• Przyjmę uczniów na praktykę 

kucharz, kelner. 0663 412 054.

• Firma FELMAX zatrudni dźwi-

gowego na dźwig POLAN. Tel. 

091 462 36 04.

• Przyjmę stażystki gastronomii. 
0663 412 054.

• Zatrudnię do zakładu optycz-

nego. Wykształcenie wyższe, 

j. niemiecki mile widziany. CV 

i list motywacyjny prosimy 

przesyłać na adres: PRAXIS, 

ul. Dworcowa 2, 72-200 Nowo-

gard.

INNE

• SPRZEDAM DRUKARKĘ LEXMARK, 
MODEL Z612, CENA DO UZDOD-
NIENIA, TEL. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy Ko-

dak CX6200, karta pamięci 128 

MB, 2 Mega pikseli, cena 150 zł. 

Tel. 0888 043 750.

• Sprzedam rury stalowe grubo-
ścienne (słupki) o średnicy 63 i 80 
mm. 091 39 20 307.

• Kupię – sprzedam pilarki spali-

nowe firmy Husqvarna (na czę-

ści). Tel. 091 39 268 57 – od 9.00 

do 17.00, 0608 328 095.

• KOREPETYCJE DLA STUDEN-

TÓW. EKONOMETRIA, STATY-

STYKA, MATEMATYKA, EKONO-

MIA MATEMATYCZNA. TEL. 0600 

924 128, email: iwonand1@

wp.pl  

 
ODDAM, PRZYJMĘ

• Oddam ziemię – ok. 10 ton. Lo-

kalizacja – Nowogard. Tel. 091 

39 17 305.

• ODDAM ŚLICZNE SZCZENIĘTA 

W DOBRE RĘCE. 0509 431 901.

• Oddam ziemię z wykopów. 0608 
466 133.

• Przyjmę każdą ilość ziemi i gruzu, 
Nowogard. 0603 529 865.
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Regionalne Centrum Przedsi biorczo ci Szczeci skiej
Fundacji Talent Promocja Post p w Nowogardzie informuje, i
od 01 stycznia 2007 r. zmienili my nazw na Centrum Edukacji i

Przedsi biorczo ci „PROFIT” Szczeci skiej

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Informujemy, że   

6 lutego 2007 r.
wtorek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!
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KRZYŻÓWKA 5kupon nr 5 Humor 
Henia Szczupaka

Rozwiazania krzyżówki nr 
4 – ZIMA NIE POPUSZCZA 
– nadesłali: Patrycja Młynarska, 
Stanisława Pokorska, Regina 
Czarnowska (Osowo), Bogumiła 
Urtnowska (Kulice), Grażyna 
Jurczyk (także 2 i 3), Jerzy Sied-
lecki, Anna Baran, Bogdana 
Walewska, Irena Przybyłek, Ma-
ria Gortat (Czermnica), Halina 
Stefańska, Cecylia Furmańczyk 
(Strzelewo), Józef Górzyński, 

Barbara Bartosik, Krystyna Za-
widzka, Andrzej Leszczyński, 
Teresa Powalska, Marta Barto-
sik, Franciszek Palenica, Jerzy 
Zawadzki (Orzechowo), Adam 
Orłowski, Krystyna Młynarska, 
Krystyna Gołdyn (Wyszomierz), 
Władysława Kubisz, Teresa Mi-
kłaszewicz, Łukasz Prask, Michał 
Rosa, Elżbieta Słomska (Lest-
kowo), Alicja Wypych, Ryszard 
Gutowski, Czesław Florkowski.

Prenumeraty „DN” na ma-
rzec wylosowali:

- Elzbieta Słomska z Lestko-
wa, 

- Krystyna Gołdyn z Wyszo-
mierza,

- Jerzy Siedlecki z Nowogar-
du.

Gratulujemy! 

Swawolna płotka

Nie pomnę, nad jakim jeziorem
Mieszkał wędkarski lud,
Złowrogi dla państwa wód
W wodzie, płytkiego brzegu niedaleko,
Żyła płotka swawolna,
Zwinna, przy tym chytra wyga,
Od wszelakich lęków wolna,
Swobodnie się wśród wędek zwijała jak fryga.
Często z jej winy wędkarz swoje hobby przeklina.
Myśląc, że go nagrodzi czekania godzina,
Zarzuci wędkę, oczu nie spuszcza ze spławka,
Wtem zda mu się, że wzięła, serce w nim zadrgało,
Poderwie wędkę, patrzy: robaka ni skrawka!
Oszustka, jakby z wędkarza się śmiała,
Cap za przynętę, w bok skręciła
I wędkarza oszwabiła.
Za to jej druga płotka nauczkę wygarnie:
„Już ci to, siostro, nie ujdzie bezkarnie.
Czy mało miejsca masz w wodzie,
Że się ciągle uwijasz pomiędzy wędkami?
Boję się, że się z jeziorem pożegnasz i z nami.
Im bliżej wędek, tym bliżej ku szkodzie.
Dziś się uda, lecz jutro czy wiesz, co cię spotka?”
Ale głupcy rozumu nie słuchają wcale,
Gdyż tak jej odpowie płotka:
„Nie jestem ślepa, widzę doskonale!
Wędkarze chytrzy, ale porzuć strach!
Już przejrzałam ich fortele.
Widzisz tam wędkę? Drugą, trzecią? Ach!
Jakże ich wiele!
Popatrz, jak tych mędrców zwiodę!”
I do wędek jak strzała pomknęła przez wodę.
Urwała z jednej, z drugiej, na trzeciej nieboga
Uwięzła, i ach, wpadła w ręce wroga!
Że zbytnia pewność siebie jest człeku szkodliwa,
Pozwól, że cię zabawię treścią mojej baśni.
Oto mi sama spod pióra wypływa.
Może ci się przyda właśnie.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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 29.01.2007r.

OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Mechanik samochodów 
osobowych

2. Sprzedawca
3. Doradca klienta 
4.  Pracownik budowlany 
5.  Doradca handlowy 
6.   Pilarz
7.  Szwaczka
8.  Ślusarz 
9.  Kierowca kat C
10.  Pracownik produkcji
11.  Kasjerka 
12.  Konserwator
13.  Fryzjerka

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Kierowca C+E 
(Barlinek),(Gryfice)

2. Kierowca- operator wóz-
ka widłowego, pracownik 
do rozładunku (Szczecin)

3. Rzeźnik, wykrawacz, uboj-
nik ( Gryfice)

4.  Kucharz (Mosty)
5.  Ubojnik, pakowacz dro-

biu ( Szczecin Dąbie )
6.  Nauczyciel niemieckiego 

(Resko)
7.  Spawacz (Dobra)
8.  Tokarz (Płoty)
9.  Kierowca z kat D, (Gryfi-

ce)
10.  Pracownik produkcji, roz-

bieracz mięsa ( Ościęcin )
11.  Piekarz ( Dobra )
12. Pracownik działu DS. Bu-

downictwa i Gospodarki 
Przestrzennej (Osina)

13.  Nauczyciel  biologii i 
przyrody (Osina)

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
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

26 stycznia 2007 r., Herta Antczak, ur. 1931 r., zam. Nowogard

29 stycznia 2007 r., Stanisław Kowalczyk, ur. 1959 r., zam. Świerczewo

29 stycznia 2007 r., Eugeniusz Perek, ur. 1949 r., zam. Boguszyce
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SZACH I MAT!

Z życia LZS

Turniejem szachowym, który 
rozegrano w dniu 20. 01. 2007. w 
klubie „Pomorzanina” Nowogard 
przy Placu Szarych Szeregów ru-
szyła zimowa karuzela szachowa, 
składająca się z 4 turniejów rozgry-
wanych co miesiąc. Organizatorem 
cykli turniejów „Zima 2007” jest 
Rada Miejsko – Gminna Zrzeszenia 
LZS. W I  turnieju wystartowało 18 
zawodników, którzy po rozegraniu 
9 partii (grano 9 rund, pary koja-
rzono systemem szwajcarskim przy 
pomocy komputera) osiągnęli  na-
stępujące wyniki: kategoria „Open”  
1 miejsce Paweł Taberski z Nowo-
gardu 7 pkt, 2 m. Jan Tymrakiewicz  
Świnoujście 6,5 pkt, 3 m. Bartosz 
Grabowski Gryfice 6 pkt,  w katego-
rii „ Junior”  1 m. Krystian Olechny, 
2 m. Jessica Solarek, 3 m. Rafał Bo-
rowiecki. Zwycięzcy poszczególnych 
kategorii zostali wyróżnieni okolicz-

nościowymi pucharami, natomiast 
pozostali zawodnicy z pierwszych 
trójek otrzymali upominki ufun-
dowane przez Wydział Promocji 
Miasta i Gminy oraz Roberta Augu-
stynka i Pawła Taberskiego. Dzieci i 
młodzież otrzymali słodycze, które 
miały osłodzić gorycz porażek. Tur-
niej przebiegał w rodzinnej i przy-
jacielskiej atmosferze, chociaż na 
planszach walka była bardzo twarda 
jednak w duchu sportowym. Sędzia 
nie musiał interweniować i ograni-
czył się do wprowadzania wyników i 
ich ogłoszenia. Organizator dziękuje 
zawodnikom za przybycie i sporto-
wą walkę oraz sponsorom za ufun-
dowanie nagród, które uatrakcyjniły 
turniej. O dacie następnego turnieju 
powiadomimy i liczymy na liczniej-
sze przybycie amatorów królewskiej 
gry. 

Janusz Kawecki  

Dnia 28 stycznia uczestniczyłem 
w zawodach szachowych w  Domu 
Harcerza. Zawody oraz uczestnicy, 
którzy przyjechali z różnych miast 
województwa rozgrywali turniej 
szachowy zgodnie z planem w sposób 
ciekawy i z odpowiednim klimatem 
do tego rodzaju zawodów.

Wszystko było dobrze do momentu 
przyjazdu przewodniczącego LZS 
Pana Jana Tandeckiego. Przywiózł 
dwa małe puchary jeszcze z cenami, 
na których jedna z Pań przyklejała 
napis za zajęte miejsca. W związku 
z tym, że sam organizuję różnego 
rodzaju turnieje oraz uczestniczę w 
wielu innych imprezach, to zarówno 
pucharami, które były byle jakie oraz 
brakiem tabliczek z grawerką byłem 
zbulwersowany. Świadczy to o braku 
poszanowania tych zawodników, 
braku profesjonalizmu przewodni-
czącego LZS. Widząc to wyraziłem 
swoje niezadowolenie wobec pana 
Tandeckiego, więc spytał mnie kim 

jestem, zostawił puchary i poszedł. 
Zastanawia mnie to skoro taką „pań-
szczyznę” odwala przewodniczący 
LZS tu w Nowogardzie na turnieju 
szachowym, to chciałbym zobaczyć 
jego zaangażowanie oraz postawę na 
spartakiadach wiejskich. Może ktoś z 
uczestników tych spartakiad podzieli 
się informacjami, jak to się odbywa 
w praktyce.

Wydaje mi się, że czasy bylejakości, 
pańszczyzny i braku poszanowania 
zarówno zawodników, jak i społecz-
ności wiejskiej minęły, nadszedł czas 
na profesjonalizm oraz szacunek i 
partnerstwa dla wszystkich. Jednak 
w LZS jest inaczej, jeszcze „po sta-
remu”. Jest dygnitarz – przewodni-
czący, który jeszcze otrzymuje kilka 
tysięcy złotych rocznie na dojazdy, na 
imprezy - pytanie czym się różni od 
innych członków? Resztę wniosków 
zostawiam czytelnikom.

Z poszanowaniem
Robert Augustynek

W turnieju rozegrano wiele zaciętych pojedynków

W kategorii junior wygrał Krystian Olechny

...i wywalczyła II miejsce w kategorii junior.

Najmłodsza uczestniczka Jessica Solarek zagrała dobrze...
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Do serca przytul psa
Wznawiamy rubrykę, w której zachęcamy Państwa do przygarnięcia czwo-

ronoga, który z wytęsknieniem czeka na nowego właściciela. Dziś prezentu-
jemy trzy zdjęcia psów, inne można obejrzeć w Przytulisku przy Przychodni 
Weterynaryjnej „Sikorka” w miejscowości Sikorki 41 lub dowiedzieć się 
szczegółów pod numerami telefonu (091) 39 17 695 lub (091) 39 17 664.
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Wybrano 
Izby Rolnicze

Artystyczne 
Ferie w NDK

   • TECHNIK ADMINISTRACJI (2 lata) 
   • TECHIK BHP (1,5 roku)
   • TECHNIK OCHRONY (2 lata)

CZESNE: 90 zł/miesięcznie 
BEZROBOTNI: 70zł/miesięcznie

PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE 
ul. 3 Maja 22, 72-200 Nowogard tel. 091-392 21 81 
OGŁASZA NABÓR NA KIERUNKU:

Dla mnie 
to kolejne 
wyzwanie

SALOS po 
raz dziesiąty
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KALENDARIUM
6 LUTEGO

Imieniny: Amand, Amanda, Anioł, Antoni, Bogdan, 
Bogdana, Bohdan, Bohdana, Dorota, Gaston, Joachim, 
Ksenia, Paweł, Plamena, Szymon, Tytus, Wedast i 
Werner 

7 LUTEGO

Imieniny: Alfons, Antoni, Egidia, Egidiusz, Eugenia, 
Idzi, Jakub, Jan, Mojżesz, Romeo, Romuald, Ryszard, 
Sulimir, Sulisław, Teodor i Wilhelm 

8 LUTEGO

Imieniny: Gniewomir, Gniewosądka, Hieronim, Ho-
norat, Izajasz, Jan, Józefina, Juwencjusz, Ksenofont, 
Lucjusz, Łucjusz, Paweł, Piotr, Salomon, Sebastian, 
Stefan i Żaklina

Uwaga wędkarze
Zarząd Koła Miejsko Gminnego PZW zaprasza 

w dniu 25.02.2007 r. na zebranie sprawozdawcze 
Zarządu Koła. Zebranie odbędzie się w Bibliotece 
w Nowogardzie.

Rozpoczęcie zebrania godz. 9.30.
Serdecznie zapraszamy

Zarząd Koła

Podziękowania 
Podziękowania dla społeczności gminy Nowo-

gard za przykładną współpracę a policjantom za 
zaangażowanie w służbę, efektem czego są ostatnie 
wyniki nowogardzkiej Policji.

Kierownictwo Komisariatu Policji
w Nowogardzie

Kronika policyjna

Straż Pożarna

W poniedziałek zgłoszono 
kradzież metalowej furtki z 
posesji przy ulicy Bohaterów 
Warszawy. 

Personel sklepu „Biedronka” 
przy ulicy 700-lecia zatrzymał 
na gorącym uczynku mężczyznę, 
który usiłował ukraść towar. 
Ukarany został mandatem kar-
nym.

Na ulicy Bohaterów Warszawy 
policjanci zatrzymali jadącego 
polonezem Tomasza N. Badanie 
alkomatem wykazało, że miał on 
1,7 promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu.

Zgłoszono włamanie do piw-
nicy przy ulicy Światowida. 
Sprawcy skradli trzy rowery 
górskie.

We wtorek zgłoszono kradzież 
telefonu komórkowego nokia 
1600 wartości 80 zł.

W środę nieznani sprawcy 
włamali się do barakowozu usta-
wionego przy ulicy Grota Ro-
weckiego. Skradli piec żeliwny, 
butlę gazową, klucze monterskie 
oraz wagę. Właściciel oszacował 
swoje straty na 145 zł.

Skradziono również bramę 
wjazdową i furtkę z ogrodzenia 
Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych. Sprawcy zostali złapani. 
Okazało się, że na ich koncie 
znajdują się opisywane wy-
żej kradzieże furtki i rowerów 
oraz fala włamań na działkach 
(sprawę szerzej opisywaliśmy 
w poprzednim wydaniu naszej 
gazety).

Tego dnia zgłoszono kilka 
włamań do altanek działkowych. 
Był to efekt przesłuchań spraw-
ców fali tych przestępstw. W 
wielu przypadkach właściciele o 
włamaniach dowiadywali się od 
policjantów.

Z posesji przy ulicy Wojska 
Polskiego skradziono rower gór-
ski raven wartości 1200 zł.

Na ulicy 700-lecia policjanci 
zatrzymali nietrzeźwego rowe-
rzystę. Mariusz L. miał 2 promile 
alkoholu.

W czwartek nastąpiły kolejne 
efekty przesłuchań sprawców 
włamań do działek i piwnic. 
Kradzież roweru wartości 50 
zł zgłosił mieszkaniec ulicy 

Poniatowskiego oraz kolejni 
właściciele okradzionych altanek 
działkowych.

W miejscowości Węgorza 
policjanci zatrzymali jadącego 
samochodem marki mitsubishi 
Tomasza Ż., który usiadł za kie-
rownicą mimo sądownie orze-
czonego zakazu prowadzenia 
pojazdów mechanicznych.

W piątek skradziono samo-
chód volkswagen t4 wartości 15 
tys. zł. Auto było zaparkowane 
przy ulicy Zielonej.

Do komisariatu zgłosili się 
kolejni właściciele okradzionych 
działek odpowiadając na apel 
policjantów zamieszczony na 
łamach naszej gazety.

W niedzielę na ulicy Ponia-
towskiego policjanci zatrzymali 
jadącego volkswagenem passa-
tem Mieczysława L. Mężczyzna 
miał również sądowny zakaz 
prowadzenia pojazdów, a jako, 
że łamanie go jest przestępstwem 
poniesie konsekwencje swojego 
czynu.

Ag

W minionym tygodniu, w 
dniach 29 stycznia – 4 lutego 
strażacy odnotowali siedem zda-
rzeń, w tym dwa pożary.

W poniedziałek o godzinie 
22.46 rzy ulicy Dworcowej zapa-
liła się sadza w kominie. Strażacy 
wygasili ogień w piecu, założyli 
sito kominowe oraz pouczyli 
właściciela lokalu o konieczności 
dbania o komin.

We wtorek o godzinie 13.34 

zapaliła się instalacja elektryczna 
na zapleczu sklepu papierni-
czego przy ulicy Leśnej. Ogień 
ugaszono.

W czwartek o godzinie 5.35 
strażacy OSP Węgorza usuwali 
drzewo leżące na drodze w tej 
miejscowości.

O 6.09 podobny efekt wichury 
usuwali strażacy z Redła.

W sobotę o godzinie 11.11 
strażacy z Osiny wypompowy-

wali wodę z piwnicy jednego z 
domów mieszkalnych.

O godzinie 11.23 w Węgorzy 
usuwali zwisający konar drzewa, 
który stanowił zagrożenie dla 
osób postronnych.

O godzinie 16.51 w miejsco-
wości Mokre usuwano drzewo 
leżące na jezdni.

Ag

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.

Nie bądźmy obojętni wobec ludzi znajdują-
cych się w trudnej sytuacji.

• Samotna matka potrzebuje pieca (na drze-
wo) i grzejników żeliwnych – 2 sztuki. Tel. 
889 252 247.

• Oddam tapczan. Tel. 691 154 505. 
Redakcja dziękuje Panu, który przekazał 

ławę rodzinie potrzebującej.
   Z góry dziękujemy. Redakcja 

Elektrownia wiatrowa 
– problemem gminy

Elektrownia wiatrowa, która 
miała przynosić gminie zyski 
okazuje się problemem dla gmi-
ny – taką „diagnozę” postawił 
na ostatniej sesji rady miejskiej 
burmistrz Kazimierz Ziemba.

Wprowadzenie energii wia-
trowej do sieci energetycznej 
kosztuje 26 groszy, natomiast np. 
nad morzem jest to 11 groszy. 
Energia pochodząca z nasze-
go wiatraka jest najdroższa w 
Polsce.

Nasuwa się więc pytanie czy 
energii z naszej elektrowni nie 
można sprzedawać.

Okazuje się, że nie można, 
ponieważ sprzedaż energii może 
odbywać się wyłącznie na gieł-
dzie, a gminie tego robić nie 
wolno.

Przypomnijmy: elektrownia 
wiatrowa w Nowogardzie była 
pierwszą w Polsce tego typu 
elektrownią samorządową. Koszt 
budowy elektrowni wyniósł 1 

milion 800 tysięcy zł, z czego 
80% to pieniądze unijne. Czynsz 
dzierżawny wynosi 50 tysięcy 
złotych rocznie, z czego 45 ty-
sięcy płaci PUWiS, który jest 
najemcą, resztę kwoty pokrywa 
gmina.

Czy zatem naszej – co tu dużo 
mówić – biednej gminie potrzeb-
na jest inwestycja nieprzynoszą-
ca zysków?

I. Karczyński
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Policja 
do nieletnich

Nowoczesność zapukała również do Komisariatu Policji w Nowogardzie i już 
teraz z naszymi stróżami prawa można komunikować się za pośrednictwem 
poczty elektronicznej. Pierwszy upubliczniony adres e-mailowy kpnowo-
gardnielaty@wp.pl jak sama nazwa wskazuje skierowany jest do młodszej 
części społeczności naszego miasta i okolic. Jednak jeśli ktoś wyśle tam sygnał 
dotyczący innych spraw niż życie młodzieży nie zostanie on zignorowany.

Ag

Wybrano Izby Rolnicze
W minioną niedzielę odbyły się wybory do Izb Rolniczych. Uprawnieni do głosowania w naszej gminie wybierali Radę Powiatową Zachodniopomorskiej 

Izby Rolniczej. Frekwencja w nowogardzkim obwodzie tradycyjnie już była znikoma.

Zachodniopomorska Izba Rolnicza 
jest częścią sieci wojewódzkich jed-
nostek organizacyjnych samorządu 
rolniczego. Działa ona na mocy 
ustawy z 14 grudnia 1995 roku. 
Członkami Izb są osoby fizyczne i 
prawne, które płacą podatek rolny 
lub podatek dochodowy z działów 
specjalnych produkcji rolnej oraz 
członkowie rolniczych spółdzielni 
produkcyjnych posiadający w tych 
spółdzielniach wkłady gruntowe. 
Izby posiadają osobowość prawną. 
Ich zadaniem jest działanie na rzecz 
rolnictwa, m.in. poprzez sporządza-
nie różnego rodzaju analiz, opinii, 
ocen, występowanie do organów 
administracji z inicjatywą w zakre-
sie regulacji prawnych, doradztwo, 
gromadzenie i przetwarzanie infor-
macji gospodarczych, podnoszenie 
kwalifikacji osób zatrudnionych w 
rolnictwie, promowanie eksportu, 
działanie na rzecz poprawy jakości 
produktów, rozwijanie współpracy z 
zagranicznymi organizacjami produ-
centów rolnych.

Członkowie Izby raz na cztery lata 
wybierają swoich przedstawicieli w 
gminach, przedstawiciele ci tworzą 
Radę Powiatową. Dwie osoby z 
każdej Rady Powiatowej wchodzą w 
skład Walnego Zgromadzenia ZIR, 
które jest najważniejszym organem 
Izby, gdyż wybiera Zarząd, udziela 

mu absolutorium, uchwala budżet, 
itd.

Uprawnieni do głosowania w na-
szej gminie wybierali właśnie Radę 
Powiatu. Na karcie do głosowania 
znalazły się cztery nazwiska: Jan Cie-
chanowski, Piotr Garguliński, Józef 
Roman Wierzbicki i Sergiusz Zieliń-

ski. Wyborcy mogli postawić swoje 
krzyżyki przy dwóch nazwiskach.

Komisja wyborcza w składzie: 
Elżbieta Miziorko – przewodni-
cząca, Jana Tabała i Dariusz Olej-
nik – zastępcy, Dariusz Olejnik 
– sekretarz, Dariusz Gębała, Jerzy 
Kubicki – członkowie oraz Zdzisław 
Bogdański – koordynator z ramienia 
Urzędu Miejskiego nie mogli narze-
kać na nadmiar pracy. Z 1128 osób 
fizycznych i 16 podmiotów prawnych 
do urn przyszło tylko 100, a więc 
zaledwie 8,7 procenta uprawnionych. 
Tak niska frekwencja świadczyć może 
o znikomym zainteresowaniu wy-
borami, co potwierdzili członkowie 
komisji. 

Ostatecznie do Rady Powiatowej 
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 
zostali wybrani Józef Roman Wierz-
bicki, na którego głosowały 62 osoby 
i Jan Ciechanowski, którego poparło 
45 wyborców. Z dwójki kandydatów, 
którzy nie dostali się do Rady Piotr 
Garguliński zebrał 40 a Sergiusz Zie-
liński 39 głosów.  Ag

Komisja nie narzekała na nadmiar pracy

Trybunał po stronie 
eksmitowanych?

O tym, że osobom eksmitowanym 
gmina ma obowiązek zapewnić lokal 
socjalny wiadomo od dawna.

Obecnie Trybunał Konstytucyjny 
orzekł, iż lokal socjalny nie może 
posiadać jednej kuchni i łazienki, z 
której korzystałoby więcej rodzin.

Mieszkanie socjalne zgodnie z 
orzeczeniem Trybunału musi po-
siadać kuchnię i łazienkę, musi też 
być wyposażony w  media – prąd, 
gaz i wodę – zapewnione dla każdej 
rodziny.

Skąd taki wyrok?
Otóż Trybunał uznał, iż w przy-

padku, gdy rodzina zamieszkująca w 
lokalu socjalnym nie płaci za media 

można jej odciąć dopływ gazu, prą-
du lub wody bez szkody dla innych 
lokatorów. Natomiast w przypadku, 
gdy ze wspólnej kuchni lub łazienki 
korzystało kilka rodzin nie było to 
możliwe.

W przypadku, gdy gmina nie za-
pewni osobom eksmitowanym lokalu 
zastępczego wówczas na gminie spo-
czywa obowiązek płacenia za czynsz 
pełną jego wysokość.

A lokali socjalnych brak! Obecnie 
w naszej gminie brakuje około 100 
mieszkań.

I.Karczyński

Rada sołecka i mieszkańcy 
miejscowości Kościuszki 

składają serdeczne podziękowania 
wójtowi gminy Osina 

za pomoc w zorganizowaniu 
zabawy dla dzieci.
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ŻYCZENIA

Poezja kwitnie nawet w środku zimy!

Mały Konkurs Recytatorski 
w Nowogardzie

„Ludzie chętniej zrezygnują z nauki niż ze śpiewu,
tańca i literatury. Do osiągnięcia szczęścia wystarczą

pędzel i sztaluga lub czytana w kącie książka”
Rene Dubois „Pochwała różnorodności”

Pomimo śnieżnej zamieci w mi-
niony piątek 26 stycznia br. w No-
wogardzkim Domu Kultury pojawił 
się komplet młodych recytatorów 
biorących udział w eliminacjach 
miejsko – gminnych Małego Kon-
kursu Recytatorskiego.

„Nie przeziębi najgorszy mróz, 
jeśli kto ma zapach róż ...” taką poe-
tycką sentencję na temat uducho-
wionych jednostek wymyślił sam 
twórca „Wesela”. Przesiąknięci tym 
zapachem uczestnicy (45 osób) 
swoją obecnością potwierdzili, że 
sztuka „żywego słowa” mająca dłu-
goletnie tradycje wcale nie zanikła 
i ma się całkiem dobrze, co w cza-
sach wszechobecnej komercjalizacji 
i trywializacji życia kulturalnego na 
każdym kroku, jest optymistyczną 
prognozą na przyszłość.

Jury w składzie: Danuta Baran, 
Marianna Mielewczyk oraz niżej 
podpisany stwierdziło zgodnie, że 
poziom artystyczny tegorocznej 
edycji konkursu był wyrównany, a 
dobór repertuaru ciekawy, miejsca-

mi zaskakujący. W recytacjach ucz-
niów klas I – III nie zabrakło wierszy 
klasyków polskiej literatury takich, 
jak J. Brzechwa, J. Tuwim, ze współ-
czesnych D. Wawiłow, W. Cho-
tomskiej, J. Kulmowej, natomiast 
przedstawiciele klas IV – VI oraz 
gimnazjaliści prezentowali poezję i 
fragmenty prozy autorów z „górnej 
półki” m.in. B. Leśmiana, A. Bursy, 
St. Grochowiaka, H. Poświatowskiej, 
A. Osieckiej, Tove Janson, a nawet... 
R. Topora – znanego kiedyś kontro-
wersyjnego francuskiego rysowni-
ka i pisarza z polskimi korzeniami, 
czołowego reprezentanta tzw. sztuki 
panicznej, nacechowanej czarnym 
humorem.

Jury przyznało honorowe wyróż-
nienia następującym osobom

- w kategorii klas I – III: Ad-
riannie Bobrowicz z SP w Żabowie, 
Amandzie Puszcz z SP 2 w Nowo-
gardzie,

- w kategorii klas IV – VI: Kami-
li Bartosik i Jakubowi Maziarzowi z 
SP 3 w Nowogardzie, Aleksandrowi 

Czura z SP 1 w Nowogardzie, Annie 
Fedeńczak z SP w Żabowie;

- w kategorii gimnazjów:  Marcie 
Górczewskiej i Katarzynie Młynek z 
Gimnazjum nr 1

Laureatami Małego Konkursu 
Recytatorskiego, którzy będą repre-
zentowali nasze miasto na szczeblu 
rejonowym zostali:

- Michał Andrysiak - SP3 Nowo-
gard

- Dominika Szynal - SP4 Nowo-
gard

- Justyna Płaczek - Nowogardzki 
Dom Kultury

- Szymon Drążewski – Gimna-
zjum nr 2 Nowogard

Najserdeczniej dziękujemy 
wszystkim uczestnikom za tak sze-
roki udział w konkursie i twórczą 
postawę w trakcie jego trwania. 
Nauczycielom i opiekunom za bez-
interesowne przygotowanie swoich 
podopiecznych do tej szlachetnej 
rywalizacji na scenie, a także za 
kształtowanie w nich wrażliwości na 
literaturę piękną.

Osobne słowa uznania należą 
się dyrekcji i pracownikom NDK, 
za doskonałą, wręcz wzorową 
organizację eliminacji miejsko 
– gminnych konkursu. I nie jest to 
tylko zdawkowy komplement. By-
najmniej!

Marian Andrzej Frydryk

Oli Kaczmarek 
z okazji 

18 urodzin 
samych radosnych chwil, dużo szczęścia, 

zdrowia, wszelkiej pomyślności i spełnienia 
życzą 

ciocie, wujkowie i kuzyni

I LO

Studniówkowy czas
W piątek (26 stycznia) w restauracji „Przystań” odbył się kolejny bal stu-
dniówkowy. Tym razem tradycyjnego poloneza zatańczyli uczniowie I Lice-
um Ogólnokształcącego w Nowogardzie.

Red.
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Nadleśnictwo Nowogard

Szkody od wiatrów
Jak powstaje wiatr? Ruch powie-

trza od ciśnienia wyższego do niż-
szego wywołany różnicą temperatur 
nazywamy wiatrem. 

Siła wiatru, z jaką spotkaliśmy się 
w okresie minionych tygodni, gdzie 
prędkość dochodziła do 150 km/h, 
dała się odczuć mieszkańcom całego 
kraju: zerwane pokrycia dachowe i 
linie wysokiego napięcia, brak ener-
gii elektrycznej w wielu miejscowoś-
ciach, a nawet powywracane samo-
chody - to tylko nieliczne przykłady 
żniwa żywiołu, o których donosiły 
informacje telewizyjne i radiowe.

Wiatr wyrządził również ogrom-
ne szkody w lasach, wywracając i 
łamiąc drzewa. W samym Nadleś-
nictwie Nowogard masa szacunko-
wa powalonych drzew wyniosła ok. 
9000 m3 drewna. Rachunek wydaje 
się prosty, przyjmując, że średnio 
na jednym hektarze znajduje się ok. 
150 m3 można powiedzieć, że po-
wierzchnia doszczętnie zniszczona 
przez huragan wynosi 60 ha. Drzewa 
wywrócone i połamane siłą natury, 

przysporzyły leśnikom wiele pracy. 
Usuwanie drewna pochodzącego ze 
złomów i wywrotów jest czynnoś-
cią bardzo trudną i bardzo niebez-
pieczną wymagającą od wszystkich 
pracowników szczególnej uwagi i 
zwiększonego wysiłku fizycznego. 

Szkody wystąpiły głównie w drze-
wostanach iglastych wszystkich klas 
wieku. Drzewostany liściaste o tej 
porze roku ze względu na brak liści 
są w miarę odporne na huraganowe 
wiatry, lecz latem sytuacja może być 
odwrotna.

W związku z globalnym ocieple-
niem, uaktywniającym tego typu 
zjawiska, meteorolodzy podkreśla-
ją możliwość częstego pojawiania 
się ,,silnych podmuchów” wiatrów, 
również latem (niestety w tym okre-
sie wiatrom towarzyszą silne i gwał-
towne burze).

Rafał Maruszewski 
Zdjęcia autorstwa 

Zastępcy Nadleśniczego 
mgr inż. Kazimierza 

Dekańskiego

Artystyczne Ferie w NDK
W czasie ferii zimowych w dniach 

od 29 stycznia do 2 lutego odbyły 
się w Nowogardzkim Domu Kultu-
ry  zajęcia pod nazwą „Artystyczne 
Ferie”. Uczestniczyło w 
nich ok. pięćdziesięcioro 
dzieci i młodzieży z No-
wogardu i okolic. 

Uczestnicy mieli oka-
zję zapoznać się z różny-
mi formami artystycznej 
„pracy” w NDK. Podczas 
pierwszego tygodnia fe-
rii zimowych poznawały 
tańce narodowe, współ-
czesne, a także elementy 
baletu. Były też zajęcia 
ze śpiewu, gra na instru-
mentach perkusyjnych, 
zajęcia plastyczne, spot-
kanie z pracownikiem 
Nadleśnictwa Nowogard 
Panem Markiem Heise-
rem, który przeprowa-
dził pogadankę pod tytułem „Ptasie 
ciekawostki” oraz „Dokarmianie 
zwierząt za i przeciw”. Został też 
zorganizowany wyjazd do „Zielonej 
Kuźni” w Płotkowie. Tam odbyło się 

spotkanie z policjantami: aspiran-
tem sztabowym Krzysztofem Sa-
niukiem starszym posterunkowym 
Sebastianem Źróbkiem, starszym 

posterunkowym Bogdanem Kiera-
sińskim. Rozmawiano na temat „Jak 
bronić się przed atakiem psa”. Dzieci 
miały okazję zobaczyć krótki pokaz 
tresury psa policyjnego zorganizo-

wany przez przewodnika sierżanta 
Roberta Biegajło z Zakładu Karne-
go w Nowogardzie. Zorganizowano 
również pokaz technik daktylo-

skopijnych, a także pogadankę na 
temat bezpiecznego korzystania z 
internetu. Następnie dzieci wraz z 
opiekunami i leśnikami udały się na 
krótką wycieczkę po lesie. Na koniec 

ogrzały się przy ognisku i upiekły 
kiełbaski. W organizacji zabaw pod-
czas wycieczki pomogli harcerze z 
Nowogardu. 

Obok zajęć prowadzo-
nych dla dzieci młod-
szych zorganizowano 
warsztaty wokalne pro-
wadzone przez absol-
wentkę Lwowskiej Aka-
demii Muzycznej Panią 
Lesię Szulc. Grupa pra-
cowała nad prawidłową 
emisją głosu: oddechem 
przeponowo – żebro-
wym, rozluźnianiem apa-
ratu mowy, ustawieniem 
krtani, dykcją i artykula-
cją. Pod okiem pani Le-
sii młodzież nauczyła się 
kilku utworów spirituals 
i kanonów, które służyły 
za kanwę zabaw rytmicz-
nych i harmonicznych. 

Uczestnicy warsztatów świetnie się 
bawili odkrywając możliwości swo-
jego głosu. Zajęcia te wzbogaciły 
warsztat wokalny młodych ludzi.

red.
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Dla mnie to kolejne wyzwanie

Rozmowa z radnym Lechem 
Jurkiem

„Dziennik Nowogardzki”: Dla-
czego emerytowany nauczyciel mu-
zyki postanowił zająć się polityką na 
szczeblu lokalnym?

Lech Jurek: Ja przez całe życie 
zajmowałem się czymś, co jednym 
słowem można nazwać kulturą. 
Pracowałem w oświacie, ale moim 
konikiem zawsze była kultura. Pro-
wadziłem chóry szkolne i odnosiłem 
z nimi sukcesy na poziomie powiatów, 
województwa a nawet raz byliśmy 
z chórem na konkursie rejonowym 
w Koszalinie. Czyli był to już dosyć 
wysoki poziom. W tamtym czasie 
zaczęła się moja pasja społeczni-
kowska. Po przejściu na emeryturę 
przez dwa lata nie udzielałem się, 
zamknąłem się nieco prywatnie, co 
nie znaczy, że nic nie robiłem. Później 
wróciłem do Domu Kultury i ruszy-
liśmy z zespołem akordeonowym Ak 
Kameleon, zrobiliśmy kilka widowisk 
typu „Zaślubiny z Unią” czy „To 
właśnie my”. Teraz przygotowuję na 
5 marca przedstawienie o tematyce 
morskiej, trochę historii naszego po-
bytu na ziemiach Pomorza Zachod-
niego, trochę aluzji historycznych. 
W międzyczasie pisałem na tematy 
społeczne, aż w końcu młody kolega 
Robert Czapla złożył mi propozycję 
by z ich listy kandydować. Miałem 
pewne rozterki, pewne wątpliwości, 
ale pomyślałem, że warto spróbować. 
Zawsze to jakieś kolejne wyzwanie, 
jakiś kolejny rozwój osobowości, a 
jestem zwolennikiem tego, żeby przez 
całe życie rozwijać swoją osobowość. 
Myślę, że z tego powodu zgodziłem 
się, aczkolwiek nie jestem członkiem 
SLD. I zostałem wybrany. Na pewno 
pomogło mi to, że w pewnym sensie 
jestem osobą publiczną, te występy 
w Domu Kultury w różny sposób 
przedstawiające moją aktywność. I 
ku pewnemu mojemu zaskoczeniu 
przeszedłem, aczkolwiek odczuwam 
satysfakcję i będę się starał nie zawieść 
zaufania. Natomiast pewien okres jest 

potrzebny by poznać pracę radnego, 
ponieważ nie było to w centrum mo-
ich zainteresowań. Muszę się jeszcze 
troszeczkę przyglądać, nauczyć pew-
nych rzeczy i może stąd chwilowa 
oszczędność zabierania głosu na 
sesjach, ale nie jestem w tle.

Dlaczego SLD?
Od dawna mi się wydaje, że u nas 

powstaje pewna dwubiegunowość. 
Prawica w jakiś, przynajmniej dla 
niektórych, wymuszony sposób two-
rzy pewien blok, lewica drugi blok. 
Zawsze mi się wydawało, że lewa 
strona jest bardziej elastyczna, bar-
dziej otwarta na to panta rei, czyli, że 
wszystko się zmienia. Nie wiem, czy 
mam do końca rację, stąd moje roz-
terki, ale jakoś zauważam po prawej 
stronie więcej skłonności do pewnych 
stereotypów. Konserwatyzm może 
mieć pozytywne znaczenie, natomiast 
sztampowość, pewne stereotypy to 
jest to, co chyba hamuje przystosowa-
nie się do świata współczesnego. Bo 
tak na dobrą sprawę, czy my mamy 
inną możliwość niż przystosować się 
do tych uwarunkowań? 

Jak po tych kilku sesjach podoba 
się panu praca radnego? Czy jest w 
tym jakaś możliwość realizowania 
się? 

Z racji tego, że lewica nie tryum-
fowała w tych wyborach, trafiłem do 
takiego klubu, w którym wszelkie 
inicjatywy większościowe czasem są 
skazane na przyjęcie. Czuję się jednak 
dobrze, ponieważ mimo wszystko 
potrafię nawiązać kontakt i nie czuję 
się dyskryminowany tylko z tego po-
wodu, że jestem z tego ugrupowania. 
Tutaj wypada złożyć ukłon w stronę 
radnych z innych ugrupowań, którzy 
nie zakłócają tej atmosfery, tej wza-
jemnej wymiany. A, że się różnimy 
poglądami, że są nawet pewne próby 
wniosków formalnych z pominię-
ciem lewicy, to myślę, że należy to do 
marginesu i tak pozostanie. Sądzę, że 
w tym gronie, przy odrobinie dobrej 
woli moglibyśmy stworzyć dobry 
zespół doradczy.

Poznał pan pracę radnych od 
środka, wszystkie mechanizmy, 
czym więc chce się pan zajmować? 
Miał pan swój program, który pew-
nie został już nieco skorygowany.

W zasadzie tak jak było w mojej 
ulotce wyborczej chcę by miasto było 
przyjazne nie tylko dla mieszkańców, 
ale i dla turystów. W czwartek byłem 
po raz pierwszy na spotkaniu grupy 
partnerskiej „Turystyka – wspólna 
sprawa” by nawiązać pewną współ-
pracę. Nawet wykrzesałem pewien 

artykuł, który być może wkrótce się 
ukaże, odnośnie mojej wizji Nowogar-
du. Zatytułowałem go „Turystyka po 
drodze” zawierając w nim ogólne tezy. 
W tej sytuacji trudno wyobrażać sobie 
nasze miasto jako prężny ośrodek 
przemysłowy. Szansą jest turystyka.  
Niektórzy uważają, że u nas nie ma 
żadnych zabytków, ale ja sądzę, że jest 
to miasto przyjemne choćby w drodze 
do Kołobrzegu czy Trójmiasta. Można 
by się tu zatrzymać, bodaj na dwie 
- trzy godziny i przyjemnie spędzić 
czas, a z czasem te miłe wspomnienia 
mogłyby zaowocować tym, że liczba 
turystów tutaj się zatrzymujących 
byłaby coraz większa. Tylko musimy 
się do tego przygotować. Powinny 
być odpowiednie tablice przydrożne 
informujące gdzie można się zatrzy-
mać, gdzie jest parking strzeżony, 
gdzie jest punkt obsługi turystycznej 
z przewodnikiem włącznie. Jest w 
projekcie rozbudowa i modernizacja 

ścieżki, nie tylko rowerowej, wokół 
jeziora. Można by obwieźć turystę 
choćby bryczką czy innym pojazdem. 
Druga ścieżka mogłaby zaczynać się 
niedaleko budynku dawnego sądu, 
prowadzić do Zakładu Karnego w 
bliskości naszych szuwarów, dalej 
na „Smoczak”, gdzie, chociażby przy 
wiatraku, można by powiedzieć kilka 
legend patrząc na dawny zamek, sie-
dzibę władców tych ziem. A później 
przez Dąbrowszczaków wrócić i za-
proponować np. możliwość spędzenia 
wieczoru przy jakimś widowisku w 
Domu Kultury czy innych atrakcjach 
nowogardzkich.

W pobliżu takiego punktu infor-
macji turystycznej powinna być wy-
pożyczalnia rowerów, choćby po to, 
że kierowca mógłby się w ten sposób 
zrelaksować.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Andrzej Garguliński

Ferie w Świetlicy „Promyk”
Po raz kolejny atrakcyjny program dla swoich podopiecznych przygotowały 

pracownice Świetlicy Środowiskowej „Promyk”. 

Już pierwszy dzień ferii przepeł-
niony był atrakcjami. Dzieci udały 
się na halę sportową Szkoły Pod-
stawowej nr 4 gdzie wraz z Wiesła-
wem Buczyńskim wzięły udział w 
zawodach sportowych. Odwiedziły 
też Bibliotekę Miejską gdzie już dziś 
planują zawitać po raz kolejny. Środa 
upłynęła pod znakiem wizyty u no-
wogardzkich strażaków. Na dzieciach 
piorunujące wrażenie zrobił zarówno 
sprzęt ratowniczo – gaśniczy, jak i 
same umiejętności strażaków. Jeśli 
jakiś chłopiec wyrósł już z dziecięce-
go marzenia o zostaniu strażakiem 
to ta wycieczka z pewnością na nowo 
rozpaliła w nim to pragnienie.

Dzieci z „Promyka” odwiedził też 
policjant. Sebastian Źróbek opowia-
dał dzieciom o zasadach zachowania 
bezpieczeństwa.

Przed nimi jednak równie dużo 
atrakcji. Planowany jest wyjazd na 
basen do Goleniowa, wyjście do 
Pizzerii „Neptun”. Ferie w Świetlicy 
„Promyk” mają skończyć się w piątek 
wspólnym kuligiem. Jednak patrząc 
za okno organizatorki będą musiały 
skorzystać z planu awaryjnego, któ-
rym jest ognisko w „Sarnim Lesie”. 
Tak czy inaczej będzie miło. A o to 
przecież chodzi.

Ag

Nowe twarze w Radzie Miejskiej
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 Witamy wśród nas...

Córka Bożeny Bies 
ur. 22.01.07 z Wołkowa

Córka Marii Lipczyńskiej 
ur. 23.01.07 z Maszkowa

Córka Moniki Kuroń 
ur. 23.01.07 z Nowogardu

Syn Doroty Przybyłek 
ur. 25.01.07 z Ługowiny

Córka Marleny Pawłowicz 
ur. 28.01.07 

z Radowa Małego

Córka Anety Skowron 
ur. 29.01.07 z Dębic

Syn Katarzyny Pawłowicz 
ur. 28.01.07 z Wołkowa

Córka Anety Kaczmarek 
ur. 28.01.07 z Nowogardu

Córka Marty i Łukasza 
Żabeckich ur. 26.01.07 

z Nowogardu

Syn Katarzyny Skopińskiej 
ur. 26.01.07 z Nowogardu

Syn Dagmary i Mirosława 
Drąg ur. 25.01.07 

ze Szczecina

Podatki bytowe uchwalone – obniżka tylko o 5 pro-
cent

(DN nr 596, wtorek 4 lutego 1997 r.)
Obniżka podatków bytowych i budżet gminy – to dwie 

najważniejsze sprawy, którymi zajmowali się radni na 
czwartkowej XXXI sesji Rady Miejskiej Gminy Nowogard. 
Na pierwszy plan poszła sprawa obniżenia podatków za 
wodę, ścieki i śmieci, czego domagał się Komitet Orga-
nizacyjny Pikiety i mieszkańcy zgromadzeni na pikiecie 
3 grudnia ubiegłego roku. Komitet reprezentujący pikie-
tujących domagał się, by podwyżki tych podatków nie 
przekroczyły skali 30 procent. Na sesji grudniowej radni 
pod wpływem głosów krytyki, uchylili uchwałę o podwyż-
kach i skierowali ją do ponownego rozpatrzenia. Komisja 
Rewizyjna wyliczyła, iż możliwe jest obniżenie przyjętych 
wcześniej stawek o 5 procent (5 groszy). (…) 

Pożegnalny wyścig
(DN nr 597, piątek 7 lutego 1997 r.)
Sam Ryszard Szurkowski będzie gościem niedzielnego 

wyścigu zorganizowanego przez Kolarski Klub Sportowy 
„Bond – Sawa” z okazji pożegnania swojego najlepszego 
zawodnika Tadeusza Korzeniewskiego. Korzeniewskiemu 
kończy się kontrakt, który podpisał dwa lata temu na star-
towanie w barwach nowogardzkiego zespołu. Pozyskując 
tego doświadczonego zawodnika, klub chciał wzmocnić 
swoją pozycję w rankingach ogólnopolskich, stał się on 
także wzorem, przekazując wiedzę i doświadczenie mło-
dym kolarzom jeżdżącym w KKS. (…) (kar)

Kino „Orzeł”

Pinokio
Film dla dzieci Wło-

chy/ Francja/ Niemcy 
2002 r., reż. Roberto 
Benigni, obsada: Ro-
berto Benigni, Nico-
letta Braschi, Carlo 
Biuffre, czas trwania 
108 min., projekcja: 
wtorek – czwartek go-
dzina 17.00

Znaną doskonale 
wszystkim historię 
Pinokia wziął na war-
sztat Roberto Benigni 
wcielając się również 
w rolę tytułową. Zda-
niem krytyków i wielu 
widzów jest to przej-
mująca i zmysłowa 
adaptacja bajki Carlo 
Collodiego - historii cieśli, który z ogromnego pragnienia po-
siadania syna, przywiązuje się do jednej ze swych drewnianych 
lalek, która ożywa dzięki sile jego wiary i miłości.

Ag
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REKLAMA

W obiektywie Jana Korneluka                          

       Nowogard „wczoraj”

Warsztat przy myjni 
na ulicy Zamkowej 7 

świadczy usługi dodatkowe 
w zakresie:

 - szybkich napraw,
 - wymiany oleju,
 - napraw blacharsko-spawalniczych
 - napraw układu hamulcowego 
 - napraw układu kierowniczego.

Godziny otwarcia:
Pon.-Pt. od 9.00-17.00
Sobota   od 9.00-14.00

Nr tel. 501 140 066
Serdecznie zapraszamy!!!!

AKUTALNY „Informator”

REKLAMA

Księgarnia ATLAS” poleca:
Promocja wydawnictwa Znak -20%
Bono o Bono (wyd. Znak)
W rozmowie z zaprzyjaźnionym francuskim dziennikarzem Bono porusza cały wa-

chlarz tematów: dzieciństwo bez matki, wieloletnią przyjaźń z muzykami i początki super-
grupy U2, a także zaangażowanie w działalność charytatywną i politykę na rzecz Afryki.  
Ten charyzmatyczny Irlandczyk jest skutecznym ambasadorem krajów Trzeciego Świata: 
doprowadził do umorzenia ich gigantycznych długów. Kto z jego fanów wie, że po Live 
Aid w 1985 roku Bono z żoną, incognito, pracowali w etiopskim sierocińcu?

Trzy połówki jabłka(wyd. Znak)
Bywają w naszym życiu historie, o których nie możemy albo nie chcemy zapo-

mnieć. Zastanawiamy się przed zaśnięciem, jak potoczyłoby się nasze życie, gdy-
byśmy kiedyś inaczej wybrali. Czy czulibyśmy się bardziej zadowoleni, spełnieni...  
Teresa ma pracę, męża i dwójkę dzieci. Jest szczęśliwa. Czasami jednak zastanawia się, czy 
z kimś innym jej życie nie byłoby ciekawsze. 

Niespodziewanie upomina się o nią przeszłość. Przypadkowe spotkanie z Marcinem, 
jej młodzieńczą miłością, przywołuje wspomnienia i na nowo budzi wzajemną fascyna-
cję. Teresa staje przed trudnym wyborem: rzucić się w ramiona dawnego ukochanego i 
przekreślić ostatnie dziesięć lat czy dalej być wierną żoną i zmagać się z ciągłym uczuciem 
niespełnienia?

Uwięziony  umysł (wyd. Znak)
Uwięziony umysł to zbiór opowieści o ludziach (dzieciach i dorosłych) z auty-

zmem i syndromem Aspergera. Każdy rozdział (nazwany imieniem pacjenta) to osob-
na historia, pokazująca, jak niesłychanie są zróżnicowane zaburzenia autystyczne.  
Uwięziony umysł przypomina książki Olivera Sacksa, wciąga i fascynuje czytelników 
zainteresowanych tajemnicami ludzkiego umysłu. Z pewnością spodoba się fanom fil-
mu Piękny umysł. Poszczególne opowieści chwytają za serce, na przykład historia adop-
towanej rumuńskiej dziewczynki albo chłopca, który miał obsesję na punkcie śmierci.  
Gesty Jana Pawła II (wyd. Znak)

Zbiór tekstów publikowanych w „Tygodniku Powszechnym”, w których Janusz 
Poniewierski analizuje tym razem nie słowa, ale gesty i zachowania Jana Pawła II. 
Uwiecznione na tysiącach zdjęć, są świadectwem Jego świętości i znakiem Bożej obec-
ności równie wymownym jak to, co mówił i pisał. Liczne zdjęcia zamieszczone w książce 
pomogą zapamiętać zarówno gesty wszystkim dobrze znane, jak i te rzadziej przypomi-
nane. 
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OGŁOSZENIA DROBNE

Na rozwiaząnie zadania czekamy do dnia 1 marca. Przypominamy, że rozwiązania zadań styczniowych można 
nadsyłać do końca ferii.

Kącik Młodych Szaradzistów

PANTROPA

Odgadnięte wyrazy wpisujemy w zaznaczone „koryta-
rze”. Wszystkie dopisane litery, czytane rzędami utworzą 
rozwiązanie.

1 – ptak żyjący nad oceanem, inaczej zwany nawał-
nikiem (skojarz z burzą),

2 – mecz przegrany, bo jedna z drużyn do niego nie 
przystąpiła,

3 – pole, łan,

4 – płyn do odkażania okolicy ran,

5 – tytuł władcy – np. Franciszek Józef w monarchii 
austro-węgierskiej.

Wynajmę 

powierzchnie 
na pomieszczenie 

biurowe, 
handlowe lub 

na gabinety lekarskie 
przy ulicy 700-Lecia 

(za sklepem nocnym). 
Nr tel. 509528688

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.

• Szukam mieszkania 2 lub 1-pokojo-
wego. Wiadomość 0889 688 380.

•  Sprzedam mieszkanie – ul. Za-
mkowa, 47,75 m kw/3 pok. 0695 
770 724. 

• Do wynajęcia garaż – ul. Poniatow-
skiego. 0606 115 410.

• Kupię mieszkanie 2-pokojowe. Tel. 
091 39 23 419 – po 18.00; 0887 
479 882.

• Zlecę budowę domu w stanie 
surowym w Nowogardzie. 0603 
529 865.

• Do wynajęcia w Nowogardzie 
mieszkanie 2-pokojowe dla 2 
– 3 osób w domu jednorodzinnym 
(osobne wejście), wyposażone. 091 
39 20 737.

• Sprzedam 3-arową działkę rekrea-
cyjną nr 325. Tel. 0600 813 755.

• Sprzedam mieszkanie spółdziel-
cze, własnościowe 66 m kw., I pię-
tro przy ul. Boh. Warszawy. 0502 
026 977.

• Kupię kawalerkę lub mieszkanie 

2-pokojowe. Tanio, gotówka. Tel. 

0 509 919 605.

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 Toyota Corolla, poj. 
1.3 + gaz, rok 1991/92. Tel. 0665 
440 814.

• Sprzedam Opel Kadett, poj. 1.3, 

1987 r., cena 1200 zł – do uzgod-

nienia. 0506 382 151.

• Sprzedam części do Opla Ascona, 
1977 r., silnik po remoncie kapi-
talnym. 091 39 23 598 – po 15.00, 
0605 576 908.

• Sprzedam „malucha”, 2000 r. 
091 418 98 24.

• Sprzedam Ford Transit 1987 r., 

do małego remontu. Tel. 0885 

428 581.

• Polonez caro, 1992 r., gaz, cena 800 
zł – do uzgodnienia. 091 39 106 
22.

• Sprzedam Opel Astra (sedan), 1996 
r., autoalarm, centralny zamek, 
radio CD, hak, przebieg 101.000 
km, cena do uzgodnienia. 0668 
431 309.

• Sprzedam Honda Civic, poj. 1.4, 
1998 r., przebieg 76.500 km. 091 39 
21 444.

• Sprzedam VW Golf III, 1997 r., poj. 
1.6, cena 9.500 zł. Tel. 091 39 107 
36, po 16.00, kom. 0512 808 644.

• Oczekuję propozycji wynajęcia na 
transport – VW LT40, pod plande-
ką. 0880 724 481.

 
ROLNICTWO

• Kupię ziemię koło Nowogardu, 
przy trasie A-6. 0512 131 444.

• Miód z własnej pasieki sprzedam, 
18 zł z dowozem do klienta. 091 
39 22 752 – po 16.00.

• Sprzedam pompę wtrysko-

wą sekcyjną do 3P. Tel. 0888 

240 753.

• Sprzedam żyto i pszenicę paszo-
wą. 0600 345 068.

• Kupię prosiaka niekastrowanego. 
0600 345 068.

• Prostowniki z rozruchem 12 – 24V, 
napięcie 380 V, Kościuszki. 0502 
673 863.

• Zamienię obornik bydlęcy na sia-
no lub słomę. 0781 295 846.

• Sprzedam prosięta. Tel. 091 39 
26 344 – po 16.00.

• Sprzedam obsypnik do kopców. 
0501 237 062.

USŁUGI

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• Remonty mieszkań i adapta-

cja poddaszy 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.
• Prace wykończeniowe, szpach-

lowanie, malowanie, regipsy, 

panele i inne. 0696 909 548.

• DYWANOPRANIE – 0604 

373 143.

• CENTRUM KREDYTOWE – oferty 
5 banków. Plac Wolności 9 (były 
Hotel), pok. 413.

• Rozliczenia podatkowe – PITY. 15 
zł/deklaracja. 0695 770 724.

• Firma handlowa – kompleksowe 
wykończenia domów i remonty 
mieszkań. 880 690 324.

PRACA

• Poszukuję kierowniczki do sieci 
sklepów. Wymagania: prawo jaz-
dy. 0512 131 567.

• Poszukujemy sprzedawcy do 

sklepu. 091 39 21 220.

• Przyjmę reklamę na samochód lub 
pracę dorywczą. 0693 39 18 15.

• Przyjmę pomoc kuchenną. 0663 
412 054.

• Poszukuję opiekunki do dziecka. 
0606 64 69 68.

• Przyjmę uczniów na praktykę 

kucharz, kelner. 0663 412 054.

• Firma FELMAX zatrudni dźwi-

gowego na dźwig POLAN. Tel. 

091 462 36 04.

• Przyjmę stażystów gastronomii. 
0663 412 054.

INNE

• SPRZEDAM DRUKARKĘ LEXMARK, 
MODEL Z612, CENA DO UZDOD-
NIENIA, TEL. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy Ko-

dak CX6200, karta pamięci 128 

MB, 2 Mega pikseli, cena 150 zł. 

Tel. 0888 043 750.

• KOREPETYCJE DLA STUDEN-

TÓW. EKONOMETRIA, STATY-

STYKA, MATEMATYKA, EKONO-

MIA MATEMATYCZNA. TEL. 0600 

924 128, email: iwonand1@

wp.pl  

 
ODDAM, PRZYJMĘ

• ODDAM ŚLICZNE SZCZENIĘTA W 

DOBRE RĘCE. 0509 431 901.

• Przyjmę każdą ilość ziemi i gruzu, 
Nowogard. 0603 529 865.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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 05.02.2007r.

OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca
2.   Pilarz
3.  Szwaczka
4.  Ślusarz 
5.  Kierowca kat C
6.  Pracownik produkcji
7. Fryzjerka
8.  Kierowca C+E
9.  Piekarz
10.  Pomoc kuchenna
11.  Kucharz

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Kierowca C+E , (Gryfice)
2. Kierowca D (Gryfice)
3. Kucharz (Mosty)
4. Ubojnik, pakowacz drobiu 

(Szczecin Dąbie )
5. Nauczyciel niemieckiego (Resko)
6.  Spawacz (Dobra)
7.  Tokarz (Płoty)
8. Pracownik produkcji, rozbieracz 

mięsa (Ościęcin)
9.  Piekarz (Dobra)
10. Pracownik działu DS. Budowni-

ctwa i Gospodarki Przestrzennej 
(Osina)

11.  Nauczyciel  biologii i przyrody 
(Osina)

12.  Sekretarka (Szczecin)
13.  Ochroniarz (Szczecin)

MABO-C, ul. Spółdzielców 8a, Mierzyn  

SPAWACZ 

Wykształcenie zasadnicze zawodowe, 
uprawnienia MIG - MAG, TIG, staż 3, 
umowa o pracę, czas pracy dwie zmiany, 
wynagrodzenie akord. Kontakt telefonicz-
ny 0-91 489 87 25 Sławomir Łukaszewski, 
0-91 489 87 33 kadry. Liczba wolnych 
miejsc pracy 5

KUCA Firma Produkcyjna ul. Gdańska 

21b, Szczecin 

SPAWACZ 

Wykształcenie zasadnicze zawodowe, 
uprawnienia Metoda 135, 136, umowa-
zlecenie, czas pracy jedna zmiana. Praca 
na terenie Szczecina. Możliwość wyjazdu 
do Niemiec. Kontakt telefoniczny 510 
006 491 Liczba wolnych miejsc pracy 5

UNIZET Sp. z o.o. ul. Heyki 3, Szczecin 

SPAWACZ 

Wykształcenie zasadnicze zawodowe, staż 
5, umowa-zlecenie, czas pracy zmiano-
wość.  Kontakt telefonicznie 0-91 462 40 
44 lub osobiście do godz. 15.00 - ul. Heyki 
3, Szcz-n. Liczba wolnych miejsc pracy 5

Waryński Famabud Sp. z o.o., ul. Cu-

krowa 12, Sz-n 

SPAWACZ 

Wykształcenie zasadnicze zawodowe, staż 
2, umowa o pracę, czas pracy 1 zmiana, 
praca spawacza metodą 111,135, 136; 
konkurencyjne zarobki, system wynagro-
dzenia zadaniowy Kontakt tel. 0-91 482 42 
11. Liczba wolnych miejsc pracy 1
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Mistrzostwa TAXI

Piłkarski turniej 
policjantów

W minioną sobotę, w hali sportowej Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie odbył 
się piłkarski turniej policji. Wystartowali 
funkcjonariusze z terenu powiatu goleniow-
skiego.

Były to już trzecie tego typu zawody zorga-
nizowane przez policyjne związki zawodowe. 
„Jest to wewnętrzny turniej policji, którego 
celem jest zintegrowanie wszystkich policjan-
tów goleniowskiej Komendy Powiatowej, a 
także oderwanie się od codzienności. Impreza 
przebiegła w bardzo miłej atmosferze. Co 
najważniejsze obyło się beż żadnej kontuzji, 
nerwów i niesportowego zachowania i po 
rozgrywkach wszyscy mogliśmy się udać na 
część nieoficjalną.” – powiedział nam główny 
organizator turnieju nadkomisarz Wiesław 
Ziemba.

Wróćmy jednak do sportowego aspektu im-
prezy. Do rozgrywek stanęły cztery zespoły: 
Drogówka, Prewencja Goleniów, Prewencja 
Nowogard i Sekcja Kryminalna. Turniej roz-
grywano systemem „każdy z każdym”. 

Przed ostatnim meczem Prewencja Go-
leniów i Prewencja Nowogard miały po 
cztery punkty i właśnie w tym momencie 
przyszło im się zmierzyć w bezpośrednim 
meczu o zwycięstwo w całym turnieju (der-
by?). Lepiej zaprezentowali się zawodnicy z 
Goleniowa pokonując swoich „imienników” 
z Nowogardu 2:0 i ostatecznie zdobywając 
główne trofeum, czyli Puchar Komendanta 
Powiatowego inspektora Leszka Skotni-
ckiego. Prewencja Nowogard zajęła drugie 
miejsce i otrzymała puchar ufundowany 
przez burmistrza naszego miasta Kazimie-
rza Ziembę. Trzecie miejsce zajęli policjanci 
z Sekcji Kryminalnej i wywalczyli puchar 
Komendanta Komisariatu w Nowogardzie 
nadkomisarza Stanisława Saniuka. Czwarte 
miejsce przypadło w udziale Drogówce. Na 
ich półce stanie puchar ufundowany przez 
Przewodniczącego Związków Zawodowych 
nadkomisarza Wiesława Ziembę.

Wyniki wszystkich meczów:
Drogówka – Prewencja Goleniów 2:2,
Prewencja Nowogard – Sekcja Kryminalna 3:1,
Prewencja Goleniów – Sekcja Kryminalna 7:2,
Drogówka – Prewencja Nowogard 2:2,
Sekcja Kryminalna – Drogówka 1:0,
Prewencja Nowogard – Prewencja Goleniów 0:2.

Ostateczna kolejność:
1. Prewencja Goleniów 7 11-4,
2. Prewencja Nowogard 4 5-5,
3. Sekcja Kryminalna 3 4-10,
4. Drogówka  2 4-5.

Andrzej Garguliński

SALOS po raz dziesiąty
Po raz kolejny do Nowogardu przyjechali młodzi zawodnicy grający i trenujący w szczecińskim 

SALOS-ie – Salezjańskiej Organizacji Sportowej.

Zorganizowany 
w tym roku w no-
wogardzkich ha-
lach obóz sportowy 
jest już dziesiątym 
z kolei przyjazdem 
szczecińskiego SA-
LOS-u do nasze-
go miasta. Po raz 
pierwszy przyby-
li tu w 1999 roku 
organizując u nas 
zarówno letnie, jak 
i zimowe obozy.

„Nowogard wy-
bieramy z kilku po-
wodów. – powie-
dział nam ksiądz 
Andrzej Mimier, 
prezes szczeciń-
skiego SALOS-u 
- Przede wszystkim 
jest tu znakomita 
baza sportowa. Je-
steśmy tu w jednym, 
przestrzennym kompleksie szkol-
nym. Mamy małe dzieci, więc 
jest im potrzebna duża przestrzeń 
by się wybiegać. Jest tu bardzo 
dobra hala. Równie ważne jest 
dla nas to, że Nowogard leży 
blisko Szczecina. Teraz jest okres 
zimowy, to są małe dzieci, które 
często chorują, więc w razie czego 
rodzice mają możliwość przyje-
chać i odebrać dziecko czy nawet 
odwiedzić. Ale przede wszystkim 
jesteśmy miło przyjmowani, bar-
dzo dobrze dogadujemy się z 
dyrekcją szkoły, więc od kilku lat 
tu przyjeżdżamy.

Chciałbym ustosunkować się 
do artykułu Pani Ewy Schafer, 
której osobiście nie znam ale 
serdecznie pozdrawiam i przy-
bliżyć formułę Mistrzostw. Są 
to Mistrzostwa organizowane 
od ponad 20 lat, głównie dla 
taksówkarzy z całej Europy, 
odbywają się zawody sportowe 
w różnych konkurencjach. Ale 
oprócz walorów sportowych 
jeszcze ważniejsza jest integracja 
tego środowiska. Nie zgadzam 
się z Panią odnośnie oceny tych 
Mistrzostw przez gości z za-
granicy, dlatego że spotykamy 
się z Nimi od 10 lat w różnych 
miastach Europy i Oni, jak i my 
mamy skalę porównania. Mi-

strzostwa w Nowogardzie były 
pod każdym względem najlepsze 
od wielu lat. Pani widziała tylko 
1/3 jednej konkurencji piłki 
nożnej, która jeszcze odbywała 
się w Golczewie i Węgorzycach. 
Natomiast nie widziała Pani 
pozostałych 8 konkurencji oraz 
zakończenia Mistrzostw łącznie 
z zabawą, a że w tym czasie na 
stadionie cały czas padało, to i 
frekwencja była mała. Ponadto 
obliguje nas jeszcze zasada i 
regulamin tych Mistrzostw, któ-
rego musimy przestrzegać. Na-
tomiast zgadzam się całkowicie 
z Panią z tym, że dobrze by było 
przybliżyć te zawody mieszkań-
com Nowogardy, dlatego w tym 

roku dokonamy trochę zmian, 
jedną z nich będzie uroczyste 
otwarcie Mistrzostw (prawdopo-
dobnie na Placu Szarych szere-
gów) połączone z piknikiem dla 
mieszkańców. Jesteśmy otwarci 
na współpracę z każdym kto ma 
ciekawe propozycje, do czego 
serdecznie zapraszam.

Ponadto nadmieniam, że 
chciałoby się dużo zrobić, ale za 
wszystkim stoją finanse i może-
my tyle wydać ile pozyskamy.

Nasz Komitet Organizacyjny 
mieści się w Pubie „Pasadena”, 
tel. 606 612 367.

Ze sportowym pozdrowie-
niem

Andrzej Szafran

Na tegorocznym obozie trenuje 
77 zawodników. W odróżnieniu 
od lat poprzednich przyjechali 
tylko młodzi piłkarze grający na 
co dzień m.in. w wojewódzkich 
ligach trampkarzy. Młodzież 
trenująca inne dyscypliny sportu 
szlifuje swą formę na obozach 
zorganizowanych w innych mia-
stach. W Nowogardzie trenują 
roczniki 1992, 1995, 1996, 1997, 
1998, 1999 i 2000.

Wystarczy rzut oka na tabele 
publikowane m.in. na stronie 
Zachodniopomorskiego Związ-
ku Piłki Nożnej by się przekonać, 

że stanowią oni poważną siłę w 
młodzieżowej piłce nożnej w 
naszym województwie. Drużyny 
wszystkich roczników plasują 
się w czołówkach swoich lig, 
a czasami znajduje się miejsce 
dla pierwszej i drugiej drużyny 
SALOS-u występującej w danej 
klasie rozgrywek. I to widać. 
Oglądając sparingowe spotkania 
jedenastolatków nie widać cha-
rakterystycznej dla tego wieku 
kopaniny czy egoistycznego 
grania. A więc trenerzy SALOS-u 
wykonują dobrą robotę.

Ag
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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   

6 lutego 2007 r.
wtorek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

od 6 zł m2



Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM
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Fatima 19.04-05.05,
Lwów 28.04-05.05, Włochy 02.06-11.06,
Wilno 06.07-12.07 Medugorja 25.06-02.07

REKLAMA REKLAMA

Telefoniczny DYŻUR REDAKCYJNY
091 392 21 65 do 16.00
po 16.00 091 392 50 87

REKLAMA

czytaj na str. 6

REKLAMA

Wali się strop

   • TECHNIK ADMINISTRACJI (2 lata) 
   • TECHIK BHP (1,5 roku)
   • TECHNIK OCHRONY (2 lata)

CZESNE: 90 zł/miesięcznie 
BEZROBOTNI: 70zł/miesięcznie

PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE 
ul. 3 Maja 22, 72-200 Nowogard tel. 091-392 21 81 
OGŁASZA NABÓR NA KIERUNKU:

„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

Przemoc w I LO

Troska 
o młodzież 
czy szukanie 
sensacji
67 rocznica wywózki 

Podróż 
na rozkaz

Wywiad 
z Józefem 
Korkoszem
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KALENDARIUM
9 LUTEGO 

Imieniny: Ansbert, Apolonia, Bernard, Cyryl, Donat, 
Felicjan, Gorzysław, Jakub, Marian, Mariusz, Nikifor, 
Pelagia, Pryma, Prymus, Reginald, Sabin i Sulisława 
1990 – W Polsce przywrócono dawne godło państwo-
we. Po przemianach ustrojowych nastąpił powrót 
do zmodyfikowanej wersji polskiego Orła Białego z 
otwartą koroną według wzoru z 1927 r.

10 LUTEGO

Imieniny: Apollon, Gabriel, Jacek, Jacenty, Michał, 
Scholastyka, Sotera, Tomił, Tomisława, Wilhelm i 
Elwira 

11 LUTEGO

Imieniny: Adolf, Adolfa, Ampelia, Ampeliusz, Be-
nedykt, Bernadeta, Cedmon, Datyw, Dezyderia, 
Dezyderiusz, Dezydery, Feliks, Feliksa, Grzegorz, He-
loiza, Jonasz, Lucjusz, Łazarz, Łucjusz, Maria, Olgierd, 
Paschalis, Saturnin, Seweryn, Świętomirza, Teodora 
i Wiktoria 
Kościół katolicki - Światowy Dzień Chorego 
Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej 

12 LUTEGO

Imieniny: Aleksy, Ammonia, Ammoniusz, Antoni, 
Bartłomiej, Benedykt, Bonfilia, Bonfiliusz, Damian, 
Etelwold, Eulalia, Ewa, Feliks, Gaudencja, Gaudenty, 
Gerard, Gerda Grzegorz, Hilarion, Hilariona, Humbe-
lina, Jakub, Jan, Julian, Juwencjusz, Laurenty, Ludan, 
Ludwik, Maryna, Melecjusz, Mikołaj, Modest, Norma, 
Paweł, Radzim, Saturnin, Saturnina, Tracja, Tomasz, 
Trzebiesława i Władysław

Uwaga wędkarze
Zarząd Koła Miejsko Gminnego PZW zaprasza 

w dniu 25.02.2007 r. na zebranie sprawozdawcze 
Zarządu Koła. Zebranie odbędzie się w Bibliotece 
Miejskiej w Nowogardzie.

Rozpoczęcie zebrania godz. 9.30.
Serdecznie zapraszamy. Zarząd Koła

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.

Nie bądźmy obojętni wobec ludzi znajdują-
cych się w trudnej sytuacji.

• Samotna matka potrzebuje pieca (na drze-
wo) i grzejników żeliwnych – 2 sztuki. Tel. 
889 252 247.

• Oddam tapczan. Tel. 691 154 505. 
Redakcja dziękuje Panu, który przekazał 

ławę rodzinie potrzebującej.
   Z góry dziękujemy. Redakcja 

Światowy Dzień Chorego
Kogo Bóg darzy wielką miłością, w kim pokłada wielkie nadzieje, na tego zsyła wielkie cierpienie, do-

świadcza go nieszczęściem.
         Fiodor Dostojewski

Dnia 11 lutego na całym 
świecie obchodzony jest Świa-
towy Dzień Chorego. Został 
on ustanowiony przez papieża 
Jana Pawła II w dniu 13 maja 
1992 roku w liście do prze-
wodniczącego Papieskiej Rady 
ds. Duszpasterstwa Służby 
Zdrowia kardynała Fiorenzo 
Angeliniego. Miało to miejsce 
w 75. rocznicę objawień fatim-
skich i w 11. rocznicę zamachu 
na jego życie.

Obchody tego dnia odbywa-
ją się co roku w jednym z sank-
tuariów maryjnych na świecie. 
 Po raz pierwszy Światowy 
Dzień Chorego obchodzono 
w 1993, a główne uroczystości 
odbyły się wtedy w Lourdes i - 
częściowo - w Rzymie. W roku 
1994 miejscem centralnych 
obchodów była Jasna Góra, 
a następnie: Jamusukro  na 
Wybrzeżu Kości Słoniowej w 
1995 r., Guadalupe w Meksyku 
Fatami 1996 r., Fatima (1997 
r.), Loreto (1998 r.), Harissa  w 
Libanie w 1999 r., Rzym (2000 
r.), Sydney (2001 r.), w naro-
dowym sanktuarium katoli-
ków indyjskich w Vailankamy 
(2002 r.), w Lourdes (2004 r.), 
w Jaunde w Kamerunie (2005 
r.) i w Adelajdzie w Australii 
(2006 r.). W roku 2007 XV 
Światowy Dzień Chorego ob-
chodzony będzie w Seulu. 

Ustanowienie przez Ojca 

Świętego Światowego Dnia 
Chorego zostało skierowane 
do całego Kościoła powszech-
nego jako wezwanie, aby po-
święcić jeden dzień w roku 
modlitwie, refleksji i dostrze-
żeniu miejsca tych, którzy 
cierpią na duszy i ciele.

Główne cele Światowe-
go Dnia Chorych to przede 
wszystkim: nawiązanie do 
konieczności zapewniania lep-
szej opieki ludziom chorym, 
dowartościowanie cierpie-
nia chorych na płaszczyźnie 
ludzkiej, a przede wszystkim 
duchowej, włączenie w dusz-
pasterstwo służby zdrowia 
wspólnot chrześcijańskich, 
rodzin zakonnych, popieranie 
zaangażowania wolontariatu, 
wspieranie chorych i cierpią-
cych oraz ich opiekunów. 

Coroczne obchody Dnia 
Chorego w Polsce są okazją do 
spotkań modlitewnych różnych 
instytucji i osób prywatnych 
zaangażowanych w opiekę nad 
ludźmi chorymi. W całej Polsce 
w kościołach, kaplicach szpital-
nych, hospicjach i w domach 
pomocy społecznej odprawia-
ne są msze święte w intencji 
ludzi chorych i ich opiekunów. 
Odbywają się również liczne 
pielgrzymki chorych i ich opie-
kunów do sanktuariów maryj-
nych w całym kraju. Z okazji 
Światowego Dnia Chorego 

organizowane są także wystawy 
prac wykonanych przez osoby 
niepełnosprawne umysłowo 
oraz koncerty muzyczne.

Jak zaznaczył Ojciec Święty 
Jan Paweł II w swym orędziu 
na III Światowy Dzień Cho-
rego Chorego 1995 r. „Wyko-
rzystanie wartości cierpienia 
i ofiarowanie go za zbawienie 
świata już samo w sobie jest 
działaniem i misją na rzecz 
pokoju, ponieważ odważne 
świadectwo słabych, chorych i 
cierpiących może się stać bez-
cennym wkładem w budowę 
pokoju.”

Powinniśmy nie tylko 11 lu-
tego, ale każdego dnia pamiętać 
o wszystkich chorych, ludziach 
cierpiących i potrzebujących 
wsparcia. Cierpienie może do-
świadczyć bowiem każdego z 
nas, a przecież w takich właśnie 
chwilach człowiek najbardziej 
potrzebuje wsparcia i oczekuje 
zrozumienia. 

W Nowogardzie jest kilka 
placówek opiekujących się 
ludźmi chorymi i cierpiącymi, 
m.in. szpital, klika przychodni, 
dwa domy pomocy społecznej. 
Tym bardziej odczuwać może-
my bliskość cierpienia. Dlatego 
tak ważne jest, aby pielęgnować 
w sobie zrozumienie i wytrwa-
łość w życiu z nim.

Justyna

Sprostowanie
W poprzednim wydaniu 

naszej gazety w artykule rela-
cjonującym wybory do Rady 
Powiatowej Zachodniopomor-
skiej Izby Rolniczej błędnie 
wpisaliśmy nazwisko jednego 
z członków komisji wyborczej. 
Pana Jana Tobałę serdecznie 
przepraszamy jak i wszystkie 
osoby zainteresowane ser-
decznie za tę pomyłkę prze-
praszamy. 

Red
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REKLAMA

ZAKŁAD DOMOWEJ OPIEKI
DŁUGOTERMINOWEJ

Informacja dostępna pod numerem
tel. 091 392 65 31 tel. kom. 509 142 650

uruchamiając

Informuje, iż z dniem 01.02.07r. rozszerzył swoją działalność

HOSPICJUM DOMOWE bezpłatną

Usługi wykonywane są w domu pacjenta

NOWOGARD ul. KOŚCIUSZKI 36 II piętro gab. 314

REKLAMA

Czym żyje NSZZ 
„SOLIDARNOŚĆ” PO i W

W ciągu 2 ostatnich tygodni przed 
feriami NSZZ „Solidarność” PO i W 
zbierał podpisy pracowników oświaty 
na listach poparcia dla akcji protesta-
cyjnej. Dotarłam niestety tylko do szkół 
miejskich przepraszam więc tych, któ-
rzy pracują na wsi i chcieliby podpisać 
się na listach protestacyjnych lecz nie 
mieli takich możliwości.

Swoje poparcie składali nie tylko 
członkowie naszego związku, rów-
nież Ci, którzy nie należą do żadnej 
organizacji związkowej. Wszystkim 
bardzo dziękuję każdy podpis bę-
dzie się liczył w rozmowach jakie 
prowadzi Sekcja Krajowa Oświaty i 
Wychowania NSZZ „Solidarność” 
z rządem w sprawach podwyżek dla 
pracowników oświaty.

Stefan Kubowicz (przewodniczący 
SKO i W) uważa, że należy podjąć 
realne działania, które spowodują 
7% wzrost płac i dadzą perspektywy 
wzrostu na lata 2007-2010. Działania 
te to:

• podwyższenie kwoty bazowej dla 
nauczycieli,

• podwyższenie średniej wynagro-
dzeń dla nauczyciela stażysty w art. 
30 ust. 3 KN.

Sądzę, że to my sami musimy wal-
czyć o podwyżki dla nas, gdyż nie 
uczyni tego za nas żadna inna grupa 
zawodowa, zrozumieli to Ci, którzy 
wpisali się na listach poparcia do 
prowadzących rozmowy.

Informuję także, że od 19 stycznia 
toczą się rozmowy między przedsta-
wicielami władz miasta a związkami 
zawodowymi, których celem jest 
uzgodnienie regulaminu wynagro-
dzenia nauczycieli na 2007 rok.

NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania zgłosił wnio-
ski do projektu:

• Zlikwidować punkty ujemne w 
przyznawaniu dodatku motywacyj-
nego dla dyrektorów i nauczycieli.

• W §5 pkt 2 kryterium 4 punkto-
wać od 0 do 6 pkt.

• Zwiększyć dodatek za wychowaw-
stwo do 60 zł.

O wynikach rozmów poinformu-
ję po ich zakończeniu. Członkom 
związku przekażę informacje na 
najbliższym comiesięcznym spot-
kaniu.

Przewodnicząca
Anna Kowalczyk-Krzywania

Wieczór poezji w Bibliotece
W dniu 15 lutego o godzinie 17.30 w sali Biblioteki Miejskiej w Nowogar-

dzie odbędzie się premierowa prezentacja tomiku poezji „Co robimy ze swoją 
wolnością” autorstwa Marka Słomskiego. W programie: recytacja, spotkanie 
z autorem, dyskusja. Zapraszamy.

Organizatorzy
M. A. Frydryk

Z. Pilarz

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Nowogardzkiej informuje, że 
kolejne otwarte zebranie członków i sympatyków TMZN odbędzie się 19 
lutego br. (poniedziałek) w sali wystawowej Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Nowogardzie. Początek zebrania o godz. 16.30. Tematem zebrania będzie 
m.in. aktualizacja listy członków TMZN.

W związku z powyższym zwracamy się do członków TMZN o uzupełnie-
nie w terminie do dnia 19.02. br. zaległych składek członkowskich.

 Za Zarząd – Franciszek Karolewski

Zebranie 
TMZN
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Wszystkim, którzy 
uczestniczyli

w ostatniej drodze 

śp. Kazimierza 
Rafińskiego 

serdeczne 
podziękowania 

składają 
synowie z rodzinami

KONDOLENCJE

Wali się strop 
nad głowami radnych

Nowogardzkich radnych czeka przeprowadzka. Na szczęście tylko na jakiś czas. Powodem tego jest 
pękający strop w sali obrad Urzędu Miejskiego. 

Wszystko zaczęło się w ze-
szłym tygodniu. W czwartek 
zauważono pęknięcie środkowej 
belki podtrzymującej strop nad 
salą obrad nowogardzkiego 
Urzędu Miejskiego. Jest ono 
wyraźnie widoczne. Znajduje 
się niemal na środku belki, tuż 
obok ciężkiego, metalowego 
żyrandola.

 Pracownicy Urzędu niemal 
natychmiast wezwali ekipę bu-
dowlaną, która prowizorycznie 
zabezpieczyła pomieszczenie 
ustawiając dwa stemple. Skon-
taktowano się też z rzeczoznaw-
cą z Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa z gryfickiej firmy 
Budkom. Już po pierwszych 
oględzinach stwierdził on, że 
belkę należy podeprzeć dziesię-
cioma drewnianymi stemplami. 
Przy okazji stwierdzono, że w 
belkach znajduje się mnóstwo 
owadów, a jedna ze ścian w daw-
nej siedzibie Wydziału Architek-
tury jest również uszkodzona. 
Szczegółowa ekspertyza znana 
będzie dzisiaj.

Jak na razie nie ma zbyt wielu 
pewników w całej tej sprawie. 
Jednym z nielicznych jest to, że 
naszych radnych czeka przepro-
wadzka. Najbliższa sesja Rady 
Miejskiej, która jest zaplanowana 
na 28 lutego odbędzie się naj-
prawdopodobniej w Bibliotece 
Miejskiej, w dawnej 
sali językowej. Nie 
jest jednak wyklu-
czone, że nasi wy-
brańcy spotkają się 
w sali widowiskowej 
Nowogardzkiego 
Domu Kultury. 

Trudno jest dziś 
mówić o kosztach 
remontu. Te zależeć 
będą od projektu 
technicznego, które-
go wykonanie moż-
na zlecić dopiero 
wówczas, gdy znane 
będą szczegółowe 
wyniki ekspertyzy. 
Według wstępnych 
prognoz wszystko 
może potrwać około 
pół roku.

„Będziemy zlecać opracowanie 
projektu technicznego. – po-
wiedział nam Sekretarz Gminy 

Agnieszka Biegańska – Sawicka 
– Prawdopodobnie trzeba będzie 
wyremontować cały strych. Bu-
dynek nie jest wpisany do rejestru 

zabytków, ale jest pod opieką 
konserwatora, więc będziemy 
przygotowywać niezbędne uzgod-
nienia, będziemy musieli pytać go 

o zdanie. Na szczęście zamknięcie 
sali obrad nie dezorganizuje pracy 
Urzędu. Jak belka będzie właś-
ciwie podstemplowana będzie 

można korzystać z po-
mieszczeń na górze.”

Pojawia się jednak 
ważne pytanie. Skoro 
wstępne oględziny 
wykazały tyle uszko-
dzeń budynku ratu-
sza, to czy szczegóło-
wa ekspertyza nie od-
kryje kilku kolejnych 
i w konsekwencji tego 
Urząd będzie musiał 
szukać sobie nowej 
siedziby?

„Proszę lepiej nas 
nie straszyć. To by 
się wiązało z dużymi 
wydatkami.” – kończy 
Agnieszka Biegań-
ska – Sawicka. Na jej 
twarzy nie było widać 

jednak przerażenia, więc chyba 
nie będzie tak źle.

Ag

W sali obrad stanęły rusztowania

Pęknięcie rzuca się w oczy

Tydzień Ofiar 
Przestępstw

W dniach 22 lutego 
– 1 marca br. będzie miał 
miejsce „Tydzień Ofiar 
Przestępstw”. W tym cza-
sie ofiarom przestępstw 
będą udzielane porady 
prawne przez sędziów 
w kilku specjalnościach. 
Oto terminy, w których 
realizowana będzie ak-
cja:

• 22 lutego (czwartek) 
porad w Sądzie Rejonowym w Goleniowie, ul. 
Konstytucji 4 Maja 45 (pok. 3) będzie udzielał 
sędzia o specjalności w sprawach rodzinnych

• 23 lutego (piątek) porad w Wydziale VI 
Grodzkim – budynek Starostwa Powiatowego 
w Goleniowie, ul. Dworcowa 1 będzie udzielał 
sędzia o specjalności w sprawach karnych

• 26 lutego (poniedziałek) porad w Wydziale 
VI Grodzkim -  budynek Starostwa Powiatowe-
go Goleniowie, ul. Dworcowa 1 będzie udzielał 
sędzia o specjalności w sprawach karnych

• 27 lutego (wtorek) porad w Wydziale VI 
Grodzkim – budynek Starostwa Powiatowego 
w Goleniowie, ul. Dworcowa 1 będzie udzielał 
sędzia o specjalności w sprawach cywilno-
karnych

• 28 lutego (środa) porad w Sądzie Rejono-
wym w Goleniowie, ul. Konstytucji 3 Maja 45 
(pok. 17) będzie udzielał sędzia o specjalności 
w sprawach karnych

• 1 marca (czwartek) porad w Sądzie Rejo-
nowym w Goleniowie przy ul. Konstytucji 3 
Maja 45 (sala nr 19) będzie udzielał sędzia o 
specjalności w sprawach karnych. 

Wszystkie porady będą udzielane w godzi-
nach od 8.30 do 14.30. 

Sędziowie będą informować pokrzywdzo-
nych o ich uprawnieniach. To dobra okazja dla 
wszystkich osób, które potrzebują fachowej 
porady prawnej, a nie wiedzą dokąd się udać, 
warto więc z niej skorzystać.

oprac. Justyna
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SZYBKA I MIŁA OBSŁUGA

do nowootwartego biura
przy ul. Bankowej 4 w Nowogardzie

(wejście jak do sklepu "Orient")

pon-piątek od 10:00-17:00, sobota od 10:00-13:00

DECYZJA O PRZYZNANIU KREDYTU
NATYCHMIASTOWA

ZAPRASZA STAŁYCH I PRZYSZŁYCH KLIENTÓW



6 M - Nr 11 (1548)

Przemoc w I LO

Troska o młodzież 
czy szukanie sensacji?

Na pierwszej stronie środkowego wydania „Głosu Szczecińskiego” 
opublikowany został artykuł sugerujący, że niektórzy uczniowie 
wyżywają się na swoich rówieśnikach. Gdy przyjrzeliśmy się sprawie 
bliżej okazało się, że wszystko wygląda nieco inaczej niż można to 
wywnioskować z artykułu.

Skandal...
Sprawa zaczęła się od nakręcenia 

filmu przy pomocy telefonu ko-
mórkowego, na którym widać jak 
uczniowie biją swoich kolegów. Film 
znalazł się w internecie. Kopanie, 
wywracanie, rzucanie o ścianę ma 
miejsce zarówno w szkole i na boisku 
jak i na alejkach nad naszym jezio-
rem. Wniosek, poparty autorytetem 
psychologa dziecięcego, brzmi, że 
nawet jeśli widoczne na filmie sceny 
są inscenizacją to „...ci chłopcy mogą 
za jakiś czas szukać sposobu by to 
co zrobili dla zabawy, wypróbować 
naprawdę.”

Oglądaliśmy również ten film. Od 
razu rzuca się w oczy, że „ofiary” 
po ataku wpadają na żywopłot przy 
alejkach. Taka zabawa jest tam prak-
tykowana od wielu lat. Potwierdzają 
to nie tylko absolwenci mieszczących 
się w tamtej okolicy I LO i Szkoły 
Podstawowej nr 1. Dostrzec też moż-
na, że „bandyci” i „ofiary” zamieniają 
się rolami w poszczególnych scenach, 
a reakcja na cios jest wcześniejsza niż 
samo uderzenie, które bywa niecelne. 
I pewnie dlatego film zrobiony jest 
w niewielkim przyspieszeniu, gdyż 
dzięki temu te niedoskonałości są 

mniej widoczne. A poza tym którzy 
przestępcy dokumentowaliby swoje 
wybryki nie maskując sie. Tu widać 
uśmiechnięte twarze bitych i biją-
cych. Wnioskowanie z tego, że I LO 
jest siedliskiem bandytów świadczyć 
może o pobieżnym oglądaniu filmu 
lub złej woli.

Sprawą zajęła się policja. Funkcjo-
nariusze dotarli do autorów filmu.

„Przyznali, ze to nagrali, że to 
jest rzecz ustawiana. Stwierdzili, że 
jest to ich inwencja twórcza, eks-
presja zainspirowana reklamami 
hardocore’owymi emitowanymi w 
mediach. Oni pod wpływem tego 
wszystkiego nagrali to dla zabawy. Nie 
są w stanie powiedzieć kto umieścił to 
w internecie.” – powiedział nam za-
stępca komendanta nowogardzkiego 
Komisariatu podkom. Leszek Nowak. 
Te wyjaśnienia jak i dokładna analiza 
filmu pozwoliła stwierdzić policjan-
tom, że przedstawione na filmie sceny 
w rzeczywistości są inscenizacją. Nie 
stwierdzono naruszenia norm prawa. 
Inna sprawą jest to obyczajność. Ma-
teriały trafią jednak do Sądu Rodzin-
nego, który zdecyduje czy potrzebna 
będzie opieka kuratora.

Oświadczenie
W numerze 24 Głosu Szczecińskiego z dnia 8 lutego br. ukazał się artykuł 

Pani Agnieszki Tarczykowskiej pod tytułem „Pokazali w sieci, jak się biją w 
szkole”. Dziennikarka w sposób bardzo szczegółowy opisuje w nim sceny 
filmu nakręconego telefonem komórkowym, w którym uczniowie I Liceum 
Ogólnokształcącego w Nowogardzie, w wyraźnie wyreżyserowanych sce-
nach ilustrują agresywne wobec siebie zachowania. O fakcie pojawienia się 
filmu w Internecie, Dyrektor szkoły Pani Irena Stasiewicz została poinfor-
mowana przez Policję w dniu 5 lutego br. Niezwłocznie podjęła działania, 
zgodne z obowiązującą w takich przypadkach procedurą. W szkole odbyło 
się spotkanie., w którym uczestniczyli: Dyrektor szkoły, wicedyrektor, peda-
gog szkolny, wychowawca klasy oraz przedstawiciele Policji. W spotkaniu 
uczestniczyła także dziennikarka Głosu Szczecińskiego - Pani Agnieszka 
Tarczykowska. O zaistniałej sytuacji powiadomiony został także Zachodnio-
pomorski Kurator Oświaty oraz organ prowadzący, tj. Naczelnik Wydziału 
Oświaty w Starostwie Powiatowym w Goleniowie.

Ponieważ trwają ferie zimowe, rozmowy wyjaśniające z uczniami i ich ro-
dzicami odbędą się po powrocie uczniów do szkoły, Policja prowadzi w tej 
sprawie odrębne postępowanie.

W dniu 8 lutego 2007 r. Starosta Goleniowski Tomasz Stanisławski spotkał 
się z Dyrektorem Szkoły Panią Ireną Stasiewicz, Uzgodniono, że w okresie 
po feriach, w szkole zostaną zorganizowane warsztaty dla nauczycieli do-
tyczące rozpoznawania tendencji agresywnych u uczniów. Pedagog szkolny 
rozważy zaś możliwość skierowania uczniów, którzy „grali” w filmie, na za-
jęcia socjoterapeutyczne, które prowadzone są w Specjalistycznej Poradni 
Terapeutycznej w Nowogardzie.

Dotychczas w I Liceum Ogólnokształcącym w Nowogardzie nie miały 
miejsca  zachowania określane jako agresywne. Szkoła jest szkołą bezpiecz-
ną, co potwierdzają uczniowie, ich rodzice oraz nowogardzka Policja.

Incydent, o którym pisze Pani Tarczykowska ma charakter niestosownego 
żartu, z którego zostaną wyciągnięte adekwatne do niego konsekwencje.

Starosta 
mgr  Tomasz Stanisławski

I LO nie jest siedliskiem bandytów

„Dla Babci i Dziadka”
„Dla Babci i Dziadka” – pod takim hasłem 25 stycznia 2007 roku w Szkole 

Podstawowej w Długołęce odbyło się niezwykle gorące spotkanie najmłod-
szych uczniów klasy „O” z babciami i dziadkami. Dzieci rozpoczęły swoje 
spotkanie z dziadkami przedstawieniem pt. „Czerwony Kapturek” oraz za-
prezentowały pełne miłości i wdzięczności wiersze, piosenki, złożyły życze-
nia, do których dołączyła się pani dyrektor Danuta Ziółkowska oraz opiekun 
dzieci pani Łucja Goc. Dzieci wręczyły również samodzielnie wykonane laurki 
z wierszykami i odbitą swoją dłonią oraz dekoracyjne talerze na ścianę. Cie-
pło i tkliwie, a niekiedy ze łzą w oku przypatrywali się dziadkowie występom 
swoich wnucząt. Następnie 
otrzymali swoje portrety i 
usłyszeli za co najbardziej 
kochają ich wnuczęta. W 
miłej atmosferze przy mu-
zyce lat 70-tych, 80-tych 
oraz poczęstunku przygo-
towanym przez rodziców 
dziadkowie spędzili ten 
wyjątkowy dzień w roku. 

Łucja Goc

...rozdmuchany niepo-
trzebnie

Zdaniem wielu na-
szych rozmówców artykuł 
opublikowany w „Głosie 
Szczecińskim” jest typo-
wym przejawem pogoni 
za sensacją, szukaniem 
problemu tam gdzie go 
nie ma. 

„Jeśli to była forma za-
bawy, paru chłopaków 
bawiło się w kręcenie filmu 
i wszyscy robili to dobro-
wolnie to nie widzę tu problemu. Co 
innego gdyby rzeczywiście kogoś bito i 
to filmowano. Bo w ten sposób patrząc 
to wiele filmów, które lecą w telewizji 
też są przestępstwem. Bo czym to się 
różni. To jest wielka afera niewiado-
mo z czego i angażowanie w to służb 
publicznych”. – powiedział nam jeden 
z cenionych nowogardzkich nauczy-
cieli, który woli jednak zachować 
anonimowość. 

Podobnego zdania jest psycholog 
Bożena Borowik: „Jeśli jest to insce-
nizacja to można zapytać czy autorzy 
filmu „Psy” też stwarzają jakieś zagro-
żenie. Chłopaki robili sobie wprawki w 
robieniu filmu. Taki można wysnuć z 
tego wniosek. Nie można powiedzieć, 
że w przyszłości zostaną bandytami, 
najwyżej to, że w przyszłości poważnie 

zajmą się filmem. Jeżeli rzeczywiście 
była to inscenizacja to nie ma powo-
dów by upatrywać w tym jakichkol-
wiek zagrożeń.”

Czym to się skończy? W tej chwili 
trudno powiedzieć. Na pewno spra-
wa trafi do Sądu Rodzinnego, który 
zajmie się chłopakami. Ich jedyną 
winą jest to, że  postanowili nakręcić 
zabawny - ich zdaniem - film. Prze-
cież mieli do tego prawo. Co z tego, 
że ich upodobania nie pokrywają się z 
upodobaniami innych. Robiąc swoje 
„dzieło” nikogo nie skrzywdzili, nie 
zniszczyli jakiegokolwiek mienia. 
Mimo to zajmie się nimi sąd. A stanie 
się to tylko dlatego, że ktoś stwierdził 
iż ma wspaniały temat artykuł.

Ag
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67 rocznica Wywózki…

Podróż na rozkaz
10 lutego przypada 67 rocznica pierwszej wywózki ludności polskiej 

wschodnich kresów Rzeczpospolitej zajętych w wyniku agresji sowieckiej 17 
września 1939 roku. Tułaczy niewolniczy los Polaków na Syberii czy stepach 
Kazachstanu skończył się dopiero po zakończeniu wojny, ale nikt kto chciał 
mieszkać w Polsce nie mógł wrócić do rodzinnych domów, dlatego wielu 
Sybiraków osiedliło się na ziemiach zachodnich, również w Nowogardzie. 
Jedną z tych osób jest Pani Anna Salamońska repatryjantka ze Wschodu. W 
tę tak ważną i bolesną nadal dla wielu rocznicę rozmawiamy z Panią Anną 
o historii, która tak mocno zapadła w pamięć tego pokolenia Polaków.

„DN”: Pani Aniu jak Pani za-
pamiętała ten dzień 10 luty 67 lat 
temu… 

 Anna Salamońska: Tak, będę to 
pamiętała do końca życia. Tego dnia 
1940 r. około 6.30 w zimowy, mroź-
ny i wietrzny poranek, powitał nas 
widok rosyjskich żołnierzy, którzy 
do naszej wioski (Lanc Koronka) za-
jechali na koniach. Cała wioska (52 
rodziny) otrzymała rozkaz, aby za-
brać ze sobą to, co da się wsadzić na 
sanie. Wzięliśmy pierzyny i buty a 
resztę kazali pochować, z obietnicą, 
że wrócą po to  jutro. Zawieź-
li nas na stację Buczały, gdzie nas 
zapakowano w tzw. wagony pulma-
nowskie (metalowe). W nich sie-
dzieliśmy do rana następnego dnia, 
po czym wywiezli nas do 
Lwowa, przepakowali do 
wagonów towarowych, 
w których stały prycze 
i żelazna beczka, która 
służyła do ogrzewania. 
W każdym wagonie było 
około 40 osób. Pociąg w 
nieznane, nikt nam nie 
powiedział gdzie jedzie-
my, warunki były strasz-
ne, tylko raz w nocy 
podawali nam zupę w 
wiadrach, która bardzo 
często w trakcie jazdy 
wylewała się z wiader. 
Węgiel dostawaliśmy od 
czasu do czasu. W wago-
nach było tak zimno, że 
głowa przymarzła mi do 
oblodzonej ściany wa-
gonu. Nie myliśmy się. 
Za toalety służyły dziu-
ry w podłodze w rogu 
wagonu. Po 3 tygodniu 
podróży zatrzymaliśmy 
się na pierwszy dłuższy 
postój w Omsku. Wy-
puszczono nas wtedy 
pierwszy raz na powietrze, z tego 
to powodu wiele wycieńczonych 
już osób zmarło. W trakcie dalszej 
podróży, dokonano też jednora-
zowej dezynfekcji naszych ubrań, 

które były zawszone i zarobaczone, 
jednakże i wtedy nie otrzymaliśmy 
możliwości umycia się.

„DN”: Jak długo trwała ta „po-
dróż na rozkaz” i dokąd Was osta-
tecznie zawieziono?

A.S.: Do miejsca naszego przezna-
czenia - Inszuchet (Syberia) dotarli-
śmy na początku kwietnia. Stąd za-
ładowano nas na sanie, (na jednych 
saniach musiała zmieścić się cała 
rodzina). Jechaliśmy cały dzień, aby 
wreszcie dotrzeć do leśnych osad 
położonych w Tajdze (tzw. uczast-
ki). Te osady to baraki oddalone 
od siebie około 4 km. W każdym 
baraku mieszkały 2 rodziny, w ma-
łych izdebkach, w których stały po 2 
prycze, żeliwny piecyk, wiadro i be-

czułka na wodę. Ja z ojcem poszłam 
do pracy w lesie, która polegała na 
zbieraniu żywicy. Za pracę tą otrzy-
mywaliśmy 30 dag chleba na osobę i 
owies na zupę. Komendant bacznie 

pilnował, abyśmy zawsze wykony-
wali dokładnie i na czas swoją nor-
mę pracy w przeciwnym razie były 
kary. Karano mnie nawet za przeja-
wy młodzieńczej przekory (chociaż-
by za chowanie się za łóżkiem). Karą 
w tym wypadku 
było zamykanie 
w łaźni lub bara-
ku. Moja mama 
była bardzo cho-
ra i przetrwała w 
tych warunkach 
tylko pół roku. 
Pochowano ją 
na cmentarzu.W 
roku 1942, kiedy 
nastał Sikorski 
nastąpiło poluzo-
wanie dyscypliny, 
dzisiaj wiem, że 
było to w wyniku 
ustaleń miedzy 
rządem londyń-
skim a rządem 
sowieckim, w 
wyniku których 
to zajęto się choć trochę losem wy-
wiezionych z kresów Polaków. Wte-
dy to na własną rękę uciekliśmy do 
Guriewska. Było to miasto. Przez 
6 tygodni pracowaliśmy w piekar-
ni. Tam mieliśmy pod dostatkiem 
chleba, dostawaliśmy zupę. Dzieci 

chodziły na „żebry” 
po mleko. Potem ru-
szyliśmy do „ciepłych 
krajów” do Ałmaty (w 
Kazachstanie). Tam 
przydzielili nas do koł-
chozu (Usztaba), dali 
pokój. Ojciec dostał 
pracę przy koniach, a ja 
poszłam na kurs trak-
torzysty. Pracowałam 
na traktorze 4 lata. W 
trakcie prac polowych, 
mój ojciec został po-
turbowany przez spło-
szone konie. Doznał 
ciężkich obrażeń, a ja 
nie mogłam się nim 
opiekować, ponieważ 
musiałam pracować. 
Co 2 dni jednak mo-
głam zajrzeć do domu. 
Kiedy któregoś razu 
przyjechałam, ojca nie 
zastałam. Ojciec poje-
chał do miasta sprzedać 
mąkę, aby kupić mleka. 
Tam zmarł. Szukałam 
go w szpitalu, w rajko-
mie (policja). Wreszcie 

znalazłam go w trupiarni. Spytano 
mnie, czy chcę pochować ojca sama, 
czy też w zbiorowym grobie. Po-
chowałam go sama owijając zwłoki 
gazą, którą dostałam od ludzi. Ojca 

pochowałam w zwykłym dole, wy-
kopanym obok silosów…

(Tu Pani Anna przerwała opowia-
danie z łzami w oczach)

… tego nie da się wymazać z 
pamięci. Cały ciężar utrzymania 

młodszego ro-
dzeństwa spadł 
na barki bardzo 
młodej (22-let-
niej) dziewczyny. 
Podczas, kiedy 
ja pracowałam 
moje rodzeństwo 
było w ochronce. 
Brat często z niej 
uciekał. Koniec 
wojny zastał mnie 
na polu. Pamię-
tam, kiedy 5 maja 
1945 roku usły-
szałam wreszcie 
słowa zarządcy: 

- Ania ka-
niec wajny! Rzu-
caj roboty!

Dostaliśmy za-
wiadomienie, że możemy wyjechać. 
6 kwietnia ruszyliśmy w tak długo 
oczekiwaną podróż powrotną

„DN”: Wracaliście do Polski, 
ale nie do swojego domu. Jak Pani 
przeżywała ten powrót i gdzie zna-
lazło się to nowe miejsce na ziemi?

A.S.: Niezapomnianym przeży-
ciem był przystanek w Poznaniu. 
Była wtedy Wielka Sobota. Poszli-
śmy po latach znowu do kościoła, 
ludzie na stacji obdarowywali nas 
jedzeniem. 24.IV dotarłam z ro-
dzeństwem do Nowogardu i tu za-
mieszkałam na ulicy Waryńskiego. 
Tutaj założyłam rodzinę, pracowa-
łam zawodowo w szpitalu. Moje całe 
życie osobiste, jego smutki i radości 
związane są z tym miastem. 

Pani Anna obecnie jest już eme-
rytką, ale w dalszym ciągu aktyw-
nie pracuje na swojej ukochanej 
ziemi. Mimo upływu lat nadal 
tryska pogodą ducha, optymi-
zmem, zręcznością. Żywo intere-
suje się bieżącymi wydarzeniami. 
Niepokoi ją wielce brak optymi-
zmu młodych ludzi, ich emigracja 
za granicę w poszukiwaniu pra-
cy, brak solidności i uczciwości. 
Mimo to jest wdzięczną, że dane 
jej było przeżyć tak wiele dobrego, 
choć czasy były trudne. Na nie-
ludzkiej ziemi straciła rodziców, 
nie żywi jednakże żalu, choć uwa-
ża, że zapomieć o gehennie naro-
du nie można, abyśmy wiedzieli 
jak wielka jest cena wolności.  

 Rozmawiały i notowały 
A. Tracz i M. Słomska      

Rok 1937 - Anna Salamońska (z prawej) z koleżankami 
na Kresach

Anna Salamońska na swojej ziemi 
w Nowogardzie
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Miejsca starczyło tylko na tenis stołowy
Rozmowa z Józefem Korkoszem, trenerem tenisistów z Wierzbięcina i dyrektorem tamtejszej szkoły.

„Dziennik Nowogardzki”: Dla-
czego Wierzbięcin stał się tak waż-
nym ośrodkiem tenisowym? Jest to 
mała miejscowość, ale liczycie się 
w regionie.

Józef Korkosz: Liczymy się nie 
tylko w województwie, ale i w kraju. 
Mamy 12 medali mistrzostw Polski, 
około 160 tytułów mistrza wojewódz-
twa i zwycięstw w zawodach tej rangi. 
Reprezentantka naszego klubu zdo-
była trzy złota, trzy srebra i trzy brązy 
na zawodach międzynarodowych. 
Były to zawody europejskie i świa-
towe, ale nie miały rangi mistrzostw. 
Zwyciężamy w II lidze... Wszystko 
się zaczęło od tego, że szkoła nie 
miała żadnych warunków do upra-
wiania sportu, a trzeba było jakoś tę 
młodzież zająć. Jako jedyny ośrodek 
musiała stworzyć jakąś ofertę i stąd 
się wziął pomysł na tenis stołowy. Na 
wąskich korytarzach rozstawialiśmy 
stoły, zrobiliśmy szkolną ligę, gdzie w 
pewnym momencie na 180 uczniów 
175 w niej grało. Dzieci chętnie za-
częły trenować. Sam się uczyłem z 
dziećmi, bo ja również tutaj zaczy-
nałem od podstaw. Wkrótce pojawiły 
się pierwsze efekty w postaci mistrzo-
stwa rejonu, gminy... Pierwszy krok 
milowy wykonała Asia Cesarska, 
która jako pierwsza zaczęła systema-
tycznie wygrywać w województwie. 
Będąc kadetką wygrywała w swojej 
kategorii jak i wśród juniorek i senio-
rek. To było niesamowite wydarzenie, 
przyjeżdżała jakaś kadetka i ogrywała 
seniorki. Przebijała się przez strefy, 
czyli pięć województw i dochodziła 
do turniejów ogólnopolskich, gdzie 
rozstawiana była z numerem 6, co 
było znaczącym wydarzeniem. Skoń-
czyła jako wicemistrzyni Polski i ode-
szła do klubu ligowego do Piły. Gdy 
skończyła ósmą klasę nie było jeszcze 
ligi, więc nie byłem w stanie zapewnić 
jej dalszego rozwoju. Ona musiała 
grać w lidze, musiała być objęta pro-
fesjonalnym treningiem, gdzie jest 
maszyna do ćwiczeń, sparingpartne-
rzy. W tamtym momencie mnie już 
przerosła, wygrywała ze mną zdecy-

dowanie więc musiała pójść dalej. Ale 
to się na tym nie skończyło, bo w ze-
rówce był nabór i zacząłem trenować 
Magdę Gargulińską, Anię Przybylską, 
Anię Dobrzańską, Jowitę Mularczyk 
i Gosię Dębicką. One wkroczyły w 
zawody wojewódzkie zdecydowanie, 
na zawodach miały cztery czy pięć 
pierwszych miejsc w swojej kategorii, 
szły programem, który miał je dopro-
wadzić do mistrzostwa i tak się stało. 
W międzyczasie, późno, bo w piątej 
klasie, zaczęły trenować Angelika 
Mularczyk i Monika Buczma. One 
zrobiły tytaniczną pracę w ciągu roku. 
Angelika pojechała na pierwsze swoje 
zawody wojewódzkie 
i wygrała, pierwszą 
strefę też wygrała. 
W pierwszym roku 
startów na turnie-
jach ogólnopolskich 
miała miejsca 7, 4, 3 
i 2. Od razu została 
powołana do kadry 
narodowej, podob-
nie jak Monika Bucz-
ma i Magda Gar-
gulińska, która jest 
aktualną akademicką 
wicemistrzynią Pol-
ski. One były objęte 
programem „Ateny 
2004” i spośród nich 
miały być wyłonio-
ne dziewczyny, któ-
re miały pojechać na 
Olimpiadę. Niestety, żadnej z Polek 
nie udało się wywalczyć kwalifikacji, 
niemniej myślę, że samo powołanie 
było sporym wyróżnieniem, bo 
one trenowały wśród najlepszych w 
Polsce.

Angelika zaczęła jeździć po Eu-
ropie i po świecie, gdzie zdobywała 
mnóstwo znaczących trofeów. Grała 
też w ekstraklasie. Był taki mecz 
Bronowianki Kraków z Tarnobrze-
giem, gdzie Tarnobrzeg sprowa-
dził wówczas reprezentantkę Rosji, 
uczestniczkę Igrzysk Olimpijskich. 
Bronowianka wiedziała, że straci 
punkt więc puścili Angelikę i ona ten 
pojedynek wygrała. To była sensacja. 
Cała prasa tenisowa o tym pisała.

Pałeczkę po niej przejęła Monika 
Buczma. Gdy pojechaliśmy na pierw-
sze zawody trenerzy się śmiali, że za-
wsze kogoś wynajdę. Wygrała swoje 
strefy kadetek i juniorek, awansowała 
do turniejów ogólnopolskich, została 
powołana do kadry razem z Magdą 
Gargulińską.

W międzyczasie cała piątka z rocz-
nika 1985, czyli Magda Gargulińska, 
Ania Przybylska, Ania Dobrzańska, 

Jowita Mularczyk i Gosia Dębicka, 
która po drodze się wykruszyła cały 
czas robiły postępy i postanowiłem 
je już w piątej klasie wprowadzić do 
II ligi kobiet. Wbrew oczekiwaniom 
zaczęły walczyć. Nie byliśmy drużyną 
do bicia. To były młode dziewczynki, 
które wygrywały z dorosłymi kobie-
tami i były sensacją ligi. W pierw-
szym roku skończyliśmy na trzecim 
miejscu, później wygrały ligi. Ostat-
nio dwa razy wygraliśmy ligę. 

Dla rozwoju naszego klubu mocno 
przyczyniły się roczniki 1977 – 1979. 
Praktycznie wszyscy urodzeni w 
tych latach grali w tenisa odnosząc 

znaczące sukcesy. 
Tenis w Wierzbięcinie to oczywi-

ście nie tylko kobiety. Wiele sukcesów 
odnosiłla i odnosi drużyna męska.

Zawsze jesteście w czołówce, ale 
wciąż brak awansu do wyższej klasy 
rozgrywek.

Przed barażami o I ligę trzeba się 
wzmocnić. Kluby, które chcą awanso-
wać sprowadzają dobre zawodniczki. 
Ostatnio graliśmy m.in. z Mikijaniec, 
wielokrotną mistrzynią Polski.  Ja 
nie chcę tego robić. Bazuję tylko na 
swoich wychowankach. Ja patrzę na 
nie bardziej jako wychowawca niż 
trener. 

Ostatni baraż musieliśmy grać dwa 
mecze jednego dnia na stołach rywali. 
Prowadziliśmy, ale nieco się zdekon-
centrowaliśmy. W pierwszym meczu 
Magda Gargulińska gładziutko poko-
nała ich najlepszą zawodniczkę 3:0. 
Kolejne mecze prowadziliśmy 2:0, 
lecz przegraliśmy 2:3. To było robione 
w pośpiechu, nie przygotowaliśmy 
się odpowiednio, lecz stało się to ze 
względu na to, że Jowita Mularczyk 
wyjeżdżała z kraju. Musieliśmy te 
baraże szybko rozegrać. 

Czy zawodniczki otrzymują ja-
kieś pieniądze za grę?

Nie. Grają dla satysfakcji. Mają 
finansowane wszelkie przejazdy i 
otrzymują diety. Często ich wnioski 
wystawiam do różnych stypendiów i 
otrzymują, jeżeli jest taka możliwość. 
Za samą grę nie otrzymują żadnych 
pieniędzy. Grają dla przyjemności.

Dlaczego tenisiści z Wierzbięcina 
występują pod szyldem Pomorzani-
na? Czy nie lepiej byłoby zachować 
tradycyjną i znaną nazwę?

Długo graliśmy jako LUKS TOP 
Wierzbięcin. Wyszła bardzo korzyst-
na oferta od Pomorzanina, który bar-

dzo nam pomaga finanso-
wo. Wbrew pozorom te-
nis stołowy jest sportem 
bardzo kosztownym. 
Dobra deska kosztuje w 
granicach 120- 200 zł, a 
niektóre 400. Okładzina 
to jest minimum 120 zł. 
Czyli koszt rakiety to 
jest minimum 400 zł. 
Najlepsi zawodnicy tacy 
jak Błaszczyk zmienia-
ją okładzinę na każdy 
trening. My pozwalamy 
sobie dwa - trzy razy 
do roku na taki luksus. 
Pomorzanin kupił nam 
nowe cztery stoły po 3 
tys. zł, do tego płotki, 
stroje. Zawodnicy mu-

szą się dobrze czuć. Jeżeli 
zespół występuje dobrze ubrany, to 
jest zupełnie inna gra. Myślę, że to 
połączenie wyszło na dobre zawod-
nikom i działaczom. Obawiałem się, 
że zawodnicy odbiorą to jako stratę 
tożsamości, ale tego nie ma, gdyż są 
dobre relacje.

Skąd wziął się TOP w nazwie? 
TOP to szczyt. Postanowiliśmy 

sobie, że będziemy robić wszystko 
na szczycie. I nie chodzi tylko o 
zajmowanie pierwszego miejsca, ale 
i trenowanie na szczycie, dawanie 
z siebie wszystkiego. Ja mam wiele 
obowiązków. Jestem dyrektorem 
szkoły, pełnię funkcję prezesa Za-
chodniopomorskiego Związku Te-
nisa Stołowego, funkcję radnego i 
nie zawsze mogę być na sali, czasami 
muszę popracować w gabinecie. Ale 
wystarczy, że dam rozpiskę treningu. 
Niesamowite pod tym względem 
były Angelika Mularczyk z Moniką 
Buczmą. Ja mogłem rozpisać trening 
minutowo na dwie godziny i gdy 
przyszedłem po jakimś czasie one 
dokładnie to realizowały.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Andrzej Garguliński

Jeżeli zespół występuje dobrze ubrany, to jest zupełnie inna gra.
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 Witamy wśród nas...

Ponadto w Szpitalu 

w Nowogardzie 

urodziło się 2 dzieci 

Zdjęcie oraz dane perso-

nalne nie zostały opub-

likowane ze względu na 

brak zgody rodziców
Syn Emilii i Mateusza 

ur. 29.01.07 z Maszkowa

Syn Justyny Derda 
ur. 31.01.07 z Nowogardu

W obiektywie Jana Korneluka    Redło „wczoraj” i dziś

Weekend kinie „Orzeł”      ERAGON
Fantastyczny/USA 2006 r., reż. Stefen Fangmeier, obsada 

m.in. Maciej Zakościelny (głos w polskiej wersji językowej), Jo-
anna Brodzik - Saphira (głos w polskiej wersji językowej), czas 
trwania 104 min., projekcja: piątek – niedziela, godzina 17.00 

Ekranizacja powieści Christophera Paolini. „Eragon” to 
baśniowa opowieść o zwykłym nastolatku, który znajduje smo-
cze jajo. Pewnego dnia do wioski, w której mieszka przybywają 
obcy, którzy brutalnie mordują wuja Eragona. Chłopak pragnąc 
zemsty w towarzystwie smoczycy rusza w pościg oraz na spotka-
nie wielkiej przygody. Nie okazuje się to jednak jedynym celem 
jego wyprawy. Po wielu zabawnych, Dragon niekiedy i smutnych 
perypetiach Eragon powoli dowiaduje się prawdy o sobie, zako-
chuje się, aż wreszcie bierze udział w wielkiej bitwie...

APOCALYPTO
Dramat przygodowy/USA 2006 r., reż. Mel Gibson, obsada 

Rudy Youngblood, Dalia Hernandez, Jonathan Brewer, Morris 
Bird, czas trwania 139 min., projekcja: piątek – niedziela, godzi-
na 19.00 

To historia opowiedziana w konwencji przygody. Owiana 
legendami zagadkowa cywilizacja Majów na wielkim ekranie, 
opowiadająca o ludzkich namiętnościach, dramatach i walce na 
śmierć i życie w sercu nieprzeniknionej jeszcze przez hiszpań-
skich konkwistadorów dżungli. Ekranizacja ta to pełna rozma-
chu, fascynująca, chwilami mrożąca krew w żyłach wizja staro-
żytnego świata, która, jak żaden inny film, przemawia do współ-
czesnego widza. Kolejne dzieło Gibsona to nie tylko rozrywka, 
to także ostrzeżenie...

Justyna
09.02.2007 godz. 17.00 • 10.02.2007 godz. 17.00 • 11.02.2007 godz. 17.00

W roku szkolnym 1964/65 uczyłem w tej szkole - 1000-latce. Poniżej ta sama szkoła dziś.
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ALARMY
DO SAMOCHODU
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ul. 3 aja 44
660797830 091-3921155
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CAR-AUDIO i TUNING

www.el-car.net

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

Zapraszamy wszystkich kierowców do bezpłatnego:

czeka na Ciebie
Nasz serwis czynny

8.00-15.30 8.00-13.30

PANELE
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”)

DORADZTWO 
PRAWNE 

opinie prawne - pisma procesowe
ul. 3 Maja 55 (obok Siły Tybetu) 

Czynne pon – pt w godz. 900 – 1600 
tel. 0503 61 77 39

N I S K I E  C E N Y ! ! !

Warsztat przy myjni 
na ulicy Zamkowej 7 

świadczy usługi dodatkowe 
w zakresie:

 - szybkich napraw,
 - wymiany oleju,
 - napraw blacharsko-spawalniczych
 - napraw układu hamulcowego 
 - napraw układu kierowniczego.

Godziny otwarcia:
Pon.-Pt. od 9.00-17.00
Sobota   od 9.00-14.00

Nr tel. 501 140 066
Serdecznie zapraszamy!!!!
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OG£OSZENIA 
DROBNE

Wynajmę 

powierzchnie 
na pomieszczenie 

biurowe, 
handlowe lub 

na gabinety lekarskie 
przy ulicy 700-Lecia 

(za sklepem nocnym). 
Nr tel. 509528688

NIERUCHOMOŚCI

• 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.

• Szukam mieszkania 2 lub 1-
pokojowego. Wiadomość 0889 
688 380.

• Kupię mieszkanie 2-pokojowe. 
Tel. 091 39 23 419 – po 18.00; 
0887 479 882.

• Zlecę budowę domu w stanie 
surowym w Nowogardzie. 0603 
529 865.

• Sprzedam 3-arową działkę 
rekreacyjną nr 325. Tel. 0600 
813 755.

• Sprzedam mieszkanie spółdziel-
cze, własnościowe 66 m kw., I 
piętro przy ul. Boh. Warszawy. 
0502 026 977.

• Do wynajęcia kawalerka w 

centrum miasta – dla firmy. 

0608 62 87 76, 091 392 32 59 

– po 20.00.

• Zamienię kawalerkę na większe 
– możliwość dopłaty, może być 
z zadłużeniem. 0889 29 54 54.

•  Sprzedam dom do wykończe-
nia, Nastazin, 100 m kw, ga-
raż, 2100 m kw. działka. Cena 
170 000 zł. 0608 19 83 69. 

• Kupię kawalerkę lub miesz-

kanie 2-pokojowe. Tanio, go-

tówka. Tel. 0 509 919 605.

• Pilnie poszukuję mieszkania 

do wynajęcia - najlepiej ka-

walerka lub 2-pokojowe plus 

garaż. 0889 188 134.

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 Opel Kadett, poj. 

1.3, 1987 r., cena 1200 zł – do 

uzgodnienia. 0506 382 151.

• Sprzedam części do Opla Asco-
na, 1977 r., silnik po remoncie 
kapitalnym. 091 39 23 598 – po 
15.00, 0605 576 908.

• Sprzedam Ford Transit 1987 

r., do małego remontu. Tel. 

0885 428 581.

• Kupię silnik od Fiat 126p lub ca-

łego – może być bez papierów. 
0507 644 637.

• Sprzedam Ford Escort – skła-
dak, poj. 1.8 diesel, 1996 r., oraz 
przyczepkę samochodową SAM 
do 300 kg. 0691 841 325.

• Sprzedam Seat Ibiza 1.2, system 
porshe, przebieg 142.000 km, 
po wymianie przedniego zawie-
szenia, 1991 r., radio CD, kom-
plet letnich opon. Cena 2.600 zł 
– do negocjacji. 0501 419 059.

• Sprzedam Fiat Cinquecento 
900, 1996 r. 0604 774 854.

• Ford Sierra, 2.0 + gaz, 1.700 zł, 
1989 r. 0695 98 29 04.

 
ROLNICTWO

• Kupię ziemię koło Nowogardu, 
przy trasie A-6. 0512 131 444.

• Miód z własnej pasieki sprze-
dam, 18 zł z dowozem do klien-
ta. 091 39 22 752 – po 16.00.

• Sprzedam żyto i pszenicę pa-
szową. 0600 345 068.

• Prostowniki z rozruchem 12 – 
24V, napięcie 380 V, Kościuszki. 
0502 673 863.

• Zamienię obornik bydlęcy na 
siano lub słomę. 0781 295 846.

• Sprzedam prosięta. Tel. 091 39 
26 344 – po 16.00.

• Sprzedam obsypnik do kop-
ców. 0501 237 062.

• Sprzedam prosiaki. 091 39 
18 307.

USŁUGI

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• Remonty mieszkań i adapta-

cja poddaszy wykonam. 0608 

364 330, 0600 347 308.

• 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.
• Prace wykończeniowe, 

szpachlowanie, malowanie, 

regipsy, panele i inne. 0696 

909 548.

• DYWANOPRANIE – 0604 

373 143.

• CENTRUM KREDYTOWE – 
oferty 5 banków. Plac Wolności 
9 (były Hotel), pok. 413.

• Rozliczenia podatkowe – PITY. 

15 zł/deklaracja. 0695 770 724.
• Firma handlowa – komplekso-

we wykończenia domów i re-
monty mieszkań. 880 690 324.

• Transport, przeprowadzki. 

0604 516 451.

• Usługi remontowe – montaż, 
regipsy, panele, glazura, ma-
lowanie. 0600 121 043, 0663 
312 601.

• Wykonujemy wszelkie usłu-
gi ogólnobudowlane. 0606 
258 490, 0660 010 540.

•  Tipsy – tanio! 0504 589 679. 

PRACA

• Poszukuję kierowniczki do sie-
ci sklepów. Wymagania: prawo 
jazdy. 0512 131 567.

• Przyjmę pomoc kuchenną. 
0663 412 054.

• Przyjmę uczniów na prak-

tykę kucharz, kelner. 0663 

412 054.

• Firma FELMAX zatrudni dźwi-

gowego na dźwig POLAN. Tel. 

091 462 36 04.

• Przyjmę stażystów gastrono-
mii. 0663 412 054.

• Przyjmę osobę do montażu 

samochodowych instalacji 

gazowych. Tel. 091 39 25 627, 

091 39 20 303.

• Krawca do szycia plandek. 0605 
276 271.

• Zatrudnię sprzedawcę do 
sklepu spożywczego. 091 39 
21 206, 0663 391 206.

INNE

• SPRZEDAM DRUKARKĘ LE-

XMARK, MODEL Z612, CENA 
DO UZDODNIENIA, TEL. 0605 
522 340.

• Znaleziono owczarka niemie-

ckiego – samiec, długi włos, 

podpalany, wiek ok. 2,5-3 lata. 

Wiadomość w Leśniczówce w 

Czermnicy – 091 39 102 92. 

• Sprzedam biurko z nadstawką, 
kolor buk, fronty niebieskie. 
0605 768 194. 

• Sprzedam aparat cyfrowy 

Kodak CX6200, karta pamięci 

128 MB, 2 Mega pikseli, cena 

150 zł. Tel. 0888 043 750.

• KOREPETYCJE DLA STUDEN-

TÓW. EKONOMETRIA, STA-

TYSTYKA, MATEMATYKA, 

EKONOMIA MATEMATYCZNA. 

TEL. 0600 924 128, email: iwo-

nand1@wp.pl  

 • Kupię – sprzedam pilarki spa-

linowe firmy Husqvarna (na 

części). Tel. 091 39 268 57 – od 

9.00 do 17.00, 0608 328 095.

• Zaginął pies rasy Golden 

Rotriever maści kremowej 

– duży. Wszelkich informacji 

oczekujemy pod nr 091 39 

20 965.

ODDAM, PRZYJMĘ

• ODDAM ŚLICZNE SZCZE-

NIĘTA W DOBRE RĘCE. 0509 

431 901.

• Przyjmę każdą ilość ziemi i gru-
zu, Nowogard. 0603 529 865.

• Oddam pieski kundelki w do-

bre ręce. Tel. 091 39 176 44. 
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Do serca przytul psa
Wznawiamy rubrykę, w której zachęcamy Państwa do przygarnięcia czwo-

ronoga, który z wytęsknieniem czeka na nowego właściciela. Dziś prezentuje-
my cztery zdjęcia psów, inne można obejrzeć w Przytulisku przy Przychodni 
Weterynaryjnej „Sikorka” w miejscowości Sikorki 41 lub dowiedzieć się 
szczegółów pod numerami telefonu (091) 39 17 695 lub (091) 39 17 664.

REKLAMA
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Wirówki panoramiczneNR 6 Humor 
Henia Szczupaka

Fortuna kołem się toczy...

Z torbą wytartą, łataną
Bezdomny się pod markietem jałmużny napierał,
A gdy się skarżył na swą dolę opłakaną,
Podziw w nim wzbierał,
Że ludzie, co mieszkają pośród bogactw kroci,
Mając po uszy pieniędzy, uciech i łakoci,
Z nabitą po brzegi kiesą,
Jednakże syci nie są.
I w dodatku
Tak się w swej żądzy bogactwa zawzięli, 
Bez rozwagi i bez statku,
Że wyzuwają się często z dostatku,
Z tego, co mieli.
Krótko mówiąc, tysięczne są na to przykłady
Zachowaj miarę! Tej dzierż się zasady.
Wtem przed bezdomnym Fortuna stanęła
I daje mu zlecenia:
„Posłuchaj dawnom ci już dopomóc pragnęła.
Mamony spory uciułałam zbiór. 
Podstaw swój wór.
Wsypię je, ale zważaj na me ostrzeżenia:
Złotem będzie to wszystko, co do torby wpadnie.
A cokolwiek na ziemię upadnie,
W śmieć się zamienia.
Pamiętaj, rozkaz dano mi surowy,
Abym się ściśle trzymała umowy.
Bacz więc, że wiele nie zmieścisz w tym worze,
Tylko to co strzymać może.”
Rozprostował swój worek i oto rzęsisty
Deszcz się weń polał dukatów złocistych.
Wór się omal nie rozpęka.
„Dość?” – „Nie” – „Nie trzaśnie?” – Oto się nie lękaj!”
„Bogatyś już jak Krezus” – „Jeszcze choć maleńką
Garsteczkę rzuć!”
„No dość już! Popatrz! zaczyna się pruć.”
„Jeszcze choć szczyptę!” – A wtem worek trzasł.
Skarb się rozsypał, w proch się zmienił wraz.
Fortuna znikła. Wór tylko się ostał
I bezdomny nadal bezdomnym pozostał.

Rozwiązanie – przygotowanie do Walentynek – utworzą litery z obu diagramów po-
numerowane od 1 do 25.

Prawidłowe rozwiązania 
krzyżówki nr 5 – ŚNIEGOWY 
BAŁWAN – nadesłali:

Jerzy Siedlecki, Renata Ma-
dejak, Krystyna Tretiak (Masz-
kowo), Konrad Kolibski, Ka-
zimiera Zwierzak, Stanisław 
Furmańczyk (Strzelewo), Hali-
na Stefańska, Teresa Powalska, 
Szczepan Falaciński, Krystyna 
Zawidzka (gratuluję nagrody w 
Kurierze!), Izabela Gorczyca, Pa-
trycja Młynarska, Aniela Zdun, 

Halina Szwal, Barbara Bartosik, 
Józef Górzyński, Justyna An-
drzejczak, Lucyna Andrzejczak, 
E. Wypych, Marzena Dalmata, 
Bogumiła Urtnowska (Kulice), 
Łukasz Prask, Teresa Mikłasze-
wicz, Czesław Florkowski, Ma-
rzena Wojciechowska, Franci-
szek Palenica, Iwona Kochelska 
(Błotno), Władysława Kubisz, 
Krystyna Młynarska, Stanisła-
wa Pokorska, Bogdana Walew-
ska, Patryk Skowron, Ryszard 

Gutowski,Beata Szcześniak, Jan 
Nikicin (Włodzisław). Grażyna 
Jurczyk i Krzysztof Furmańczyk 
(Sikorki).

Prenumeraty „DN” na ma-
rzec wylosowali:

- Aniela Zdun,
- Barbara Bartosik,
- Franciszek Palenica.

Gratulujemy! 
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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)

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

Nowogard 08.02.2007r.

OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca
2.   Pilarz
3.  Szwaczka
4.  Ślusarz 
5.  Kierowca kat C
6.  Pracownik produkcji
7. Fryzjerka
8.  Kierowca C+E
9.  Piekarz
10.  Pomoc kuchenna
11.  Kucharz
12.  Stolarz
13.  Pracownik produkcji 

okien   PCV, monter

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Kucharz  (Rewal)
2.  Nauczyciel niemieckiego 

(Resko)
3.  Spawacz (Dobra)
4.  Tokarz (Płoty)
5. Pracownik produkcji, roz-

bieracz mięsa ( Ościęcin )
6.  Piekarz ( Dobra )
7. Pracownik działu DS. Bu-

downictwa i Gospodarki 
Przestrzennej (Osina)

8. Sekretarka ( Szczecin )
9.  Ochroniarz ( Szczecin )
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Juniorzy Pomorzanina 
mistrzami powiatu

Spory sukces odnieśli juniorzy Pomorzanina Nowogard wygrywając w 
minioną niedzielę halowe mistrzostwa powiatu. 

Wysoka porażka sparingowa
Pomorzanin po raz pierwszy w tym roku zagrał na pełnowymiarowym 

boisku. Trudno ten początek nazwać udanym.

Zarząd Koła PZW „Tęczak” 
Informuje, że znaczki wędkarskie można nabyć w Skarbnika p. Adama 

Włodka w pokoju nr 115, I piętro, hotel „Cisy” w poniedziałki i czwartki 
w godzinach 15.00 – 17.00 oraz codziennie w sklepie wędkarskim na Placu 
Wolności w godzinach 10.00 – 18.00

Wyniki meczów grupa A
Ina I Goleniów – Pomorzanin Przybiernów 2:0,
Promień Mosty – Pomorzanin Nowogard 1:3,
Ina I Goleniów – Promień Mosty 2:0,
Pomorzanin Nowogard – Pomorzanin Przybiernów 2:0,
Pomorzanin Przybiernów – Promień Mosty 1:1,
Ina I Goleniów – Pomorzanin Nowogard 0:0.
Tabela grupy A
1. Ina I Goleniów 7 4-0,
2. Pomorzanin Nowogard 7 5-1,
3. Promień Mosty 1 2-5,
4. Pomorzanin Przybiernów 1 1-5.
Wyniki meczów grupa B
Ina II Goleniów – Orzeł Łożnica 3:0,
Polonia Płoty – Jeziorak Szczecin 1:1,
Ina II Goleniów – Polonia Płoty 3:1,
Orzeł Łożnica – Jeziorak Szczecin 0:1,
Orzeł Łożnica – Polonia Płoty 1:3,
Ina II Goleniów – Jeziorak Szczecin 1:3.
Tabela grupa B
1. Jeziorak Szczecin 7 5-2,
2. Ina II Goleniów 6 7-4,
3. Orzeł Łożnica 3 1-4,
4. Polonia Płoty 1 1-5.
Mecz o 7 miejsce
Pomorzanin Przybiernów – Polonia Płoty 4:2,
Mecz o 5 miejsce
Promień Mosty – Orzeł Łożnica 2:0,
I półfinał
Ina I Goleniów – Ina II Goleniów 0:2,
II półfinał 
Pomorzanin Nowogard – Jeziorak Szczecin 1:0
Mecz o 3 miejsce
Ina I Goleniów – Jeziorak Szczecin 2:0,
Finał
Pomorzanin Nowogard – Ina II Goleniów 3:1

Końcowa klasyfikacja
1. Pomorzanin Nowogard,
2. Ina II Goleniów,
3. Ina I Goleniów,
4. Jeziorak Szczecin,
5. Promień Mosty,
6. Orzeł Łożnica,
7. Pomorzanin Przybiernów,
8. Polonia Płoty.

Andrzej Garguliński

Poza naszymi reprezentantami w 
turnieju wystartowały dwie drużyny 
Iny Goleniów, Orzeł Łożnica, Pro-
mień Mosty, Pomorzanin Przybier-
nów oraz Polonia Płoty i Jeziorak 
Szczecin, które skorzystały z tego, że 
rozgrywki miały otwartą formułę.

Nasi zawodnicy trafili do grupy A. 
W pierwszym meczu pewnie poko-
nali Promień 
M o s t y  3 : 1 
(bramki: Mar-
szałek, Nosek i 
samobójcza). 
W kolejnym 
s p o t k a n i u 
nie dali szans 
imiennikowi z 
Przybiernowa 
w ygr y wając 
2:0 (bramki: 
Stachowiak, 
Kuś) ,  by  w 
ostatnim me-
czu bezbram-
kowo zremi-
sować z pierw-
szym zespo-
łem juniorów 
goleniowskiej 
Iny. Jako, że 
oba zespoły po 
trzech swoich 
meczach mia-
ły po siedem punktów zarządzono 
rzuty karne. W tym elemencie lepsi 
byli gospodarze i to oni wyszli z grupy 
z pierwszego miejsca.

Rozgrywki w grupie B wygrał 
Jeziorak Szczecin i właśnie z tym 
zespołem nasi zawodnicy zmierzyli 
się w półfinale. Po zaciętym meczu 
do finału awansował Pomorzanina 
po trafianiu Pawła Kusia.

Drugi półfinał to bratobójczy 
pojedynek dwóch zespołów Iny wy-
grany przez ten teoretycznie słabszy 
skład 2:0.

Zanim na parkiet wyszły dwa 
najlepsze zespoły turnieju rozstrzyg-
nęła się sprawa trzeciego miejsca. Na 
podium znaleźli się zawodnicy Iny I 
Goleniów, którzy pokonali Jeziorak 
Szczecin 2:0.

I przyszedł czas na finał. Mecz 
był bardzo zacięty i emocjonujący. 
Tuż przed końcem regulaminowego 
czasu Pomorzanin po strzale Noska 
prowadził 1:0, lecz w tym momencie 
sędzia z niewiadomych przyczyn 
przedłużył spotkanie. W doliczonym 
czasie gry Stachowiak i Golema doło-
żyli po jednym trafieniu. Inę stać było 

tylko na bram-
kę honorową 
i po sześciu 
doliczonych 
minutach sę-
dzia musiał 
z a k o ń c z y ć 
spotkanie. 

Za w peł-
ni zasłużone 
z w yc i ę s t wo 
nasza drużyna 
otrzymała pu-
char prezesa 
Iny Goleniów. 
Poza sukcesem 
zespołowym 
Paweł Kuś od-
niósł sukces 
indywidual-
ny  zostając 
n a j l e p s z y m 
zawodnikiem 
turnieju. 

„Jestem bar-
dzo zadowolony z postawy moich 
chłopców w tym turnieju. Zagrali 
bardzo dobrze. Przede wszystkim 
jestem z nich dumny, że nie dali się 
sprowokować w meczu finałowym. 
Ci, którzy byli na tym meczu widzieli 
co się działo. Indywidualnie nie chcę 
nikogo wyróżniać, bo jest to sukces ca-
łej drużyny.” – powiedział po turnieju 
trener juniorów Pomorzanina Paweł 
Kaczmarek.

Nasza drużyna wystąpiła w skła-
dzie: Gracjan Golema, Michał Ebert, 
Łukasz Nosek, Łukasz Marszałek, 
Paweł Kuś, Gracjan Wnuczyński, 
Dariusz Stachowiak, Mariusz Stacho-
wiak, Jakub Tomporowski, Michał 
Soska, Michał Cyran, Mariusz Lep, 
Kamil Nieradka.

Paweł Kuś prezentuje swoje trofeum

W miniony weekend na sztucznym 
boisku Pomorzanin zmierzył się z 
Regą Meridą Trzebiatów. Wynik 
doskonale pokazuje, która z drużyn 
występuje w III, a która w IV lidze. 
Nasi zawodnicy przegrali 0:6. Dwa 
gole padły przed przerwą, a wynik 
został ustalony w ciągu czterech mi-
nut drugiej połowy.

Usprawiedliwieniem może być 
fakt, że nasz zespół wystąpił w mocno 
eksperymentalnym składzie. Trener 
sprawdził osiemnastu zawodników, 
z których tylko K. Miklas, M. Miklas, 
Wasyluk, M Gruszczyński, D. Grusz-
czyński, Kaczmarek, Bonifrowski 
i Gołdyn pojawiali się w składzie 
pierwszej drużyny. Resztę zespołu 
stanowili juniorzy.

Trener Wojciech Kubicki nie przy-
wiązuje większej wagi do wyniku 
tłumacząc go tym, że nasi zawodnicy 
po raz pierwszy w tym roku rozegrali 
mecz na pełnowymiarowym boi-
sku: „Moi piłkarze zagrali ambitnie. 
Gdyby ktoś postronny obserwował 
ten mecz mógłby uznać, że grają dwa 
równorzędne zespoły. Wygrała jednak 
drużyna bardziej doświadczona.”

Już w najbliższą sobotę Pomorza-
nin rozegra kolejny sparing. O go-
dzinie 15.00 nasi piłkarze zmierzą się 
w Dobrej Nowogardzkiej z tamtejszą 
Sarmatą. A następnego dnia w Go-
leniowie powalczą o tytuł halowego 
mistrza powiatu. Oby poszli w ślady 
swych młodszych kolegów.

Andrzej Garguliński
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Cyfrowy 

druk kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

od 6 zł m2

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Informujemy, że   

14 lutego 2007 r.
wtorek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!
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REKLAMA

czytaj na str. 4

Zima nadal 
groźna

   • TECHNIK ADMINISTRACJI (2 lata) 
   • TECHIK BHP (1,5 roku)
   • TECHNIK OCHRONY (2 lata)

CZESNE: 90 zł/miesięcznie 
BEZROBOTNI: 70zł/miesięcznie

PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE 
ul. 3 Maja 22, 72-200 Nowogard tel. 091-392 21 81 
OGŁASZA NABÓR NA KIERUNKU:

wiadczy

od poniedzia ku do pi tku

ś

ł ą

BEZP ATNEŁ
porady ortopedyczne

REKLAMAREKLAMAREKLAMA

Odśnieżanie 
chodnika nie 
zawsze jest 
proste

Oświadczenia 
majątkowe 
radnych 

czytaj na str. 3
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KALENDARIUM
13 LUTEGO

Imieniny: Beatrycze, Benignus, Benigny, Dobosław, 
Dobosława, Emnilda, Eulogiusz, Gilbert, Grzegorz, 
Humbelina, Jakub, Jan, Jordan, Julian, Kastor, Kata-
rzyna, Krystyna, Licyniusz, Martynian, Maura, Paweł, 
Polieukt, Stefan i Toligniew 
1998 - Zakończono produkcję samochodu dostaw-
czego Żuk

14 LUTEGO

Imieniny: Abraham, Adolf, Adolfa, Antonin, Auksen-
cja, Auksencjusz, Auksenty, Cyryl, Dobisława, Dagma-
ra, Dionizja, Dionizy, Eleukadia, Eleukadiusz, Flawian, 
Florentyn, Jan Chrzciciel, Jordan, Jerzy, Józef, Konrad, 
Konrada, Krystyna, Liliana, Maro, Maron, Metody, Mi-
kołaj, Modest, Niedamir, Niedomira, Niemir, Nostrian, 
Teodozja, Teodozjusz, Teodozy, Walenty, Walentyn, 
Wincenty, Witalis i Zenon. 
Walentynki  

15 LUTEGO

Imieniny:  Andrzej, Dalmacjusz, Dalmacy, Faust, 
Faustyn, Galfryd, Georgia, Gliceriusz, Glicery, Joachim, 
Jordan, Jowita, Julia, Józef, Klaudiusz, Onezym, Pako-
sław, Pakosława, Przybyrad, Saturnin, Sewer, Teogenes, 
Wirginia, Zygfryd i Żywila 
Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej 

1946 - Został zaprezentowany ENIAC. Pierwszy kom-
puter. Prostokąt 12 na 6 m. Ważył 30 ton i pobierał 140 
kW mocy. System wentylacyjny miał wbudowane dwa 
silniki Chryslera o łącznej mocy 24 KM.

Kronika policyjnaPOMÓŻMY 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.

Nie bądźmy obojętni wobec ludzi znajdują-
cych się w trudnej sytuacji.

• Samotna matka potrzebuje pieca (na drze-
wo) i grzejników żeliwnych – 2 sztuki. Tel. 
889 252 247.

   Z góry dziękujemy. 
Redakcja 

Przystanek w Czermnicy

Wiatr hulał, urzędnicy śpią
Pisaliśmy ostatnio o 

szkodach jakie wyrzą-
dziły styczniowe wichury 
w drzewostanie. Jak się 
okazuje nie tylko drzewa 
ucierpiały. Spadający ko-
nar uszkodził poważnie 
przystanek w Czermni-
cy. Pokrzywione blachy 
zadaszenia stanowią  
poważne niebezpieczeń-
stwo skaleczeń, ponadto 
przystanek ze względu na 
stopień zniszczenia prze-
stał pełnić swoją podsta-
wową funkcję.

Konar usunięto, nie-
stety nikt do dzisiaj nie 
zajął się naprawą przy-
stanku. Jak się dowie-
dzieliśmy przystankami 
autobusowymi w naszej gminie 
zajmuje się Urząd Miejski w 
Nowogardzie. Zdajemy sobie 

sprawę, że Czermnicy nie widać 
z okien ciepłych gabinetów. 
Oczekujący na autobus nie mają 
tego komfortu. Warto więc by 

urzędnicy zajęli się tą sprawą. 
Wszak zimowa pogoda nadal 
daje się we znaki.

Red.

W poniedziałek zgłoszono 
kradzież poszycia dachowego 
garażu w miejscowości Kulice. 
Skradziono eternit i elementy 
konstrukcji. Właściciel oszaco-
wał swoje straty na 3 tys. zł.

Kolejne echa fali włamań do 
altanek działkowych. Następny 
właściciel zgłosił włamanie po 
tym jak rozpoznał swoją włas-
ność wśród rzeczy odzyskanych 
przez policję.

Włamano się do samochodu 
volkswagen caddy zaparkowa-
nego przy ulicy Bohaterów War-
szawy. Po wybiciu szyby złodziej 
skradł dwie zgrzewki piwa oraz 
dokumenty.

We wtorek policjanci zatrzy-
mali do kontroli mercedesa 
sprintera. Okazało się, że siedzą-
cy za jego kierownicą Przemy-
sław K. ma sądownie orzeczony 
zakaz prowadzenia pojazdu. Za 
jego złamanie grozi mu kara 
grzywny a nawet pozbawienia 
wolności do roku.

W środę włamano się do sa-
mochodu renault kangoo zapar-
kowanego przy ulicy Żeromskie-
go. Po wybiciu szyby skradziono 
radioodtwarzacz.

Kolejny radioodtwarzacz skra-
dziono z toyoty corolli zapar-

kowanej przy ulicy Poniatow-
skiego. 

Swoje radio stracił również 
właściciel fiata ducato zapar-
kowanego przy ulicy Żerom-
skiego.

Pracownicy Zakładu Karnego 
poinformowali policjantów o 
ujawnieniu białego proszku. 
Analiza wykazała, że znalezione 
0,43 grama proszku zawiera 
amfetaminę.

W czwartek włamano się do 
piwnicy budynku przy ulicy 
Wiejskiej. Skradziono rower gór-
ski marki kross wartości 700 zł.

Personel sklepu „Biedronka” 
przy ulicy 700-lecia złapał na 
kradzieży nieletniego, który 
usiłował przywłaszczyć sobie 
orzeszki ziemne wartości 7 zł. 
Został on przekazany rodzicom 
a sprawa znajdzie swój finał w 
sądzie rodzinnym. 

Zgłoszono kolejne włamanie 
do piwnicy przy ulicy Wiejskiej. 
Złodzieje po wyłamaniu wkładki 
zamka skradli kolejkę elektrycz-
ną wartości 2 tys. zł.

Z terenu Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych przy ulicy 
Poniatowskiego skradziono 10 
sztuk rusztowań warszawskich 
wartości 600 zł. Problem jest 

tym większy, że zostały one po-
życzone z kościoła. Policja prosi 
o kontakt osoby, które mogą 
cokolwiek wiedzieć na temat tej 
kradzieży.

W sobotę zgłoszono kradzież 
trzech drzewek ozdobnych z 
terenu cmentarza. Ich wartość 
oszacowano na 75 zł.

Personel „Biedronki” przy 
ulicy Warszawskiej zatrzymał 
mężczyznę usiłującego ukraść 
artykuły spożywcze wartości 
16,84 zł. Ukarany został manda-
tem karnym.

Włamano się do piwnicy bu-
dynku przy ulicy Bohaterów 
Warszawy. Po przecięciu skobla 
złodzieje skradli artykuły che-
miczne i drogeryjne wartości 
1000 zł.

W niedzielę w Jarchlinie po-
licjanci zatrzymali nietrzeźwego 
rowerzystę. Andrzej T. miał 1,67 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu.

Kolejnego pijanego rowe-
rzystę policjanci zatrzymali na 
drodze Stodólsko – Maszewo. 
Franciszek M. wsiadł na swój 
jednoślad mając aż 2,7 promila 
alkoholu. Ag

Uwaga wędkarze
Zarząd Koła PZW Tęczak informuje członków 

Koła, że dnia 4.03.2007 r. (niedziela) o godz. 10.00 
odbędzie się zebranie sprawozdawcze Zarządu 
Koła PZW Teczak w Nowogardzie. Zebranie od-
będzie się w siedzibie PZMot ul. Boh. Warszawy 
1B. Serdecznie zapraszamy. 

Z poważaniem
Zygmunt Heland prezes Koła
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Straż Pożarna
W minionym tygodniu, w dniach 

5 – 11 lutego strażacy otrzymali tylko 
dwa zgłoszenia. Za każdym razem 
były to fałszywe alarmy, z których 
jeden był głupim dowcipem.

W poniedziałek o godzinie 17.16 
strażacy otrzymali informację, że w 
Miętnie pali się stodoła. Po przyby-
ciu do tej miejscowości strażacy nie 
znaleźli żadnego pożaru.

W czwartek o godzinie 9.44 miesz-
kańcy jednego z mieszkań przy ulicy 
Kowalskiej mieli podejrzenia, że z 
przewodu kominowego ulatniają 
się spaliny. Swymi podejrzeniami 
podzielili się ze strażakami, którzy 
przybyli z urządzeniami pomiarowy-
mi. Na szczęście nie wykryto żadnych 
nieprawidłowości. Ag

Oświadczenia majątkowe radnych
Dziś rozpoczynamy prezentację oświadczeń majątkowych radnych obecnej kadencji składanych w trakcie jej trwania. Na przysłowiowy pierwszy 

ogień pójdą radni reprezentujący Nowogardzkie Forum Samorządowe. W kolejnych wydaniach naszej gazety pokażemy majątki pozostałych naszych 
wybrańców.

Przewod-
niczący Rady 
Miejskiej Ma-
rek Krzywa-
nia w swym 
oświadcze-
niu  wpisa ł 
jako miejsce 
zatrudnienia 
g o s p o d a r -
s two rolne 

wielkości 3,5768 ha, którego jest 
współwłaścicielem. Z tego tytułu w 
zeszłym roku osiągnął przychód w 
wysokości 1000 zł, co stanowi 900 
zł dochodu. Jego dochody stanowiła 
też dieta radnego, która w roku 2005 
wyniosła 5100 zł.

W oświadczeniu przewodniczą-
cego znaleźć możemy dom o po-
wierzchni 220 m2 wartości 300 tys. 
zł oraz mieszkanie o powierzchni 45 
m2 wartości 140 tys. zł. Wszystkie te 

nieruchomości są współwłasnością 
małżeńską.

W pozycji „zobowiązania pieniężne 
o wartości powyżej 10 tys. zł” Marek 
Krzywania wpisał kredyt hipoteczny 
na zakup mieszkania w wysokości 
68 tys. zł z oprocentowaniem 5,4 % 
zaciągnięty w ING Banku Śląskim.

Sławomir Tomasz Kucal zatrud-
niony jes t  w 
Nadleśnictwie 
Nowogard jako 
inżynier nadzo-
ru. Z tego tytu-
łu od 1 stycznia 
do 30 listopada 
2006 roku otrzy-
mał wynagro-
dzenie w wyso-
kości 62.930 zł. 

Dieta radnego za ten okres wyniosła 
4550 zł. W roku 2005 r. jego wyna-
grodzenie w Nadleśnictwie wyniosło 

82.400 zł, w kole łowieckim 60,00, a 
jako radny otrzymał 5200 zł.

Posiada on również oszczędności 
wysokości 6 tys. zł. 

Jeśli chodzi o nieruchomości to 
Sławomir Kucal ma mieszkanie 
służbowe o powierzchni 66,11 m2 
oraz dzierżawi sad wielkości 1800 
m2 wraz z budynkiem gospodarczym 
o powierzchni 117,03 m2. Posiada 
również dwa samochody: opla astrę 
rocznik 2001 i ładę niwę rocznik 
2003.

O s t a t n i a  z 
reprezentantek 
Nowogardzkiego 
Forum Samorzą-
dowego Krysty-
na Wysoszyńska 
jest zatrudniona 
na pół etatu jako 
k ierow niczka 
Miejskiej Biblio-

teki Publicznej filia w Wierzbięcinie. 
Za tę pracę uzyskała 9284 zł. Jej 
dochody stanowi również emerytu-
ra, z tytułu której w ubiegłym roku 
otrzymała 15673,27 zł. Otrzymuje 
również dietę radnej, która do końca 
listopada wyniosła 2805 zł.

Na jej oszczędności składają się 
78.040 zł, 14.231 euro oraz 1173 
dolarów.

Krystyna Wysoszyńska posiada pół 
domu o powierzchni 115 m2 wartoś-
cim115 tys. zł stanowiący współwłas-
ność małżeńską oraz działkę rolną o 
powierzchni 0,75 ha wartości około 
3 tys. zł będącą również współwłas-
nością małżeńską. 

Jej składnikiem mienia ruchomego 
jest samochód osobowy toyota yaris 
rocznik 2000. Podobnie jak w przy-
padku nieruchomości auto to jest 
współwłasnością małżeńską. Ag

Kradną katalizatory
Co jakiś czas w kronice policyjnej informujemy o kradzieży katalizatorów 

samochodowych. Jednak złodziejom nie chodzi – jak można by mniemać – o 
części samochodowe, lecz o metale szlachetne.

Ostatnia fala kradzieży miała 
miejsce pod koniec ubiegłego roku. 
Nowogardzcy policjanci odnotowali 
wówczas kilka takich zdarzeń. W 
miniony wtorek doszło do kolejnego. 
Właściciel fiata ducato zaparkowane-
go przy ulicy Żeromskiego padł ofiarą 
złodziei  o czym powiadomił policję. 
Wartość swojej straty oszacował na 
2500 zł. 

Jednak jest mało prawdopodobne 
by trafiły one na czarny rynek części 
zamiennych. Pewne elementy kata-
lizatora zawierają srebro lub platynę. 

Istnieją firmy i ludzie zajmujący się 
odzyskiwaniem tych metali szlachet-
nych. W prasie pojawiają się nawet 
ogłoszenia o skupie katalizatorów. 
Pełno jest ich również w internecie. 
Ich nadawcy płacą od 200 do 300 zł za 
sztukę i zapewne ta wizja zysku kusi 
niektóre osoby do nocnych eskapad.

No cóż, jak mówią podstawy eko-
nomii, jeśli jest popyt zaraz pojawi 
się ktoś, kto tę lukę wypełni. Właś-
cicielom pojazdów wyposażonych w 
katalizatory nie pozostaje nic innego 
jak mieć się na baczności. Ag

Odśnieżanie chodnika 
nie zawsze jest proste

W jednym z poprzednich wydań naszej gazety opisaliśmy sprawę od-
świeżania chodników przed budynkami przy ulicy Bohaterów Warszawy, 
w sąsiedztwie których przebiega ścieżka rowerowa. Sprawa teoretycznie jest 
banalnie prosta, ale tylko teoretycznie.

Przypomnijmy. Cześć mieszkań-
ców ulicy Bohaterów Warszawy, 
przed których posesjami przebiega 
ścieżka rowerowa zastanawia się czy 
obowiązkowe odśnieżanie chodnika 
wiąże się również z usuwaniem śnie-
gu ze ścieżki rowerowej. Z tym pyta-
niem zwróciliśmy się do kierownika 
Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Tadeusza Fiejdasza, który powiedział 
nam, że przepisy mówią jasno, że 
właściciele posesji mają obowiązek 
usuwać śnieg tylko z chodników 
przed swoimi posiadłościami zsu-

wając go na jezdnię tuż przy krawęż-
niku. Problem w tym, że na sporym 
odcinku ulicy Bohaterów Warszawy 
chodnik od jezdni dzieli wspomniana 
ścieżka i parking. Wychodzi więc 
na to, że naszym rozmówcom nie 
pozostaje nic innego jak z każdą ło-
patą podchodzić do krawędzi jezdni 
i delikatnie rzucać tam zebrany śnieg. 
Rzecz raczej z tych uciążliwych, ale 
takie są przepisy, które niestety nie 
zawsze, by nie powiedzieć rzadko, 
nadążają za życiem. Ag 
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Mimo odwilży 
zima nadal groźna

Zima nadal daje się we znaki kierowcom. W poniedziałek przymrozki ustąpiły i nadeszła odwilż, 
wraz z którą pojawiło się błoto pośniegowe. Oba warianty są równie niebezpieczne.

Ocieplenie nadeszło w ponie-
działkowy ranek. Na drogach 
pojawiło się błoto pośniegowe, 
na którym pojazdy zachowują się 
podobnie jak na lodzie, lecz na 
widok czarnej jezdni wielu kie-
rowców pozwala sobie na jazdę 
jak w lato. Na efekty nie trzeba 
było długo czekać. Już około 
7 rano w Żabowie doszło do 
czołowego zderzenia samocho-
du renault megane i poloneza. 
Jedna z poszkodowanych osób 
nie mogła wydostać się ze swego 
pojazdu i potrzebna była pomoc 
strażaków, którzy za pomocą 
swojego sprzętu hydraulicznego 
rozcięli karoserię. Uwolniona 
ofiara wyszła o własnych siłach 
i podobnie jak inni poszkodo-
wani nie odniosła większych 
obrażeń. Jednakże potrzebna 

była interwencja pogotowia ra-
tunkowego.

Niemniej po raz kolejny ape-

lujemy o rozwagę, i byle do 
wiosny.

Ag

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Nowogardzie 

dziękuje za pomoc 
w zorganizowaniu ferii zimowych dla dzieci:
- piekarni Saturn
- hurtowni Pier
- wypożyczalni kaset video Video Lux
- p. Alicji Berezowskiej
- p. Joannie Krępa
- p. Markowi Heiserowi

Zofia Pilarz

Tydzień Pomocy 
Ofiarom Przestępstw

W związku z akcją „Tygodnia Pomocy Ofiarom 
Przestępstw” w dniach 22 lutego 2007 roku do 
1 marca 2007 roku od godziny 7.30 do 17.00 w 
Prokuraturze Rejonowej w Goleniowie odbędą 
się dyżury prokuratorskie podczas których ofiary 
przestępstw będą mogły uzyskać bezpłatne porady 
prawne.

Z-ca Prokuratora Rejonowego
Mikołaj Rydz

Zebranie TMZN 
Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Nowo-

gardzkiej informuje, że kolejne otwarte zebranie 
członków i sympatyków TMZN odbędzie się 19 
lutego br. (poniedziałek) w sali wystawowej Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie. Po-
czątek zebrania o godz. 16.30. Tematem zebrania 
będzie m.in. aktualizacja listy członków TMZN.

W związku z powyższym zwracamy się do 
członków TMZN o uzupełnienie w terminie do 
dnia 19.02. br. zaległych składek członkowskich.

 Za Zarząd – Franciszek Karolewski

SP Strzelewo

Ferie w szkole
W pierwszym tygodniu ferii 

Szkoła Podstawowa w Strzele-
wie oferowała młodzieży szkol-
nej różnorodne zajęcia. W po-
niedziałek dzieci uczestniczyły 
w konkursie z wiedzy ogólnej  i 
mogły obejrzeć film przyrodni-
czy. W drugim dniu ferii brały 
udział w zabawie – zgadywance, 
a także zajęciach plastycznych. 
We środę dzieci uczestniczyły 
w zabawie plastycznej pn. „Po-
dróż przez Włochy”, wykony-
wały maski karnawałowe, brały 
udział w konkursie wiedzy, a 
także w konkursie muzycznym. 
Kolejny dzień upłynął uczniom 
przy grach i zabawach kompu-
terowych. Piątek natomiast był 
dniem sportu, odbył się turniej 
tenisa stołowego. 

Każdego dnia dzieciom nie 
brakowało też ruchu, bowiem w 
przerwach pomiędzy poszcze-
gólnymi zajęciami, można było 
pograć w tenisa, w piłkę ręcz-
ną lub koszykówkę. Wszystkie 
przychodzące do szkoły dzieci 
otrzymywały codziennie słodki 
poczęstunek, który ufundowała 
Rada Rodziców. 

Małgorzata Kurzawa
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Serdeczne 
podziękowanie 

dla burmistrza 
Kazimierza Ziemby 

za sfinansowanie paczek 
pod choinkę dla dzieci 

z Wyszomierza 
składa 

sołtys, rada sołecka i dzieci

Pożegnanie Tadeusza Korzeniewskiego
(DN nr 598, wtorek 11 lutego 1997 r.)
W niedzielę w Nowogardzie odbył się 

ogólnopolski wyścig w kolarskich przełajach. 
Była to impreza zorganizowana specjalnie 
na pożegnanie Tadeusza Korzeniewskiego 
przez KKS Bond – Sawa. Zawodnikowi temu 
skończył się kontrakt jaki zawarł z właści-
cielami KKS Bond – Sawa. Można jednak 
powiedzieć, że po dwuletniej pracy (jeździe) 
tego zawodnika w barwach nowogardzkiego 
klubu. Młodzi jego wychowankowie tak do-
brze podszlifowali swoją formę, że skutecznie 
rywalizują już o najwyższe laury nie tylko na 
arenie kraju, gdzie zdobyli dubeltowe mi-
strzostwo (juniorzy i młodzicy). Ich sukcesy 
znane są już poza granicami naszego kraju. 
Dla przypomnienia wicemistrzostwo Sła-
womira Bednarka w Pucharze Świata, gdzie 
prześcignął mistrza świata. (…) Z. Heland

Już dziś wybory Miss regionu
(DN nr 599, piątek, 14 lutego 1997 r.)
Dziś o godz. 16.00 w restauracji hotelu 

Oskar odbędą się regionalne wybory Miss 
Polonia 1997 roku.

Kandydatki chcące wystąpić w konkursie 
winne spełnić, jak już podawaliśmy, pod-
stawowe dwa wymogi, którym są: wiek od 
18 do 24 lat oraz stan wolny. Goście chcący 
podziwiać urodę naszych dziewczyn – mile 
widziani. Kandydatki winne zgłosić się przy-
najmniej na pół godziny przed rozpoczęciem 
konkursu.

Reminiscencje balu
Nowogardczanin 1996 Roku
(DN nr 599, piątek, 14 lutego 1997 r.)
Tegoroczny bal, jak i poprzedni odbył się w 

restauracji hotelu Oskar. Od strony kulinarnej 
był on przygotowany wyśmienicie. Podzięko-
wania dla właścicielki p. Danuty Nygard oraz 
obsługi, która dzielnie „walczyła” z gośćmi do 
godz. 7.30. (…) Z. Heland

Choinka w Strzelewie

SP Długołęka

Bal karnawałowy 

Dnia 26.01.2007 r. w Szkole Podstawowej w 
Strzelewie odbyła się impreza choinkowa dla 
uczniów tejże szkoły. Zabawa rozpoczęła się od 
występów artystycznych dzieci. Jako pierwsi za-
prezentowali się „zerówiaczki” (op. Krystyna 
Poreda), po nich wystąpili uczniowie kl. I (op. 
Katarzyna Obrębska), następnie swoje aktorskie 
talenty pokazały dzieci z kl. II (op. Małgorzata 
Burzyńska) oraz kl. V-VI (op. Ewa Rapa i Mał-
gorzata Kurzawa). Wszyscy mali artyści otrzyma-
li gromkie brawa od rodziców, swoich kolegów, a 
także grona pedagogicznego.

Po występach do szkoły przybył Mikołaj i ob-
darował wszystkie dzieci wspaniałymi paczka-
mi. Następnie uczniowie bawili się przy muzyce. 
Po dyskotece wszyscy rozjechali się do domów, 
szczęśliwi, że nareszcie ferie…

Dyrektor, nauczyciele i uczniowie oraz Rada 
Rodziców Szkoły Podstawowej w Strzelewie 
składają serdeczne podziękowania Przyjaciołom 

naszej szko-
ły za okazane 
wsparcie i po-
moc w organi-
zacji „Imprezy 
choinkowej”:

1. Jan Bogus 
– Czermnica

2. Lena i 
Dariusz – Fer-
ma Drobiu w 
Strzelewie

3. P. Zima 
– Ferma Drobiu w Strzelewie

4. Roman Saniuk – Zakład Betoniarski w Strze-
lewie

5. Bożena i Benedykt Walczak – Skład Opału 
Nowogard

6. Dorota Szyłko – Sklep Spożywczy - Strzele-
wo

7. K. S. Jeziorscy - Strzelewo
8. K. A. Chruściccy – Strzele-

wo
9. Aneta Kochelska – Sklep 

Spożywczy – Świerczewo
10. Zygmunt Heland - Strze-

lewo
11. Witalij Grebieniuk – Hur-

townia „WITTER” – Nowogard
12. Stanisław Ciechanowski 

– Gospodarstwo Rolne – Świer-
czewo

13. PHU „NAFT-TURYST” 
–  Sp. Jawna St. Wymysłowski i 
Krzysztof Gibki – Nowogard

 Małgorzata Kurzawa

W dniu 26 stycznia 2007 r. w Szkole Podstawo-
wej w Długołęce odbył się coroczny Bal Karnawa-
łowy. Dzieci uczestniczyły w różnych konkursach 
i zabawach, a do tańca porywały je gorące rytmy 
muzyki disco. Rodzice wykazali się niezwykłą po-
mysłowością przygotowując swoim pociechom 
tak niezwykłe, ciekawe i barwne stroje. Można 
było spotkać pirata, Alladyna, księżniczki, kow-

bojów, młodą parę, elfa, wróżkę i wiele innych 
postaci. Wesoła zabawa udzieliła się również ro-
dzicom i nauczycielom. W przerwach między 
super przebojami dzieci udawały się na poczęstu-
nek przygotowany przez Radę Rodziców, za który 
bardzo dziękujemy. 

Do zobaczenia za rok!
Łucja Goc
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Budujmy boiska i place zabaw
„Art. 42. 1. Organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju 

jest obowiązkiem organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego, klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej i ich 
związków.” - Ustawa o kulturze fizycznej

         Rafał Szpilkowski 

Kawałek chodnika, kawałek drogi, 
kawałek parkingu – to priorytety in-
westycyjne, rzeczy uznawane za naj-
ważniejsze do realizacji przez zarząd 
gminy. Takie kawałkowanie doskona-
le widać w tkance miejskiej. Pośród 
brudnej, szarej i odrapanej nowo-
gardzkiej rzeczywistości pojawiły 
się bowiem enklawy współczesnego 
świata, czyli kawałki uporządkowa-
nej, miłej dla oka przestrzeni. Tych 
nowych kawałków chodników, dróg, 
parkingów jest już w Nowogardzie 
kilka. Można by się z tego cieszyć, ale 
jest coś, co  martwi. To brak nowych 
kawałków przestrzeni przeznaczo-
nych dla dzieci i młodzieży. Smutną 
rzeczą jest brak zrozumienia jak 
negatywne skutki społeczne przy-
nosi brak otwartych boisk i placów 
zabaw. W tym temacie Nowogard 
mógłby spokojnie starać się o nagro-
dę ogólnopolską „Gmina sprzyjająca 
wadliwemu rozwojowi fizycznemu, 
narkomanii, alkoholizmowi i innym 
patologiom wśród dzieci i młodzie-
ży”. Teza dość mocna, ale może dzięki 
niej uda mi się dotrzeć do niektórych 
umysłów zamkniętych do tej pory na 
tą tematykę.

Od kilku lat mamy w Nowogardzie, 
wydawało by się, doskonałą sytuację 
– każda szkoła posiada własną halę 
sportową. Mniejsze, czy większe, ale 
są. Ktoś w pewnym momencie uznał, 
że to wystarczy, że jest w porządku. 
Zaniedbano jednak zupełnie temat 
o wiele ważniejszy – temat urządzeń 
sportowo-rekreacyjnych pod go-
łym niebem. Od lat nie zbudowa-
no żadnego nowego boiska, kortu 
tenisowego, czy choćby bieżni. Te 
istniejące znajdują się w opłakanym 
stanie, czasem wręcz zagrażającym 
bezpieczeństwu małych użytkow-
ników. Jedynym osiągnięciem gmi-
ny w temacie boisk jest wykonanie 
nowego asfaltu na boisku przy Pl. 
Szarych Szeregów. Marny powód do 

dumy. Od lat nie zbudowano rów-
nież żadnego placu zabaw. Te, które 
były, zniknęły z powodu upływu cza-
su, braku działań konserwacyjnych i 
doposażenia w nowe sprzęty. Ciężko 
mi to przechodzi przez gardło – ale 
niestety w tym temacie prawda jest 
niepodważalna – za PRLu było lepiej. 
Przykładem wewnątrzosiedlowy plac 
zabaw i boisko między ul. Luboszan i 
Wyszyńskiego. Kiedyś piękne miejsce 
gier i zabaw – dziś obraz nędzy i roz-
paczy. Przykładem nieistniejący już 
plac zabaw na Pl. Szarych Szeregów. 
Przykładem również kompleks boisk 
przy SP2 - w pierwotnym zamyśle 
wielofunkcyjna przestrzeń sportowo-
rekreacyjna. Dziś asfaltowa pustynia 
idealna jedynie pod działalność w za-
kresie nauki jazdy.

Błędem systemowym jest zało-
żenie, że hale sportowe i zajęcia 
w systemie zorganizowanym są w 
stanie zapewnić prawidłowy rozwój 
fizyczny dzieci i młodzieży. Nie wy-
starczą 4 godziny lekcji WF w tygo-
dniu, nawet jeżeli prowadzone są w 
idealny sposób i na najpiękniejszej 
hali. Nie wystarczą heroiczne wysiłki 
nauczycieli WF przepracowujących 
społecznie setki godzin w skali roku 
podczas zajęć pozalekcyjnych. Jeżeli 
dziecko nie będzie codziennie biegać, 
skakać, rzucać piłką, to zwłaszcza w 
okresie szybkiego wzrostu, pojawią 
się wady postawy, niedostateczny roz-
wój koordynacji psychoruchowej lub 
otyłość. I nic tu nie pomogą zajęcia 
z gimnastyki korekcyjnej czy wyjazd 
na basen raz w tygodniu.

Dzieci lubią wolność i dowolność. 
Każdy rodzic wie, że dziecko chętniej 
robi to co chce robić, niż to co mu się 
każe robić. Dlatego rzeczą o podsta-
wowym znaczeniu jest dać dzieciom 
możliwość wolnego wyboru, czyli 
dać im do dyspozycji boiska, place 
zabaw, tereny rekreacyjne, darmo-
wą plażę. Niech same decydują, w co 
chcą grać lub bawić się, a będzie to 
skuteczniejsze od każdej, nawet naj-
lepszej gry i zabawy organizowanej 
w zamkniętej ścianami hali przez na-
uczyciela, który każe w danej chwili 
albo siedzieć, albo skakać, albo rzu-
cać piłką. 

Psychiką dziecka rządzą pierwotne 
instynkty zachowań stadnych i ry-
walizacji o czołowe miejsce w grupie 
rówieśników. Tak jak małe psiaki tar-
moszą się nawzajem za uszy i biegają 

który szybciej po parku, tak i mali 
przedstawiciele gatunku ludzkiego z 
niespożytą energią przez całe dzie-
ciństwo rywalizują o palmę pierw-
szeństwa – kto szybciej pobiegnie, 
kto dalej rzuci kamieniem, kto sko-
czy więcej razy na skakance, kto głę-
biej zanurkuje. Mądre społeczeństwa 
wiedzą, że dobrze jest, gdy ta energia 
przekłada się na wysiłek fizyczny. W 
przeciwnym wypadku może zna-
leźć sobie inne, groźne przeznacze-
nie. Mądre społeczeństwa wiedzą, 
że sport, aktywność fizyczna, to 
najlepszy sposób zapobiegania al-
koholizmowi i narkomanii wśród 
młodzieży, które biorą się najczęś-
ciej z nudy, z braku innych rozry-
wek. Mądre społeczeństwa wiedzą, 
że pieniądze zainwestowanie dziś w 
zdrowie dzieci i młodzieży zwrócą się 
wielokroć za 30, 40 lat, gdy nie trze-
ba będzie wydawać ogromnych sum 
na leczenie u dorosłych miażdżycy, 
schorzeń kręgosłupa, otyłości, cuk-
rzycy. Czy my, nowogardzianie, je-
steśmy mądrym społeczeństwem?

Ludzie uważający się za mądrych 
mówią, że młodzież wszystko zde-
wastuje, połamie, poniszczy, że nie 
warto w to inwestować pieniędzy, bo 
pójdą na zmarnowanie. To tak jakby 
mówić, że nie warto dziecku butów 
kupować, bo i tak je zedrze, albo, że 
nie warto dziecka myć, bo i tak się 
ubrudzi. Smutna nowogardzka praw-
da jest taka, że wszystko dla dzieci i 
młodzieży robi się jak najniższym 
kosztem - systemem gospodarczym, 
z byle czego, z wykorzystaniem sprzę-
tów nadających się raczej do domo-
wego ogródka niż do publicznego 
użytku. Jest takie powiedzenie – chy-
try dwa razy płaci. Jeżeli chcemy, aby 
urządzenia sportowo-rekreacyjne 
przetrwały dłużej niż jeden sezon, 
to muszą być to rzeczy wysokiej 
jakości, odporne na zniszczenie, 
posiadające  certyfikaty bezpieczeń-
stwa – a więc nie tanie. Tu nie ma na 
czym oszczędzać. Najlepszą oszczęd-
nością będzie długotrwałość i bezpie-
czeństwo użytkowania.

W jaki sposób zainicjować roz-
budowę bazy sportowo-rekreacyj-
nej? Można rozważyć wdrożenie 
dwóch programów inwestycyjnych. 
Na oba można uzyskać duże dotacje 
ze środków UE. Pierwszy z nich to 
Rozbudowa bazy sportowo-rekre-
acyjnej przy placówkach oświato-

wych gminy Nowogard. Inwestorem 
była by tutaj gmina – instytucja fi-
nansująca wszystkie przedszkola, 
szkoły podstawowe, gimnazja i jedno 
liceum. I mowa tutaj nie tylko o mie-
ście Nowogard, ale o wszystkich pla-
cówkach oświaty w gminie. Istnienie 
przy każdym przedszkolu placu za-
baw, przy każdej szkole kawałka bież-
ni, skoczni w dal, zestawu do ćwiczeń 
gimnastycznych - to rzecz niezbędna. 
Istnienie boiska do koszykówki speł-
niającego również funkcję placu do 
innych gier i zabaw - to rzecz wyso-
ce pożądana. Jest sprawą oczywistą, 
że nie zrobi się tego w ciągu jednego 
roku. Jednak najważniejsza jest zmia-
na mentalności ludzi odpowiedzial-
nych za konstruowanie budżetu. To 
krok pierwszy i najważniejszy – pod-
stawa sukcesu.

Drugim programem może być 
Budowa sieci osiedlowych placów 
zabaw. Jego podstawą powinno być 
wciąż u nas nieznane i nie doceniane 
partnerstwo publiczno-prywatne. 
Ten program inwestycyjny powinien 
opierać się na wspólnym wysiłku 
finansowym gminy i spółdzielni 
lub wspólnot mieszkaniowych. Jego 
prostą zasadą powinno być założenie, 
że gmina dokłada pewną część war-
tości inwestycji, załóżmy 40%, jeżeli 
spółdzielnia (wspólnota) zapewnia 
pozostałą część jako wkład własny. 
Jednak wymaganiem powinno być 
zamówienie w wyspecjalizowanej 
firmie wykonania i montażu wypo-
sażenia placu zabaw posiadającego 
odpowiednie atesty. Ten warunek 
zapobiegnie wykonywaniu tego wy-
posażenia przez domorosłych maj-
sterklepków, których fuszerka może 
być zagrożeniem dla życia małych 
użytkowników. 

W Nowogardzie jest wiele osób, 
które doceniają wagę problemu. W 
wielu rozmowach, również w gronie 
Rady Miejskiej, poruszany jest prob-
lem fatalnego stanu bazy sportowo-
rekreacyjnej. Trzeba znaleźć sposób 
na przełożenie tej świadomości na 
działanie w kierunku poprawy sytua-
cji, na propagowanie idei krzewienia 
kultury fizycznej. Walka toczy się bo-
wiem o sprawę dla wszystkich spo-
łeczeństw najważniejszą – o dobro i 
zdrowie dzieci. ¶
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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, Rafał Nizioł, 

Jagoda Dawidson.

Pomoc merytoryczna: Alicja Jaklińska, Małgorzata Łuka.

ZDARZYŁO SIĘ W SZKOLE:
25 stycznia 2007r.
Dzień Patrona Szkoły przygotowała kl. III Technikum Żywienia. W holu 

przygotowano wystawę poświęconą życiu i działalności Stanisława Staszica, 
w każdej klasie przeprowadzono quiz „STANISŁAW STASZIC – OJCEM 
POLSKIEJ DEMOKRACJI”. W szkole jest izba poświęcona patronowi, którą 
zwiedziła każda klasa wraz z nauczycielem.

Na łączniku pojawiło się wiele czerwonych serduszek, kupidynków i 
amorków. Walentynkową wystawę przygotowały klasy I, II i III pod kierun-
kiem nauczycieli języków obcych: Mirosławy Szymaniak, Magdaleny Woj-
ciechowskiej, Marty Portas, Danuty Adamczyk, Eweliny Fedak i Michała 
Dacy.

NIE ZAPOMNIJ WYSŁAĆ ŻYCZEŃ NA WALENTYNKI!
Bądź nadzieją mi w bezsensie,
A w nieszczęściu bądź mi szczęściem.
W zamian chcę Ci podarować
Tylko dwa magiczne słowa: kocham Cię!
Dzień świętego Walentego
To dzień dobry dla każdego!
W tym dniu wszyscy to wyznają,
Że chcą kochać i kochają!
W ten dzień sławny, w dzień miłości,
Racz w mym sercu dziś zagościć,
Bo ja wyznać Tobie chcę,
Że tak mocno kocham Cię.
Może kiedyś w mych ramionach,
Może kiedyś, w któryś dzień,
Zauważysz moją miłość
I pokochasz także mnie.

Chciałbym Ci dzisiaj pieśń podarować. 
Taką, by zawsze przy Tobie była.
Nuty i słowa cudownie dobrać,
byś jej słuchając swobodniej żyła. 
Chciałbym Ci dzisiaj taniec darować, 
najcudowniejszy jaki znać mogę.
Byś w takt muzyki wirując śmiało 
zawsze zgubiła smutki i trwogę.

KĄCIK KULINARNY:
Ten tydzień podarował nam dwa święta. 14 lutego Walentynki i 15 Tłusty 

Czwartek. Chcielibyśmy zaproponować coś na te okazje.

Pączki
50 g drożdży, 1 szklanka mleka, 0,5 kg mąki, 3 jajka, 1 kieliszek wódki 

(po to, by ciasto nie chłonęło oleju), 1 cukier waniliowy, 100 g margaryny 
rozpuszczonej, marmolada. 

Drożdże rozkruszyć, posypać łyżką cukru i zalać ciepłym mlekiem, tzn. (z 
jednej szklanki odlać trochę mleka, podgrzać resztę, zostawić na później). 
Zostawić do wyrośnięcia. Dodać resztę składników (oprócz marmolady 
oczywiście).

Wszystko wytrzaskać drewnianą łyżką. Jak masa będzie jednolita, pozo-
stawić do wyrośnięcia na ok.60 minut.

Stolnicę oprószyć mąką, wałkować placek (nie za cienko), zaznaczyć kół-
ka, na środek każdego kłaść łyżeczkę marmolady, przełożyć placek i wyciąć 
kubkiem. Pączek gotowy. Usmażyć na tłuszczu, na koniec posypać cukrem 
pudrem.

Bananowe „co nie co”
banany, tabliczka gorzkiej czekolady, 2 kieliszki rumu
Banany zmiksować (konsystencja podobna do kisielu). Czekoladę rozpuś-

cić i troszkę ostudzić. Do letniej polewy dolać rum, wszystko wymieszać. 
Przyrządzony mus uformować na talerzach jak lody, polać sosem

Pijane truskawki
50 dag truskawek, sok z 1 limetki, 3 łyżki cukru, 200 ml wódki cytryno-

wej, 4 łyżki śmietany
Pokroić na ćwiartki 4 truskawki, włożyć je do lodówki. Pozostałe pokroić 

na małe kawałki, wymieszać z sokiem z limetki i cukrem. Zagotować, zdjąć 
z ognia i zmiksować. Do ostudzonego kremu dodać wódkę i wymieszać. 
Dodać 4 łyżki śmietany. Lekko zamieszać (tak, aby pozostały białe smużki 
śmietany). Kremem napełnić pucharki, udekorować truskawkami z lodów-
ki.

SMACZNEGO!

HOROSKOP 
WALENTYNKOWY:

BARAN -  brak pomysłu na prezent dla Twojej Drugiej Połówki? Postaw 
na poczucie humoru! Pokażesz, że Ci na Nim/Niej zależy, a do tego na pew-
no go/ją tym rozbawisz!

BYK – jeżeli jeszcze nie jesteś umówiony na randkę 14 lutego, to lepiej się 
pospiesz! Pewna osoba tylko czeka na to, aż zrobisz pierwszy krok!

BLIŹNIĘTA – komedie romantyczne nadają się na Walentynki, ale tylko 
wtedy, gdy oglądasz je z kimś ważnym dla siebie! W ten dzień lepiej żebyś 
nie był sam! 

RAK – nie dziw się, że wciąż nie jesteś umówiony na ten dzień! Wyjdź 
do ludzi, bo nikt nie zrobi tego za Ciebie! Uśmiechnij się, a na pewno ktoś 
zaprosi Cię na randkę! 

LEW – w Dzień Świętego Walentego jak najbardziej musisz pamiętać o 
Tej/Tym Jedynym, ale nie zapominaj o najbliższych! Przyjaciele też mogą 
obchodzić to święto!

PANNA – nie wiesz gdzie się z Nią/Nim wybrać? Pamiętaj, że najpiękniej-
sze chwile zawsze przychodzą niezapowiedzianie. Nie planuj niczego, idź na 
żywioł!

WAGA – za każdym razem spędzasz ten dzień w jednakowy sposób. Czyli 
przed telewizorem. Czas to zmienić! Stos karteczek miłosnych w skrzynce 
od Walentego/Walentynki? To nie tylko o to chodzi! Może i Ty w końcu byś 
do kogoś podobną wysłał?

SKORPION – te Walentynki będą niezapomniane! Masz górę pomysłów 
i wiesz jak spędzić ten dzień tak, aby tej drugiej osobie naprawdę bardzo się 
podobało.

STRZELEC – amorek ostatnio spudłował? Nadal nie wiesz z kim chcesz 
spędzić Święto Zakochanych? Nie martw się! Na pewno nie będziesz wtedy 
sam.

KOZIOROŻEC – zastanów się co w tym roku obejrzysz i czy znowu bę-
dziesz oglądać samotnie swoje ulubione komedie? Ktoś wzdycha po cichu, 
a Ty wpatrzona w telewizor go nie widzisz. Niestety Brad Pitt jest już zajęty! 

WODNIK – dołują Cię Walentynki? Pamiętaj, że nie musisz spędzać ich 
samotnie. Spotkaj się z przyjaciółmi, oni chętnie gdzieś z Tobą wyjdą.

RYBY – Walentynki na mokro? Czemu nie! Zaproś swoją Ukochaną/
Ukochanego na basen! Przyda Wam się trochę kondycji.
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REKLAMA

W obiektywie Jana Korneluka                                                                  - drogowskazy

KURKI NIOSKI 
odchowane 

• sprzedaż od 20 marca •
Gospodarstwo Drobiarskie 

Żabowo 13, tel. 091 39 106 66

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Informujemy, że   

14 lutego 2007 r.
środa w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Stawka 10 zł/h.

REKLAMA REKLAMA REKLAMA

Mistrzostwa Nowogardu 
FIFA – 2007

W miniony czwartek w siedzibie Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości 
w Nowogardzie odbyły się Mistrzostwa Nowogardu FIFA – 2007, zorganizo-
wane przez Forum Młodzieży.

Przy dużym zaangażowaniu licznie zgromadzonej publiczności wystarto-
wało ośmiu uczestników.

A oto wyniki w grze finałowej:
W walce o I miejsce zmierzyli się Dariusz Iwaniuk i Mateusz Olechnowicz 

3:2.
W pojedynku o III miejsce Jarosław Pastuch i Tomasz Rogalewski 7:2, o V 

miejsce zmierzyli się Tomasz Burewicz i Błażej Wróblewski 4:3, o VII miejsce 
zagrali Mariusz Lep i Karol Potyrański 3:1.

Ostateczna klasyfikacja przedstawiła się następująco:
1. Dariusz Iwaniuk
2.  Mateusz Olechnowicz
3. Jarosław Pastuch
4. Tomasz Rogalewski
5. Tomasz Burewicz
6. Błażej Wróblewski
7. Mariusz Lep
8. Karol Potyrański

Organizatorzy serdecznie dziękują pani dyrektor RCP za udostępnienie Sali, 
Barbarze Zugaj i Mariuszowi Serockiemu za ufundowanie nagród.

Z informacji podanych przez P. Lembasa
I. Karczyński
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OGŁOSZENIA DROBNE

Na rozwiązania zadań cze-
kamy do dnia 12 marca. Miłej 
zabawy!

Krzyżówka panoramiczna

Rozwiązanie utworzą litery z pól ponumerowanych od 1 do 11.

Pantropa

Odgadnięte wyrazy wpisujemy w 
zaznaczone korytarze. Miejsce wpi-
su do odgadnięcia, początek w polu 
z kropką.Dopisane litery utworzą 
rozwiązanie.

- kolba kukurydzy,
- stomatolog,
- górski żywioł – grożny szczegól-

nie w zimie.

U nas wygrali
Za rozwiązanie zadań styczniowych nagrody książkowe wylosowali:
- Piotr Górzyński, - Mateusz Gołdyn, - Aga Młynarska.

Gratulujemy!
Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji od poniedziałku 19 lutego.

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam pawilon handlowy z wyposażeniem 
z możliwością przeniesienia – może być do-
mkiem letniskowym (płyta obornicka). 0693 
850 197.

• Szukam mieszkania 2 lub 1-pokojowego. Wia-
domość 0889 688 380.

• Kupię mieszkanie 2-pokojowe. Tel. 091 39 
23 419 – po 18.00; 0887 479 882.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze, własnoś-
ciowe 66 m kw., I piętro przy ul. Boh. Warszawy. 
0502 026 977.

• Do wynajęcia kawalerka w centrum miasta 

– dla firmy. 0608 62 87 76, 091 392 32 59 – po 

20.00.

• Zamienię kawalerkę na większe – możliwość do-
płaty, może być z zadłużeniem. 0889 29 54 54.

•  Sprzedam dom do wykończenia, Nastazin, 100 
m kw., garaż, 2100 m kw. działka. Cena 170 000 
zł. 0608 19 83 69. 

• Kupię kawalerkę lub mieszkanie 2-pokojowe. 

Tanio, gotówka. Tel. 0 509 919 605.

• Pilnie poszukuję mieszkania do wynajęcia 

- najlepiej kawalerka lub 2-pokojowe plus 

garaż. 0889 188 134.

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie, w cen-
trum. Tel. 0604 787 696.

• Sprzedam mieszkanie 38 m kw. Tel. 091 39 

25 833.

• Lokal do wynajęcia na działalność usługową. 
091 39 23 574.

• Sprzedam kawalerkę. 0605 820 330.
• Sprzedam lub zamienię mieszkanie na wsi – 12 

km od Nowogardu. 0505 94 17 65.
• Wynajmę częściowo umeblowane mieszkanie 

3-pokojowe. 091 39 23 574.
• Do wynajęcia pokój z pełnym dostępem do 

kuchni, łazienki i toalety. 091 39 22 205, 0697 
583 382.

MOTORYZACJA

• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, cena do uzgod-

nienia; 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 części do Opla Ascona, 1977 r., silnik 
po remoncie kapitalnym. 091 39 23 598 – po 
15.00, 0605 576 908.

• Sprzedam Kia Sephia, 1600 cm3, 1993 r., gra-
natowy metalik, zarejestrowany, cena 4.800 zł. 
0696 079 880.

• Sprzedam Ford Transit 1987 r., do małego 

remontu. Tel. 0885 428 581.

• Kupię silnik od Fiat 126p lub całego – może być 
bez papierów. 0507 644 637.

• Sprzedam Ford Escort – składak, poj. 1.8 diesel, 
1996 r., oraz przyczepkę samochodową SAM do 
300 kg. 0691 841 325.

• Sprzedam Renault Rapid, 1995 r., poj. 1.4i, auto 
osobowo-towarowe, zarejestrowane, cena 4.000 
zł. 0696 079 880.

• Sprzedam Seat Ibiza 1.2, system porshe, prze-
bieg 142.000 km, po wymianie przedniego 
zawieszenia, 1991 r., radio CD, komplet letnich 
opon. Cena 2.600 zł – do negocjacji. 0501 
419 059.

• Sprzedam Fiat Cinquecento 900, 1996 r. 0604 
774 854.

• Sprzedam Peugeot 406, 1986 r., 1.8i, kolor zie-
lony metalik, klima, ABS, SRS, wspomaganie, 
elektryka. Zarejestrowany. 0696 079 880.

• Sprzedam Peugeot 405, poj. 1600, 1991 r., 
uszkodzony cylinder, na chodzie. Cena 2.200 zł. 
0693 128 108.

• Sprzedam Peugeot 205, poj. 1.1, 1997 r. 0600 
695 546.

• Sprzedam motorower 50 cm (skuter), sprowa-

dzony, po przeglądzie, gotowy do rejestracji, 
cena 1.600 zł. 0696 079 880.

• Peugeot 406, rocznik 2001, po wypadku sprze-
dam. Tel. 0607 607 814.

 
ROLNICTWO

• Kupię ziemię koło Nowogardu, przy trasie A-6. 
0512 131 444.

• Prostowniki z rozruchem 12 – 24V, napięcie 380 
V, Kościuszki. 0502 673 863.

• Sprzedam prosięta. Tel. 091 39 26 344 – po 
16.00.

• Sprzedam prosiaki, warchlaki, maciorkę zapro-
szoną. Tel. 091 39 18 065.

• Sprzedam warchlaki lub zamienię na zboże. 
091 39 25 812.

USŁUGI

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 091 39 
25 969, 0695 518 581.

• 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.
• Prace wykończeniowe, szpachlowanie, malo-

wanie, regipsy, panele i inne. 0696 909 548.

• DYWANOPRANIE – 0604 373 143.

• CENTRUM KREDYTOWE – oferty 5 banków. 
Plac Wolności 9 (były Hotel), pok. 413.

• Rozliczenia podatkowe – PITY. 15 zł/deklaracja. 
0695 770 724.

• Firma budowlana – kompleksowe wykończenia 
domów i remonty mieszkań. 880 690 324.

• Usługi remontowe – montaż, regipsy, pane-
le, glazura, malowanie. 0600 121 043, 0663 
312 601.

• Wykonujemy wszelkie usługi ogólnobudowla-
ne. 0606 258 490, 0660 010 540.

•  Tipsy – tanio! 0504 589 679. 
• OKAZJA!!! Tipsy żelowe – 40 zł, manicure – 10 

zł. Tel. 0609 961 423.

• Matematyka – szkoła podstawowa, gimna-

zjum. 091 39 21 195.

PRACA

• Poszukuję kierowniczki do sieci sklepów. Wy-
magania: prawo jazdy. 0512 131 567.

• Przyjmę pomoc kuchenną. 0663 412 054.
• Przyjmę uczniów na praktykę kucharz, kel-

ner. 0663 412 054.

• Firma FELMAX zatrudni dźwigowego na 

dźwig POLAN. Tel. 091 462 36 04.

• Przyjmę stażystów gastronomii. 0663 412 054.
• Zatrudnię sprzedawcę do sklepu spożywczego. 

091 39 21 206, 0663 391 206.
• Przyjmę każde zlecenie pracy związanej z bu-

dowlanką. 0505 94 17 65.

INNE

• SPRZEDAM DRUKARKĘ LEXMARK, MODEL Z612, 
CENA DO UZDODNIENIA, TEL. 0605 522 340.

• Znaleziono owczarka niemieckiego – samiec, 

długi włos, podpalany, wiek ok. 2,5-3 lata. 

Wiadomość w Leśniczówce w Czermnicy 

– 091 39 102 92. 

• Sprzedam biurko z nadstawką, kolor buk, fronty 
niebieskie. 0605 768 194. 

• KOREPETYCJE DLA STUDENTÓW. EKONO-

METRIA, STATYSTYKA, MATEMATYKA, EKO-

NOMIA MATEMATYCZNA. TEL. 0600 924 128, 

email: iwonand1@wp.pl  

• Zaginął pies rasy Golden Rotriever maści kre-

mowej – duży. Wszelkich informacji oczeku-

jemy pod nr 091 39 20 965.

• Sprzedam drzewo opałowe z dowozem. 0889 
354 058.

ODDAM, PRZYJMĘ

• ODDAM ŚLICZNE SZCZENIĘTA W DOBRE 

RĘCE. 0509 431 901.

• Oddam roczną sukę i 8-miesięcznego psa w 

dobre ręce. Tel. 091 39 176 44. 
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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 12.02.2007r.

OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca
2.   Szwaczka
3.  Ślusarz 
4.  Kierowca kat C
5.  Pracownik produkcji
6. malarz, robotnik budowlany
7. Fryzjerka
8.  Kierowca C+E
9.  Piekarz, cukiernik
10. Pomoc kuchenna
11. Kucharz
12. Stolarz
13. Pracownik produkcji okien 

PCV, monter
14. Pracownik produkcji zwie-

rzęcej 

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Kucharz  (Rewal)
2. Naucz yciel  niemieckiego 

(Resko)
3.  Spawacz (Dobra)
4.  Pracownik produkcji, rozbie-

racz mięsa (Ościęcin)
5.  Piekarz (Dobra)
6. Pracownik działu ds. Budowni-

ctwa i Gospodarki Przestrzen-
nej (Osina)

7.   Sekretarka (Szczecin)
8.  Ochroniarz (Szczecin)
9.  Kierowca C+E (Goleniów)
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Sarmata Dobra Nowogardzka

- Pomorzanin Nowogard 3:2 (1:0)

Kolejny 
przegrany sparing

W minioną sobotę drużyna Pomorzanina 
Nowogard rozegrała kolejne spotkanie kon-
trolne przed rozpoczynającą się wkrótce rundą 
wiosenną rozgrywek piłkarskiej V ligi. Nieste-
ty, nasi zawodnicy zanotowali kolejną porażkę 
ulegając Sarmacie Dobra Nowogardzka 2:3.

Sobotnia pogoda sprzyjała rozgrywaniu me-
czów pod gołym niebem. Na boisko Sarmaty 
po raz pierwszy w tym roku wybiegli piłkarze, 
więc stan murawy jak na zimowe warunki był 
co najmniej przyzwoity.

Przed wyjazdem do Dobrej Wojciechowi 
Kubickiemu udało się zmobilizować jedenastu 
zawodników, którzy bez zmian rozegrali to 
spotkanie. W bramce stanął Haberski a dalej: 
Nieradka, Kram, M. Miklas, D. Gruszczyński, M 
Gruszczyński, Konieczny, Bonifrowski, Jędras, 
K.Miklas, Galus.

Mecz był raczej wyrównany, lecz pierwsza 
połowa zakończyła się wynikiem 1:0 dla gospo-
darzy, lecz niewiele brakowało by padła bramka 
wyrównująca. Po jednej z akcji K. Miklas został 
nieprawidłowo zatrzymany w polu karnym go-
spodarzy i sędzia odgwizdał rzut karny. Do piłki 
podszedł Bonifrowski, który nie zdołał jednak 
pokonać bramkarza Sarmaty.

Po wznowieniu bramkę na 2:0 zdobyli 
miejscowi. Później zdołał się zrehabilitować 
Bonifrowski, który uderzeniem z 16. metrów 
zdobył gola kontaktowego. Niestety, Sarmata 
wykorzystała błąd naszej obrony i Haberski 
po raz trzeci musiał wyciągać piłkę z własnej 
bramki. Naszych zawodników stać było jeszcze 
tylko na jedno trafienie, a dokonał tego młody 
lewy pomocnik Jakub Jędras, który minął 
obrońcę gospodarzy i z 14. metrów posłał piłkę 
do siatki.

„Był to bardzo przydatny mecz. – powiedział 
nam trener Pomorzanina Wojciech Kubicki 
– Boisko było w całkiem dobrym stanie, więc 
zawodnicy mogli wybiegać ten mecz. Przeważali-
śmy nad rywalem pod względem szybkościowym, 
lecz Sarmata zagrała bardzo ambitnie i stąd ten 
wynik.”

Andrzej Garguliński

Halowe mistrzostwa powiatu w piłce nożnej

Tryumf  Pomorzanina
W zeszłym tygodniu z niekłamaną radością informowaliśmy o sukcesie juniorów Pomorzanina 

Nowogard, którzy zostali mistrzami powiatu w swojej klasie rozgrywek. Dziś to samo możemy napisać 
o ich kolegach.

W turnieju wystartowało 
jedenaście zespołów, które zo-
stały podzielone na dwie grupy. 
Pomorzanin trafił do grupy 
B, gdzie w pierwszym meczu 
zmierzył się z drugą drużyną 
Leśnika Kliniska. Mecz był łatwą 
przeprawą i po bramkach M. 
Miklasa, K. Miklasa i Bonifrow-
skiego nasz zespół wygrał 3:0. 
W następnym spotkaniu pod-
opieczni Wojciecha Kubickiego 
pokonali OKS Helenów 2:0, a 
bramki zdobyli Bonifrowski i 
K. Miklas. W kolejnym meczu 
z Promieniem Mosty nie padła 
żadna bramka i obie drużyny 
podzieliły się punktami. W 
czwartym spotkaniu z Jezio-
rakiem Szczecin bramka M. 
Mikalsa dała Pomorzaninowi 
komplet punktów. Ostatnie 
spotkanie grupowe z Orłem 
Łożnica zakończyło się bez tra-
fienia ze strony żadnej drużyny. 
Mimo dwóch bezbramkowych 
remisów nasza drużyna z jede-
nastoma punktami zakończyła 
tę fazę rozgrywek na pierwszym 
miejscu i awansowała do półfi-

nału, gdzie zmierzyła się z drugą 
drużyną grupy A, gospodarzami 
rozgrywek Iną Goleniów. To 
spotkanie przebiegało w ner-
wowej atmosferze. Pomorzanin 
szybko objął prowadzenie po 
bramce Bonifrowskiego, który 
niedługo potem podwyższył 
rezultat na 2:0. Nasi rywale 
nie byli z stanie dorównać Po-
morzaninowi pod względem 
piłkarskim więc zaczęło się po-
lowanie na nogi. Cztery minuty 
przed końcem meczu sędzia 
ukarał kolejnego zawodnika 
Iny za brutalny faul na naszym 
zawodniku, a że było to już 
kolejne przewinienie zakończył 
wcześniej mecz uznając rezultat 
2:0 jako wynik końcowy.

W drugim półfinale Orzeł 
Łożnica pokonał Polonię Płoty 
3:0 i w ten sposób o pierwsze 
miejsce zagrały dwie najlepsze 
ekipy grupy B. Spotkanie to było 
bardzo wyrównane, na tablicy 
świetlnej długo widniał wynik 
bezbramkowy i dopiero dziesięć 
sekund przed końcowym gwizd-
kiem sędziego M. Miklas zdobył 

bramkę na wagę ostatecznego 
tryumfu.

W meczu o trzecie miejsce 
Ina Goleniów pokonała Polonię 
Płoty 3:0.

I tym razem nasi zawodnicy 
przywieźli kilka indywidualnych 
wyróżnień. Najlepszym graczem 
turnieju został wybrany M. Mi-
klas. Królem strzelców został 
Bonifrowski, który w siedmiu 
meczach zdobył cztery bram-
ki. Najlepszym bramkarzem 
został Norbert Ubycha z Orła 
Łożnica, który został pokona-
ny tylko w meczu finałowym. 
Co ciekawe, strzegący naszej 
bramki Jan Szczęsny przez cały 
turniej zachował czyste konto, 
ale widocznie organizatorzy 
nie chcieli by wszystkie nagro-
dy indywidualne pojechały do 
Nowogardu.

Nasza drużyna zagrała w skła-
dzie: J. Szczęsny – M. Miklas, K. 
Miklas, Bonifrowski, Skórniew-
ski, Kram, Konieczny.

Wyniki meczów grupy A 
Ina Goleniów – Polonia Płoty 0:1, 
Strzelcy Pucice – Pomorzanin Przybiernów 0:1, 
Ina Goleniów – Leśnik I Kliniska 3:0, 
Strzelcy Pucice – Polonia Płoty 2:0, 
Ina Goleniów – Pomorzanin Przybiernów 2:0,  
Polonia Płoty – Leśnik I Kliniska 2:0,  
Ina Goleniów – Strzelcy Pucice 1:0,  
Pomorzanin Przybiernów – Leśnik I Kliniska 0:0 
Strzelcy Pucice – Leśnik I Kliniska 0:1 
Pomorzanin Przybiernów – Polonia Płoty 0:1, 
Tabela grupy A 
1. Polonia Płoty 9 4:2 
2. Ina Goleniów 9 6:1 
3. Pomorzanin Przybiernów 4 3:1 
4. Leśnik I Kliniska 4 1:5 
5. Strzelcy Pucice 3 2:3 
Wyniki meczów grupy B 
Orzeł Łożnica – Jeziorak Szczecin 1:0, 
Leśnik II Kliniska – Pomorzanin Nowogard 0:3, 
Orzeł Łożnica – Promień Mosty 0:0 
OKS Helenów – Jeziorak Szczecin 1:1, 
Promień Mosty – Leśnik II Kliniska 2:0,  
Pomorzanin Nowogard – OKS Helenów 2:0,  
Orzeł Łożnica – Leśnik II Kliniska 2:0, 
Promień Mosty – Pomorzanin Nowogard 0:0 
Leśnik II Kliniska – OKS Helenów 0:2, 
Pomorzanin Nowogard – Jeziorak Szczecin 1:0, 
Orzeł Łożnica – Pomorzanin Nowogard 0:0 
Leśnik II Kliniska – Jeziorak Szczecin,  
OKS Helenów – Promień Mosty 2:0, 

Orzeł Łożnica – OKS Helenów 0:0, 
Promień Mosty – Jeziorak Szczecin 0:0. 
Tabela grupy B 
1. Pomorzanin Nowogard 11 6:0 
2. Orzeł Łożnica 9 3:0 
3. OKS Helenów 8 5:3 
4. Promień Mosty 6 2:2 
5. Jeziorak Szczecin 5 3:3 
6. Leśnik II Kliniska 0 1:11 
Mecz o 9 miejsce 
Strzelcy Pucice – Jeziorak Szczecin 2:0 (rzuty 
karne) 
Mecz o 7 miejsce 
Leśnik I Kliniska – Promień Mosty 3:4 (rzuty 
karne) 
Mecz o 5 miejsce 
Pomorzanin Przybiernów – OKS Helenów 0:1 
(rzuty karne) 
Półfinały 
Polonia Płoty – Orzeł Łożnica 0:3, 
Ina Goleniów – Pomorzanin Nowogard 0:2, 
Mecz o 3 miejsce 
Ina Goleniów – Polonia Płoty 3:0 (B. Paszkow-
ski) 
FINAŁ 
Pomorzanin Nowogard – Orzeł Łożnica 1:0 (M. 
Miklas)

A. Garguliński

Uwaga 

wędkarze
Zarząd Koła Miejsko Gminnego PZW zaprasza 

w dniu 25.02.2007 r. na zebranie sprawozdawcze 
Zarządu Koła. Zebranie odbędzie się w Bibliotece 
w Nowogardzie.

Rozpoczęcie zebrania godz. 9.30.
Serdecznie zapraszamy. 

Zarząd Koła
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Cyfrowy 

druk kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

od 6 zł m2

Tydzień Ofiar 
Przestępstw

• 22 lutego (czwartek) porad w Sądzie 
Rejonowym w Goleniowie, ul. Konstytucji 
4 Maja 45 (pok. 3) będzie udzielał sędzia o 
specjalności w sprawach rodzinnych

• 23 lutego (piątek) porad w Wydziale 
VI Grodzkim – budynek Starostwa Powia-
towego w Goleniowie, ul. Dworcowa 1 
będzie udzielał sędzia o specjalności w 
sprawach karnych

• 26 lutego (poniedziałek) porad 
w Wydziale VI Grodzkim -  budynek 
Starostwa Powiatowego Goleniowie, 
ul. Dworcowa 1 będzie udzielał sędzia o 
specjalności w sprawach karnych

• 27 lutego (wtorek) porad w Wydziale 
VI Grodzkim – budynek Starostwa Powia-
towego w Goleniowie, ul. Dworcowa 1 
będzie udzielał sędzia o specjalności w 
sprawach cywilno-karnych

• 28 lutego (środa) porad w Sądzie 
Rejonowym w Goleniowie, ul. Konstytucji 
3 Maja 45 (pok. 17) będzie udzielał sędzia 
o specjalności w sprawach karnych

• 1 marca (czwartek) porad w Sądzie 
Rejonowym w Goleniowie przy ul. 
Konstytucji 3 Maja 45 (sala nr 19) będzie 
udzielał sędzia o specjalności w sprawach 
karnych. 

Wszystkie porady będą udzielane w 

godzinach od 8.30 do 14.30. 
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„Dzika” podwyżka 
cen wody

   • TECHNIK ADMINISTRACJI (2 lata) 
   • TECHIK BHP (1,5 roku)
   • TECHNIK OCHRONY (2 lata)

CZESNE: 90 zł/miesięcznie 
BEZROBOTNI: 70zł/miesięcznie

PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE 
ul. 3 Maja 22, 72-200 Nowogard tel. 091-392 21 81 
OGŁASZA NABÓR NA KIERUNKU:

„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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BEZP ATNEŁ
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ś

15 lutego 
nic tu się 
nie działo
Rowerem 
do Sieradza

Szach, mat 
i LZS
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KALENDARIUM
16 LUTEGO 

Imieniny: Beatrycze, Bernard, Czcisław, Dan, Daniel, 
Danisz, Danuta, Dominik, Eliasz, Filipa, Flawian, Gilbert, 
Izajasz, Jarema, Jeremi, Jeremiasz, Julian, Juliana, 
Julianna, Józef, Lucyla, Lucyliusz, Ludan, Marcjan, 
Maria, Marian, Marut, Maruta, Marutas, Mikołaj, 
Onezym, Pamela, Pamfil, Pamfilia, Piotr, Porfiriusz, 
Porfiry, Przecława, Samuel, Symeon, Szymon, Teobald 
i Wirydiana
Unia Europejska - Międzynarodowy Dzień Listonoszy 
i Doręczycieli Przesyłek (obchodzony w Polsce jako 
dzień Poczty Polskiej)

17 LUTEGO

Imieniny: Aleksja, Aleksy, Anastazy, Bartłomiej, Be-
nedykt, Bonfilia, Bonfiliusz, Donat, Donata, Faustyn, 
Fintan, Flawian, Franciszek, Gerard, Hermogenes, 
Hugo, Izydor, Jan, Julian, Klemens, Konstanty, Łukasz, 
Marianna, Michał, Niegomir, Niegowoj, Piotr, Polichro-
niusz, Polikarp, Reginald, Romulus, Sylwan, Teodulf, 
Wilhelm, Zbigniew i Zbyszko 
Światowy Dzień Kota  

18 LUTEGO

Imieniny: Agapit, Agnieszka, Albert, Aleksander, 
Andrzej, Antoni, Bernadeta, Flawia, Flawian, Fla-
wiusz, Franciszek, Gertruda, Haralampiusz, Heladia, 
Heladiusz, Jan, Klaudiusz, Konstancja, Kosma, Leon, 
Lucjusz, Łucjusz, Maksym, Marcin, Mojżesz, Sekundyn, 
Sylwan, Symeon, Wespazjan, Więcesława, Wilhelm 
i Zula  

19 LUTEGO

Imieniny: Alwar, Arnold, Arnulf, Barbacy, Beat, Biec-
sława, Bonifacy, Czcisław, Gawin, Henryk, Jerzy, Józef, 
Julian, Konrad, Konrada, Leoncjusz, Łucja, Manswet, 
Marceli, Publiusz, Tuliusz i Walery

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.

Nie bądźmy obojętni wobec ludzi znajdują-
cych się w trudnej sytuacji.

• Samotna matka potrzebuje pieca (na drze-
wo) i grzejników żeliwnych – 2 sztuki. Tel. 
889 252 247.

• Redakcja posiada ubrania dla dziewczynki 
w wieku 2-3 latka, zabawki (maskotki) i ubrania 
dla dorosłych. 

• Oddam garnitur komunijny dla chłopca. 
Tel. 781 469 269.

   Z góry dziękujemy. 
Redakcja 

Nowogard 
znowu ma swoje pięć minut

Tak to bywa z małymi miastami, że co jakiś czas w mediach staje się o nich głośno. W ostatnich 
dniach Nowogard po raz kolejny przeżywał swoje pięć minut i po raz kolejny miało to negatywny 
wydźwięk choć, jak wiemy, w zasadzie sprawy nie powinno być. 

Przypomnijmy. Wszystko za-
częło się od artykułu w „Głosie 
Szczecińskim”, który sfilmowane 
wygłupy grupy uczniów uznał 
za przejaw agresji rzekomo pa-
nującej w nowogardzkim I LO. 
Próbując wyjaśnić sprawę, po 
rozmowach z policją i nauczy-
cielami,  doszliśmy do wniosku, 
że w zasadzie nic się nie działo. 
Po prostu grupa uczniów mająca 
do dyspozycji telefony komór-
kowe zaopatrzone w kamery 
postanowiła pobawić się w krę-
cenie filmu. Jednak modny temat 
chwyciły media ogólnokrajowe i 
się zaczęło. „Polsat” informacje z 
naszego miasta ozdobione frag-
mentami słynnego filmu zestawił 
z doniesieniami o grupce młodo-
cianych przestępców terroryzu-
jących galerię handlową, przez 
co wydźwięk był jednoznacznie 
negatywny. „Fakt” opublikował 
artykuł, o którym lepiej nie 
wspominać.

„Gazeta „Fakt” w ogóle nie 
rozmawiała ze szkołą. Poprzekrę-
cali dane, napisali to, co chcieli. 
Zrobili z chłopaków bandytów.” 
– powiedziała nam dyrektor I 
LO Irena Stasiewicz.

Niemal od początku, gdy wy-
szło na jaw, że film był stupro-
centową inscenizacją, policja 
podkreślała, że jedynym zarzu-
tem może być fakt rozpowszech-
niania niewłaściwych treści. 
Efektem nagłośnienia sprawy 
jest to, że raz już usunięty film 
we wtorek wieczorem po raz 
kolejny pojawił się w internecie 
i do wczoraj do godziny 10.00 
obejrzało go prawie 500 osób.

Sprawa jest nadal wyjaśniana. 
W środę w I LO zjawił się wizyta-
tor z Kuratorium Oświaty.

„Minister Giertych żądał wy-
jaśnień i cała sprawa została 
wyjaśniona. – mówi Irena Sta-
siewicz – Kuratorium Oświaty 
i policja zdają sobie sprawę, że 
był to wygłup, może nie na miej-
scu, tych chłopaków. Film został 
umieszczony w internecie bez 
ich zgody i bez ich wiedzy. Oni 
przesłali to jakiemuś koledze, on 
puścił to gdzieś dalej i zostało to 

umieszczone. Warto powiedzieć, 
że ostatnia sekwencja filmu zo-
stała wycięta. To nie jest film w 
całości. Oni markują to bicie, to 
przewracanie, widać wyraźnie, 
że jeden podaje rękę drugiemu 
by wrzucił go w żywopłot. W 
ostatniej scenie ich filmu, który 
chłopcy mają na płycie, cała 
piątka stoi razem i się uśmiecha 
Jeśli chodzi o prokuraturę to ona 
nie wszczyna postępowania gdyż 
stwierdzono, że nie jest to żad-
ne wykroczenie, żaden wybryk 
chuligański, lecz wszystko było 
na zasadzie wygłupu. Winny jest 
ten, kto bez ich zgody umieścił to 
na stronach internetowych. Zrobił 
się nieprzyjemny szum medialny. 
Kuratorium jest za tym żeby 
nie wylewać dziecka z kąpielą. 
Chłopcy bardzo to przeżywają, 
jak również ich rodzice. Kara 
jest w postaci nagany dyrektora 
szkoły, ale jest ona nadana nie 
za bójkę, lecz za to, że coś takiego 
nakręcili. Przyszedł im do głowy 
głupi pomysł, prawdopodobnie 
podsunięty przez filmy, które 
istnieją na stronach interneto-
wych, postanowili to naśladować 
i zrobili to trochę bezmyślnie. To 
są uczniowie, którzy do tej pory 
nie sprawiali najmniejszych prob-
lemów wychowawczych. 

Z jednej strony jesteśmy źli, że 
taką markę wyrobili szkole, w któ-

rej nie ma agresji. To jednoznacz-
nie wynikało nie tylko z kontroli 
„trójki giertychowskiej”. My od lat 
prowadzimy anonimowe ankiety 
na temat agresji w szkole i cały 
czas młodzież zaznacza, że takiej 
tutaj nie ma. Nie ma zjawiska fali, 
pierwszaki w żaden sposób nie są 
dyskryminowane ani gnębione. 
Nie ma kradzieży czy dewastacji 
mienia.”

Głosy mieszkańców naszego 
miasta są pełne wyrozumiałości. 
„Przecież chyba każdy w tym 
wieku szarpał się dla zabawy z 
kolegami i nikt nic złego w tym 
nie widział. A, że wówczas nie 
było telefonów komórkowych ani 
internetu nikt nie robił z tego żad-
nej afery. Moim zdaniem zupełnie 
niepotrzebnej” – powiedział 
nam mężczyzna po trzydziestce. 
Podobnego zdania jest młoda 
kobieta, która swe argumenty 
wywodzi... z biologii: „Przecież 
nawet młode zwierzęta rzucają 
się na siebie, gryzą się po uszach 
nie robiąc sobie krzywdy. To jest 
zupełnie naturalne.”

Tak czy inaczej Nowogard 
znowu miał swoje pięć minut. 
Zapewne za jakiś czas ponownie 
o naszym mieście stanie się głoś-
no. Oby tym razem wydźwięk był 
pozytywny.

Ag
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REKLAMA

ZAKŁAD DOMOWEJ OPIEKI
DŁUGOTERMINOWEJ

Informacja dostępna pod numerem
tel. 091 392 65 31 tel. kom. 509 142 650

uruchamiając

Informuje, iż z dniem 01.02.07r. rozszerzył swoją działalność

HOSPICJUM DOMOWE bezpłatną

Usługi wykonywane są w domu pacjenta

NOWOGARD ul. KOŚCIUSZKI 36 II piętro gab. 314

REKLAMA

- MAJĄTKOWE
- OC, AC
- FINANSOWE
- PRAWNE
- NA ŻYCIE

Bank z innej epoki
Do tej pory myślałem, że komitety 

kolejkowe w Nowogardzie dawno 
odeszły do lamusa, a opowieści o 
wielogodzinnym czekaniu na mrozie 
za artykułami pierwszej potrzeby nie 
mają racji bytu skoro w sklepach ugi-
nają się półki. 

Jednak jest jeszcze miejsce w Nowo-
gardzie, gdzie możemy poczuć mróz na 
policzkach czekając niecierpliwie, kiedy 
w końcu coś „rzucą”, wbrew pozorom 
nie jest to mięso ani papier toaletowy 
tylko pieniądze w bankomacie.

Mamy w mieście rzekomo europej-
ski bank PEKAO S.A., który chwali 
się ogromnym zakresem usług i ofert 
przesyłając co chwilę nowe ulotki, a nie 
jest on w stanie zrealizować podstawo-
wej usługi jaką jest wypłata klientom 
środków.

Bankomat jest ciągle albo nieczynny 

z powodu awarii albo braku środ-
ków, piątkowe popołudnie było tego 
najlepszym przykładem. Wiele osób 
czekało w wielkiej kolejce przed pustą 

maszyną, aż ktoś w końcu umieści w 
niej banknoty.

Podobna kolejka zrobiła się w środku 
banku, tak więc o szybkiej i sprawnej 
obsłudze nie było mowy. Trudno 
obwiniać za tą sytuację pracowniczki 
banku, które próbowały uspokajać 
zdenerwowane osoby, ale jeśli chodzi 
o dyrekcję to powinna podjąć w końcu 
jakieś kroki, ponieważ nie pierwszy raz 
informujemy o tym problemie.

Jeden bankomat tego banku to 
zdecydowanie za mało, po liczbie 
niezadowolonych klientów widać 
wyraźnie, że śmiało znalazłoby się w 
naszym małym mieście miejsce dla 
nowej konkurencji.

Może wtedy bank PEKAO zacząłby 
dbać o swoich klientów i nie pozwolił 
im więcej marznąć i czekać na pobranie 
swoich własnych oszczędności z konta 
za obsługę, którego płaci się niemałe 
pieniądze.

wiatr
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ŻYCZENIA

„Dzika” podwyżka cen wody

Nowogard, dnia 13.lutego 2007 roku

Marek Krzywania
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie

Kazimierz Ziemba
Burmistrz Nowogardu

Interpelacja

Przedsiębiorstwo PUWiS świadczące usługi w zakresie zaopatrywania w wodę i odpro-
wadzania ścieków naliczało mieszkańcom gminy Nowogard w roku 2006 stałą opłatę w 
wysokości 4,75 zł. Opłatę wnosili posiadacze głównych liczników na wodę.

Od stycznia 2007 roku mieszkańcy obciążani są dwiema innymi opłatami stałymi: opłata 
abonamentowa woda-7,99zł i opłata abonametowa kanał - 4,75zł, co w sumie daje kwotę 
13,07zł. Wzrost opłaty stałej wyniósł 8,32zł i stanowi wzrost o 175%.

Wprowadzenie tak drastycznej podwyżki opłaty stałej szczególnie boleśnie dotknie rodziny 
i osoby o niskich dochodach. Poszukując oszczędności, rodziny i osoby te zmuszone są do 
ograniczania zużycia wody. Obecnie opłata stała, w ich przypadku, często przewyższa opłatę 
za rzeczywiste zużycie wody i odprowadzenie ścieków.

W związku z tym, zwracam się z pytaniami:
1. Dlaczego Radzie Miejskiej nie przedstawiono do zaopiniowania nowych stawek i opłat 

stałych za wodę i ścieki?
2. Dlaczego przedsiębiorstwo nie poinformowało mieszkańców o podstawie prawnej i 

terminie zastosowania nowych opłat abonamentowych?

Nowa organizacja w Nowogardzie

Koło Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Centralne Biuro 
Antykorupcyjne 
wkroczy 
do Starostwa?
  Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, właści-
ciele szkół niepublicznych z naszego powiatu 
mają zamiar poinformować CBA o domnie-
maniu popełnienia przestępstwa w pierwszej 
kadencji Rady Powiatu. Chodzi oczywiście o 
odebranie bezprawnie dotacji za wakacje w la-
tach 2000 - 2003 oraz odebranie z datą wstecz-
ną pieniędzy w wakacje 2002 roku i okolicz-
ności wydania zezwolenia na założenie szkoły 
publicznej. Właściciele twierdzą, że nieoficjal-
nie wysocy urzędnicy Starostwa kibicują im 
i mówią, że mają rację - twierdząc - walczcie 
oszukano was. Są zdeterminowani i tym razem 
nie pozwolą się omamić jakimiś komisjami. 
Zebrali pokaźną dokumentację w sprawie oraz 
opinie prawników.
Nie chodzi im nawet o te nieszczęsne odsetki, 
które mogą zamienić na bilety wstępu na basen 
dla uczniów. Chodzi im o to by źli urzędnicy 
raz na zawsze odeszli z urzędu.
Nie może być tak - twierdzą, że urzędnicy win-
ni błędu i narażeniu nas na straty raz głośno 
twierdzą, że są ludźmi lewicy a dziś odkrywają 
u siebie sympatię do PSL czy PO.
O rozwoju wydarzeń będziemy informować.

inf.wł.

Tydzień Pomocy 
Ofiarom Przestępstw

W związku z akcją „Tygodnia Pomocy Ofia-
rom Przestępstw” w dniach 22 lutego 2007 
roku do 1 marca 2007 roku od godziny 7.30 do 
17.00 w Prokuraturze Rejonowej w Goleniowie 
odbędą się dyżury prokuratorskie podczas 
których ofiary przestępstw będą mogły uzyskać 
bezpłatne porady prawne.

Z-ca Prokuratora Rejonowego
Mikołaj Rydz

Mieszkańcy Nowogardu od stycznia 2007 
roku są obciążani przez Przedsiębiorstwo Usług 
Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o. dwiema opła-
tami stałymi.

Zakład świadczący usługi w zakresie zaopatry-
wania w wodę i odprowadzania ścieków wpro-
wadził opłatę abonamentową - woda - 7,99  zł i 
opłatę abonamentową – kanał - 4,75 zł.

Co to oznacza dla biedniejszych mieszkańców 
naszego miasta łatwo się domyślić. 

Marek Krzywania, przewodniczący rady 
wystosował do burmistrza Kazimierza Ziemby 
pismo, w którym prosi o wyjaśnienie zaistniałej 
sytuacji. Interpelację przedstawiamy poniżej.

Więcej na temat „dzikiej” podwyżki cen w 
naszym mieście w następnym wydaniu DN.

Karina Chróścicka

W Nowogardzie powstało 
Koło Stowarzyszenie Rodzin Ka-
tolickich. Tymczasowym prze-
wodniczącym i organizatorem 
Koła jest p. Marek Słomski. 
Stowarzyszenie jest ogólnopol-
ską organizacją pożytku  pub-
licznego posiadającą odrębne 
jednostki organizacyjne  przy 
każdej diecezji.

Nowogardzkie Koło, jak in-
formuje jego organizator, ma 
zamiar zaangażować się w kilka 
istotnych dla społeczności nowo-
gardzkiej przedsięwzięć. 

„Chcemy się zająć sytuacją 
rodzin wielodzietnych, wzbo-
gacić ofertę imprez sportowych 
dla młodzieży, prowadzimy już 
wstępne rozmowy z burmi-

strzem miasta na temat organi-
zacji w  Nowogardzie Regional-
nego Muzeum Osadnictwa, a 
także przewodniczącym rady w 
sprawie zainicjowania procedury 
ustanowienia patrona miasta.”

Wszelkich informacji na temat 
Stowarzyszenia udziela jej tym-
czasowy przewodniczący.

Inf. własna
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SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 w Nowogardzie
na DZIEŃ OTWARTY

Szkoła Podstawowa nr 3
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W obiektywie Jana Korneluka    -  drogowskazy

Rowerem do Sieradza
Blisko osiemdziesięcioletni mieszkaniec naszego miasta już po raz kolejny 

wybrał się na wycieczkę rowerową do miejscowości Chajew koło Sieradza. 
Jak mówi dystans ponad 400 km pokonuje dla zdrowia.

Rower przestał być długodystanso-
wym środkiem lokomocji. Dziś, gdy 
ktoś postanowi przebyć kilkusetkilo-
metrową trasę robi to z wielką pom-
pą, a czasami nawet bywa uroczyście 
żegnany przez burmistrza. 79-letni 
Adam Stefański po prostu wsiada na 
rower i jedzie. W miejscowości Cha-
jew u rodziny był w maju, we wrześ-
niu a na ostatnią wyprawę wybrał 
się 7 stycznia dojeżdżając na miejsce 
sześć dni później. O jego wyprawie 
dowiedzieliśmy się przypadkiem, gdy 
zjawił się w naszej redakcji by przej-
rzeć wydania naszej gazety z okresu 
gdy nie było go w Nowogardzie. 

Na pytanie dlaczego wybiera ten 
środek lokomocji odpowiada py-
taniem: „A czym będę tam jeździł? 
Na miejscu przemierzam po 30 km 
dziennie. Nie chodzi o to, że rowerem 
taniej się jeździ. Chodzi o to, że trzeba 
się ruszać. Mój brat ma 72 lata, nie 
jeździł na rowerze i zapadł na nogi. 
Tego właśnie się boję. Człowiek jak 
sobie pojeździ rowerem jest o wiele 
zdrowszy, nie ma żadnej choroby w 
sobie. Ja czuję się zdrowszy.”

Oczywiście nie było tak, że pan 
Adam pewnego dnia  postanowił 
wsiąść na rower i wybrać się w taką 
trasę. Ci, którzy go znają wiedzą, 
że codziennie jeździ rowerem, wy-
cieczki do Goleniowa czy Kamienia 
Pomorskiego to niemal codzienność. 
Bierze też udział w rajdach rowero-
wych „Witteriada”.

„Kiedyś opowiadał mi jak w Pile 
zatrzymali go policjanci. – relacjo-
nuje jego kolega od szachów Janusz 
Kawecki – Pan Adam nie pozbawiony 
humoru spytał o co chodzi, przecież 
ma światełko. Gdy usłyszeli jaką trasę 
ma zamiar przejechać z niedowierza-
niem skontaktowali się z nowogardzką 
policją.”

Podczas ostatniej wyprawy pierw-
szy dłuższy przystanek zrobił sobie w 
Międzyrzeczu po przejechaniu blisko 
180km. Noclegów jako takich sobie 
nie organizuje. Po prostu zatrzymuje 
się w przydrożnej restauracji, zama-
wia kawę i coś do jedzenia i ucina 
sobie drzemkę.

„Ostatnio jak byłem w jednej z 
restauracji pracownicy spytali mnie 
skąd i dokąd jadę to z wrażenia nie 
musiałem płacić rachunku. Ciekawa 
restauracja jest też przed Pniewami. 
Cała jest zrobiona z drewna. Gdy 
zamówi się kawę za 2,50 zł to chleba 

ze smalcem można jeść ile się chce.” 
– snuje swą opowieść Adam Stefań-
ski. – Od Międzyrzecza mógłbym 
jechać prosto przez Skiwerzynę, ale 
tam są straszne góry więc musiałem 
wybierać bardziej płaski teren.

Pan Adam dba o swoje bezpieczeń-
stwo. Zaopatrzony jest w niezbędne 
odblaski, lecz mimo to nie raz musiał 
uciekać do rowu przed rozpędzonym 
tirem. Jak nam powiedział kiedyś 
dostał od opiekuna nowogardzkich 
kolarzy Ryszarda Posackiego rower 
górski, ale stwierdził, że ciężej mu się 
jeździ i wrócił do swojej wysłużonej 
damki.

Po Pniewach jego trasa wiodła 
przez Duszniki, Mosinę, Środę Wiel-
kopolską, Jarocin, Błaszki by dotrzeć 
na miejsce.

Trzeba przyznać, że wyczyny 
Adama Stefańskiego robią wraże-
nie. Dla większości, nawet znacznie 
młodszych ludzi, przejechanie po-
nad 400 km jest rzeczą niemożliwą 
do wykonania. Kondycja i hart 
ducha są z pewnością godne poza-
zdroszczenia. Nam nie pozostaje 
nic innego jak życzyć zdrowia i 
jeszcze wielu równie imponujących 
wypraw rowerowych.

Ag
Adam Stefański z kompletem 

„Dzienników” wraca do domu by 
oddać się lekturze.
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 Witamy wśród nas...

Syn Jadwigi Grebianiuk 
ur. 9.02.07 z Krasnołęki

Syn Moniki Panek 
ur. 8.02.07 ze Szczecina

Syn Anety Zielińskiej 
ur. 11.02.07 z Bagien

Syn Anny 
Gmachowskiej-Róg 
ur. 9.02.07 z Bielic

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

Po-

wierz-

chnia

Kon-

dyg-na-

cja

Cena wywoławcza

Wadium

Wyposażenie 

ponad-

standardowe

Miesięczne opłaty

lokatorskie własnościowe 
eksploa-

tacja
kredyt

NOWOGARD

1 Zamkowa 2a 57,80 2 piętro 22 029 zł 71 556 zł 2 100 zł 2 717 zł 277 zł 157 zł

2 Gryfitów 3 69,30 2 piętro 24 667 zł 100 949 zł 2 600 zł  333 zł 188 zł

DOBRA NOWOGARDZKA

1 Traugutta 3a 67,20 parter 14 871 zł 58 865 zł 1 300 zł 134 zł 323 zł 181 zł

2 Traugutta 3a 67,20 2 piętro 27 381 zł 71 375 zł 1 300 zł 2 150 zł 323 zł 181 zł

3 Traugutta 5 67,20 parter 13 408 zł 57 798 zł 1 300 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/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. 
Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje osobom deklarującym ustanowienie własnościowego prawa do lokalu.
Termin składania ofert upływa 23 lutego 2007 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 „Gardno” w Nowogardzie, ul. Osiedlowa 6,  telefon: 091-39-100-10, 091-39-100-11. 

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

ZAGINĄŁ PIES
owczarek niemiecki 

długowłosy
tel. 0601 42 49 82

NAGRODA

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Goleniowie 
informuje, iż w okresie 

od 19.03.2007 r. do 30.04.2007 r. 
Urząd czynny będzie: 

• w poniedziałki w godz. 7.00 – 18.00, 
• we wtorki, środy i piątki w godz. 7.00 – 15.00,
• w czwartki w godz. 7.00 – 16.00.

Dodatkowo, w okresie od 19.02.2007 r. do 30.04.2007 r. w poniedziałki, 
środy i piątki w godz. 7.00 - 15.00 pracownicy Urzędu Skarbowego 4 w 
Goleniowie pełnić będą dyżury w budynku BANKU PKO BP  w Nowo-
gardzie przy Placu Wolności 5 (II piętro, pokój nr 201).
W czasie dyżuru można będzie pobrać formularze zeznań, uzyskać in-
formacje niezbędne do ich wypełnienia oraz złożyć wypełnione zeznania 
podatkowe.

Zabawa w Strzelewie
Rada Sołecka w Strzelewie zaprasza w sobotę (17 lutego) o godz. 20.00 na 

zabawę karnawałową. Wstęp 10 zł od osoby.

Tęczak 

informuje

Zarząd Koła PZW „Tęczak” infor-
muje, że znaczki wędkarskie można 
nabyć u skarbnika p. Adama Włodka 
w pok. nr 115, I piętro, Hotel Cisy w 
poniedziałki i czwartki w godz. 15.00 
– 17.00 oraz codziennie w sklepie 
wędkarskim na Pl. Wolności w godz. 
10.00 – 18.00.

Uwaga wędkarze
Zarząd Koła PZW Tęczak informuje członków Koła, że dnia 4.03.2007 r. 

(niedziela) o godz. 10.00 odbędzie się zebranie sprawozdawcze Zarządu Koła 
PZW Teczak w Nowogardzie. Zebranie odbędzie się w siedzibie PZMot ul. 
Boh. Warszawy 1B. Serdecznie zapraszamy. 

Z poważaniem Zygmunt Heland  prezes Koła

REKLAMA
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„Dziennik Nowogardzki”: Jak to z 
tym 15 lutego było?

Jan Kopyciński: Zacznijmy od tego, 
że po II wojnie światowej myśmy 
się tu niepewnie czuli. Oczywiście 
mówiliśmy o prastarych ziemiach 
słowiańskich, ale prawda była taka, że 
my sami nie wierzyliśmy, że te ziemie 
są nasze. Dopiero na przełomie lat 70 i 
80 uwierzyliśmy, że te ziemie są jednak 
nasze i zaczęliśmy remontować domy. 
Warto też zwrócić uwagę, że pierwszy 
dom wybudowano w Nowogardzie 
dopiero w 1957 roku. I dlatego próbo-
waliśmy udowodnić nasze prawa do 
tych ziem. Z jednej strony mieliśmy 
cisy nowogardzkie, o których opowia-
daliśmy głupoty, że Chrobry pod nimi 

siadał. Może mają one 500 może 600 lat, 
ale na pewno nie 1000. Ale chodziło o 
to, że to nasze polskie cisy i jak kiedyś 
mieliśmy Pomorze Zachodnie to na 
pewno te cisy tu były. Mieliśmy też dąb 
Czarnieckiego. W hymnie są słowa „Jak 
Czerniecki do Poznania po szwedzkim 
zaborze, dla ojczyzny ratowania  rzucił 
się przez morze”. Wojska Czarnieckiego 
szły do Danii i chyba przechodziły tutaj, 
ale raczej nie po to żeby wyzwalać, ale 
palić wioski. Ale dąb był. Pojawił się 
też pomysł następny, że Nowogard po 
raz pierwszy przez wojska polskie był 
wyzwolony w 1807 roku. 

W czasie wojen napoleońskich w 
1806 roku powstała czwarta koalicja. 
Jesienią tego roku Napoleon w dwóch 

bitwach rozbił armię pruską w pył. 
Właściwie całe Prusy przestały się 
bronić a jedynym miejscem oporu był 
rejon Nowogardu. Tutaj działał taki ich 
Kościuszko Ferdynand von Schill, który 
jest również bohaterem Pasewalku. 
On rezydował wówczas na zamku w 
Nowogardzie i wkurzył Francuzów, 
bo skoczył na Stargard i porwał im 
jakiegoś generała. Francuzi w lutym 
1807 roku zdobyli Nowogard. Walki 
toczyły się 16 – 18 lutego. Jednak jako 
datę „wyzwolenia” wybrano właśnie 15 
lutego. Chodziło o to, że uroczystości w 
1957 roku musiały odbyć się 15 lutego, 
bo wówczas mogli dojechać jacyś dyg-
nitarze, czy może wypadała wówczas 
niedziela, dokładnie już nie pamiętam. 

15 lutego nic się  tu nie 
O nazwie ulicy 15 lutego i innych nazwach ulic rozmawiamy z historykiem Janem Kopycińskim.

Wczoraj był 15 lutego. Tą datą nazwana jest jedna z nowogardzkich ulic. O ile z 5 marca nie mamy większych problemów to z 15 lutego jest nieco gorzej. 
Nieco światła na tę sprawę rzuca wmurowana w ścianę Ratusza tablica pamiątkowa, ale jak się okazuje zawarte tam informacje nie do końca zgadzają 
się z faktami historycznymi.

Reprodukcja plakatu z 1957 r., zachęcającego do uczestnictwa w uroczystościach.

15 lutego 1807 roku tutaj nic się nie 
działo. Wówczas była taka sytuacja, że 
po zdobyciu Nowogardu Schill uciekł, 
a wojska francusko – włoskie wyrżnęły 
tutejszą ludność i właśnie stąd wyszła 
znana mieszkańcom Nowogardu data 
15 lutego.

W 1807 roku na Pomorzu Zachod-
nim działała legia północna Kniazie-
wicza, ale w Nowogardzie ich akurat 
nie było. Podobnie jak nie było tu 
Dąbrowskiego. Jednak władze PRL 
mogły udawać, że jednak były, a jak 
można udawać, to czemu tak nie robić? 
I w ten sposób w 1957 roku wyszła nam 
wielka uroczystość patriotyczna, która 
miała zamanifestować, że Nowogard 
już wtedy był nasz. 

Czyli czysta propaganda?
Tak, to była działalność propagando-

wa. W naszym mieście są cztery nazwy 
ulic, które związane są z Nowogardem. 
5 marca, gdzie mówienie o wyzwoleniu 
jest paranoją. Wyzwalać można coś co 
się kiedyś miało. To tak jakby mówić, 
że w 1939 roku Niemcy wyzwolili 
Warszawę. Kolejna to 700-lecia Nowo-
gardu, które wypada za dwa lata, więc 
trochę się pospieszyli. 30 kwietnia 1309 
roku uzyskała prawa miejskie, a nazwę 
ulicy nadali w 1968 roku. Za Gomółki 
były silne akcenty antyniemieckie i też 
chodziło o udowadnianie polskości 
tych ziem. Nie można było udawać, że 
w 1309 roku te ziemie były polskie bo 
to były już czasy Łokietka, a w 1268 
roku jeszcze można było udawać, że 
Nowogard chociaż jest nasz, bo było 
rozbicie dzielnicowe. Jedyna nazwa 
ulicy sensownie związana z naszym 
miastem jest ulica Rzeszowskiego, 
który to wszystko wymyślił. To jest w 
ogóle bardzo ciekawa postać. Był u nas 
nauczycielem geografii, harcerzem, za-
łożycielem pierwszego w naszym woje-
wództwie stowarzyszenia regionalnego 
Towarzystwa Miłośników Ziemi No-
wogardzkiej, później przeniósł się do 
Gryfina. Z tamtych czasów wynikało, że 
on kłamał do oporu. Z von Dewitzów 
robi słowiańskich Dziewiczów, chodził 
po cmentarzach i na nagrobkach szukał 
słowiańskich nazwisk, żeby udowodnić, 
że tu mieszkali Słowianie. Ale to były 
takie czasy. 

A jak naprawdę było z tą polskością 
tych ziem. Była tu jakaś mniejszość 
polska?
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działo
Powiem inaczej, przed wojną miesz-

kało to 15 katolików.
I niekoniecznie Polacy.
Nie. Z Pomorzem Zachodnim nie 

jest tak prosto. Ono nie było ani 
niemieckie, ani polskie. Ono było 
pomorskie. Pomorze składało się z 
dwóch części: Pomorza Przedniego i 
Pomorza Tylniego. To była jedna kraina 
geograficzna sięgająca od Starslundu po 
Słupsk. My dzisiaj odcięliśmy Pomorze 
Przednie i stworzyliśmy sztuczne poję-
cie Pomorze Zachodnie i udajemy, że 
kończy się ono na Odrze. Teren ten był 
bogaty, rozwinął się handel, była hanza 
i wszyscy chcieli je mieć. Byli tu duńscy 
Wikingowie, Szwedzi, Prusowie, Bran-
denburczycy, ale jeśli chodzi o ludność 
to tu mieszkali po prostu Pomorzanie. 
Oni się nie tyle zgermanizowali co 
przyjęli kulturę niemiecką, gdyż ona 
była najwyższa w okolicy. 

Wróćmy do nazw ulic.
Nam brakuje jednej rzeczy. W latach 

40, 50 i 60 zupełnie absurdalnie próbo-
waliśmy udowadniać, że te ziemie są 
nasze, a przecież wiadomo, że było ina-
czej. W latach 70 kiedy Niemcy uznali 

nasze granice to się 
jakoś ustabilizowało. 
Zwróćmy uwagę, że w 
Gryficach jest ulica ks. 
Ruta, w Goleniowie jest 
ulica ks. Włodarczyka, 
ale pierwszy proboszcz 
w Nowogardzie ks. 
Szczepanowski swojej 
ulicy nie ma. Po II 
wojnie światowej Błot-
no nazywało się Anto-
nówka, gdyż mieszkał 
tam Antoni Fitas. To 
był żołnierz z V pułku 
rolno – gospodarczego 
w Dobrej i zarządzał 
Nowogardem z ra-
mienia wojska. On 
się później osiedlił w 
Błotnie i stąd ta miej-
scowość nazywała się 
Antonówka. I on też 
nie ma swojej ulicy w 
Nowogardzie. U nas 
nie ma etosu pierw-
szych osadników, tych ludzi się nie 
szanuje. Tutaj były wspaniałe postacie. 

Pamiątkowa tablica na ścianie Ratusza

Chociażby dyrektor Biblioteki Wójcik, 
który stworzył t Bibliotekę. Podobnie 

Przedszkole nr 4

Bal karnawałowy
W czwartek 15 lutego o godz. 9.00 

w naszym przedszkolu tradycyj-
nie odbył się bal karnawałowy dla 
milusińskich uczęszczających do 
przedszkola i dla wszystkich dzieci 
mających ochotę pobawić się przy 
radosnej muzyce.

Zachęcającym do wspaniałej zabawy, 
śpiewu i tańca był „przyjaciel naszego 
przedszkola” pan Leszek Szpon.

Jak co roku ten dzień był bardzo 
oczekiwany przez dzieci. Czekały na 
tę chwilę z wielką niecierpliwością, 
gdyż usposobienie do muzyki jest u 
dzieci naturalnym zjawiskiem. Uwiel-
biają one śpiewać, tańczyć, słuchać 
muzyki, itp. Muzyka jest językiem 
uniwersalnym, pełnym, często intui-
cyjnym i może stanowić najbardziej 
odpowiedni sposób dla wyrażania 

spontaniczności. Muzyka ma bardzo 
pozytywny wpływ na dziecko.

Dodatkową atrakcją dla naszych 
dzieci była możliwość wcielenia 
się w postacie z bajek, filmów, itp. 
Z roku na rok można zauważyć, że 
nie jest to tylko zabawa dla dzieci 
ale również dla rodziców, którzy 
wkładają dużo serca by ich pociechy 
wyglądały przecudnie. Piękne stroje i 
kostiumy przeszły nasze oczekiwania. 
Dzieci były poprzebierane od śred-
niowiecznych rycerzy, po dzisiejsze 
czarodziejki Witch. W pięknych 

strojach wyglądały bajecznie, były 
radosne, a przede wszystkim przejęte 
niezwykłością imprezy.

Zabawa dostarcza dziecku rados-
nych przeżyć, a jednocześnie jest 
działalnością niezbędną dla pra-
widłowego rozwoju psychicznego 
dziecka. Dlatego wkładamy wiele 
serca w to, aby nasze dzieci rozwijały 
się prawidłowo i miały z tego dużo 
radości.

Nauczycielka 
Małgorzata Bienias

proboszcz Pisarek. To był człowiek 
ważny dla tego miasta.  

Czy to znaczy, że powinniśmy prze-
prowadzić kolejną zmianę ulic?

Nie, to by było dla ludzi zbyt kłopot-
liwe. Będą powstawały nowe osiedla, 
czy nie można by nazwać któregoś 
osiedlem Osadników. Są ludzie, którzy 
dla Nowogardu zrobili bardzo dużo 
warto więc ich upamiętnić. My nie 
mamy koncepcji nazywania ulic w 
Nowogardzie.  Po wojnie mieliśmy 
mądrze nazywane ulice. Droga na 
Stargard nazywała się Maszewska, na 
Dobrą Doberska. Adolf Hitler Strasse 
musiała się nazywać Stalina, tu się nie 
dało niczego zrobić. Moja znajoma 
do tej pory mieszka na Maszewskiej, 
bez względu na to co jej w dowodzie 
piszą. Później były nazwy polityczne, 
potem jak odkręcali to też w politycz-
ną stronę. My i tak mieliśmy szczęście 
bo w jakimś mieście z rozpędu nadali 
nazwę Obrońców Monte Cassino, czyli 
Niemców. Później była sytuacja, że 
lepiej nadawać nazwy neutralne i stąd 
mamy ulicę Lipową czy Ogrodową. 
Może nadszedł czas żeby nadawać 
jakieś lokalne nazwy.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Andrzej Garguliński
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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

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

Zapraszamy wszystkich kierowców do bezpłatnego:

czeka na Ciebie
Nasz serwis czynny

8.00-15.30 8.00-13.30

PANELE
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”)

DORADZTWO 
PRAWNE 

opinie prawne - pisma procesowe
ul. 3 Maja 55 (obok Siły Tybetu) 

Czynne pon – pt w godz. 900 – 1600 
tel. 0503 61 77 39

N I S K I E  C E N Y ! ! !

KURKI NIOSKI 
odchowane 

• sprzedaż od 20 marca •
Gospodarstwo Drobiarskie 

Żabowo 13, tel. 091 39 106 66

Informujemy, że   

21 lutego 2007 r.
środa 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 mieszkania 2 lub 1-pokojo-
wego. Wiadomość 0889 688 380.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze, 
własnościowe 66 m kw., I piętro przy 
ul. Boh. Warszawy. 0502 026 977.

• Do wynajęcia kawalerka w cen-

trum miasta – dla firmy. 0608 62 

87 76, 091 392 32 59 – po 20.00.

• Zamienię kawalerkę na większe 
– możliwość dopłaty, może być z za-
dłużeniem. 0889 29 54 54.

• Sprzedam dom do wykończenia, 
Nastazin, 100 m kw., garaż, 2100 m 
kw. działka. Cena 170.000 zł. 0608 
19 83 69. 

• Kupię kawalerkę lub mieszkanie 

2-pokojowe. Tanio, gotówka. Tel. 

0 509 919 605.

• Pilnie poszukuję mieszkania do 

wynajęcia - najlepiej kawalerka 

lub 2-pokojowe plus garaż. 0889 

188 134.

• Sprzedam kawalerkę w Nowogar-
dzie, w centrum. Tel. 0604 787 696.

• Sprzedam mieszkanie 38 m kw. 

Tel. 091 39 25 833.

• Lokal do wynajęcia na działalność 
usługową. 091 39 23 574.

• Sprzedam kawalerkę. 0605 820 330.
• Sprzedam lub zamienię mieszkanie 

na wsi – 12 km od Nowogardu. 0505 
94 17 65.

• Wynajmę częściowo umeblowa-
ne mieszkanie 3-pokojowe. 091 39 
23 574.

• Kupię kawalerkę lub mieszkanie 

2-pokojowe w rozsądnej cenie w 

Nowogardzie. 0605 522 340.

• Wynajmę lokal na zakład fryzjerski z 
wyposażeniem. 091 39 23 574.

• Sprzedam budynki mieszkaniowe, 
200 m kw., koło Nowogardu + bu-
dynki gospodarcze, cena 250.000 zł. 
0660 757 849.

• Garaż do wynajęcia w domu jedno-
rodzinnym. Tel. 0695 251 809.

• Sprzedam działkę 30 arów. 0510 
043 371.

• Wynajmę częściowo umeblowa-
ne mieszkanie 3-pokojowe. 091 39 
23 574.

• Pokoje umeblowane do wynajęcia. 
091 39 22 988, 0698 84 30 40.

• Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojo-
we, 40 m kw., wyposażone, podda-
sze – ul. Wiejska. 500 zł + opłaty oraz 
kaucja 2.000 zł. Tel. 0660 424 989.

•  Poszukuję garażu do wynajęcia ul. 
Zamkowa lub centrum, tel. 0662 
788 296. 

MOTORYZACJA

• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”do 

Rovera 416 z 1996 r., cena do 

uzgodnienia w bdb stanie. Tel. 

0605 522 340.

• Sprzedam Toyota Corolla, poj. 1.3 + 
gaz, rok 1991/92. Tel. 0665 440 814.

• Sprzedam części do Opla Ascona, 
1977 r., silnik po remoncie kapi-
talnym. 091 39 23 598 – po 15.00, 
0605 576 908.

• Sprzedam Ford Transit 1987 r., 

do małego remontu. Tel. 0885 

428 581.

• Kupię silnik od Fiat 126p lub całe-
go – może być bez papierów. 0507 
644 637.

• Sprzedam Seat Ibiza 1.2, system 
porshe, przebieg 142.000 km, po 
wymianie przedniego zawieszenia, 
1991 r., radio CD, komplet letnich 
opon. Cena 2.600 zł – do negocjacji. 
0501 419 059.

• Sprzedam Peugeot 205, poj. 1.1, 
1997 r. 0600 695 546.

• Ford Sierra, 2.9 + gaz, 1.700 zł, 1989 
r. 0695 98 29 04.

• Peugeot 406, rocznik 2001, po wy-
padku sprzedam. Tel. 0607 607 814.

• Sprzedam Ford Eksort, 1982 r., 1.3. 
Tel. 091 39 20 773.

• Sprzedam Peugeot 406, 1996 r. 1,8 
i, kolor zielony metalik, klima, ABS, 
SRS, wspomaganie, elektryka, zare-
jestrowany. 0696 079 880. 

• Sprzedam KIA Sephia, 1600 cm3, 
1993, granatowy metalik, zareje-
strowany. Cena 4800,00 zł. 0696 
079 880. 

• Sprzedam Renault Laguna 1,8+gaz, 
1994r., srebrny, 11 tys. zł .- do uzgod-
nienia. Tel. 0609 307 351.

• Sprzedam renault  19, ‘93. poj. 1,7, 
benzyna+gaz, elektryczne szyby, 
szyberdach. Cena 2500 do negocja-
cji. tel. 692 28 52 99.

 
ROLNICTWO

• Kupię ziemię koło Nowogardu, przy 
trasie A-6. 0512 131 444.

• Prostowniki z rozruchem 12 – 24V, 
napięcie 380 V, Kościuszki. 0502 
673 863.

• Sprzedam prosięta. Tel. 091 39 
26 344 – po 16.00.

• Sprzedam prosiaki, warchlaki, 
maciorkę zaproszoną. Tel. 091 39 
18 065.

• Sprzedam warchlaki lub zamienię 
na zboże. 091 39 25 812.

• Pszenżyto jare, nadające się do 
siewu zdecydowanie kupię. 0692 
202 999.

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.
• Prace wykończeniowe, szpachlo-

wanie, malowanie, regipsy, pane-

le i inne. 0696 909 548.

• DYWANOPRANIE – 0604 373 143.

• CENTRUM KREDYTOWE – oferty 5 
banków. Plac Wolności 9 (były Ho-
tel), pok. 413.

• Rozliczenia podatkowe – PITY. 15 
zł/deklaracja. 0695 770 724.

• Firma budowlana – kompleksowe 
wykończenia domów i remonty 
mieszkań. 880 690 324.

• Usługi remontowe – montaż, re-
gipsy, panele, glazura, malowanie. 
0600 121 043, 0663 312 601.

• Wykonujemy wszelkie usługi ogól-
nobudowlane. 0606 258 490, 0660 
010 540.

•  Tipsy – tanio! 0504 589 679. 
• OKAZJA!!! Tipsy żelowe – 40 

zł, manicure – 10 zł. Tel. 0609 

961 423.

• Chemia. 091 39 21 195.

• Profesjonalne malowanie oraz wy-
gładzanie ścian i sufitów. Emery-
ci, renciści do 25% zniżki. 091 39 
26 607, po 20.00.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. Tel. 091 39 72 575, kom. 0695 
085 470. 

• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.

PRACA

• Poszukuję kierowniczki do sieci 
sklepów. Wymagania: prawo jazdy. 
0512 131 567.

• Firma FELMAX zatrudni dźwi-

gowego na dźwig POLAN. Tel. 

091 462 36 04.

• Krawca do szycia plandek. 0605 
276 271.

• Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
spożywczego. 091 39 21 206, 0663 
391 206.

• Przyjmę każde zlecenie pracy zwią-
zanej z budowlanką. 0505 94 17 65.

• Praca sezonowa w rolnictwie – oko-
lice Wierzchów. Dojazd z Nowogar-
du. Tel. 0887 704 296.

• Zatrudnię do produkcji siatki lub 
przyuczę – Kikorze. 0502 652 929.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 0665 
742 165.

• Przyjmę osobę do montażu sa-

mochodowych instalacji gazo-

wych. Tel. 091 39 25 627, 091 39 

20 303.

• Firma remontowo-budowlana 

przyjmie pracowników. Tel. 0607 

519 251.

• Zatrudnię hydraulika na 1/2 etatu 
lub umowę zlecenie do PRAXIS. 
Kontakt tel. 091 39 20 787.

• Zlecę ułożenie terakoty, 150 m kw. 

Pilnie!Tel. 0609 124 162. 

INNE

• SPRZEDAM DRUKARKĘ LEXMARK, 
MODEL Z612, CENA DO UZDOD-
NIENIA, TEL. 0605 522 340.

• Znaleziono owczarka niemieckie-

go – samiec, długi włos, podpala-

ny, wiek ok. 2,5-3 lata. Wiadomość 

w Leśniczówce w Czermnicy – 091 

39 102 92. 

• Sprzedam biurko z nadstawką, kolor 
buk, fronty niebieskie (system BRW), 
stan bdb, cena 250 zł. 0605 768 194, 
091 39 26 172. 

• Sprzedam drzewo opałowe z dowo-
zem. 0889 354 058.

• Pożyczki – 0503 037 506.
• Kupię drewno kominkowe. 0602 

309 809.
• Sprzedam nowe buty typu „glany” 

rozmiar 42 – 43, kolor czarny, cena 

do uzgodnienia. 0506 988 956.

ODDAM, PRZYJMĘ

• ODDAM ŚLICZNE SZCZENIĘTA W 

DOBRE RĘCE. 0509 431 901.

• Oddam roczną sukę i 8-miesięcz-

nego psa w dobre ręce. Tel. 091 

39 176 44. 
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REKLAMA

Cyfrowy 

druk kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

Kino „Orzeł”

Artur i Minimki
Animacja / Fantasy Francja 2006 r., reż. Luc Besson, gło-

su udzielili: Kajetan Lewandowski, Gabriela Kownacka, 
Włodzimierz Matuszak, czas trwania 102 min., projekcja: 
piątek – wtorek godzina 17.00

10-letni Artur staje oko w oko z bezwzględnym 
przedsiębiorcą, pragnącym zagarnąć piękny dom babci 
chłopca. Zadanie uratowania domu jest trudne, ale 
Artur liczyć może na pomoc Minimków. Jego dziadek, 
który zaginął przed laty w tajemniczych okolicznościach, 
zostawił mu bowiem księgę ze wskazówką jak trafić do 
niezwykłej krainy malutkich stworków.

Kopia Mistrza
Film biograficzny USA 2005 r., reż. Agnieszka Holland, obsada Ed Harris, Diane Kruger, Joe 

Anderson, czas trwania 104 min., projekcja piątek – niedziela godzina 19.00.
Wiedeń, rok 1824. Dwudziestotrzyletnia Anna Holtz (Diane Kruger) studentka kon-

serwatorium muzycznego, dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności zaczyna pracę u 
najwspanialszego i najbardziej nieprzewidywalnego żyjącego artysty – Ludwiga van Beet-
hovena (Ed Harris). Maestro przyjmuje ją jako swoją kopistkę i tak rozpoczyna się niezwykła 
znajomość, która odmieni życie obojga. To burzliwy czas w życiu wielkiego kompozytora. 
Beethoven zmaga się z głuchotą, samotnością i problemami rodzinnymi. Wszystko to, staje 
się inspiracją do stworzenia prawdopodobnie najwspanialszej symfonii wszechczasów 
– słynnej IX Symfonii. Ag
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Wirówki panoramiczneNR 7 Humor 
Henia Szczupaka

FESTIWAL PIOSENKI
Na festiwalu piosenki owadzia publika,
Orzekła, że biedronka najsubtelniej bzyka.
Trele świerszcza sięgają po same niebiosa,
Chrząszcz ma miły baryton, a soprano osa.
Gdy zaś chodzi o teksty, a zwłaszcza puenty,
Ustalono, że komar jest najbardziej cięty.
Dokuczliwie do ucha natrętnie śpiewa:
Kto ma w Polsce pieniądze, ten prawo olewa!
Nasza sprawiedliwość jak pajęcze sieci,
Komar się w nie złapie, ale bąk przeleci.

NIEKONSEKWENTNY POSEŁ
O jego zawodową przyszłość,
Mam spore obawy:
Służbowo – to on jest ważniak,
Prywatnie – pies na baby.

MOŻLIWOŚCI MINISTRA…
Chociażbyś skakał w sposób niepojęty,
Nie skoczysz wyżej własnej pięty.

DIAGRAM
Przyczyna, dla której
Bzdur nam rośnie krzywa,
Na chłopskim rozsądku
W mieście wciąż nie zbywa.

BĄDŹMY WYROZUMIALI
Niech od dziś już nigdy
Nie dziwi was, że
Kto piwa nawarzył,
Ten sprzedać je chce.

RÓŻNICA
Jaka jest różnica
Między kaczorem a żabką?
Żabka czasami kuma…0

Rozwiązanie zadania nr 6 
– KOCHAJCIE – RESZTA JEST 
NICZYM – nadesłali: Łukasz 
Prask, Krystian Lubczyński, 
Renata Madejak, Józef Górzyń-
ski, Barbara Bartosik, Irena 
Przybyłek, Krystyna Młynarska 
(aż tak?), Ryszard Gutowski, 
Patrycja Młynarska, Jan Nikicin 

(Włodzisław), Bogumiła Urt-
nowska (Kulice), Marzena Woj-
ciechowska, Halina Stefańska, 
Adrian Walaszczyk, Kazimiera 
Zwierzak, Franciszek Palenica, 
Bogdana Walewska, Józef Da-
mecki, Stanisława Pokorska, 
Halina Szwal oraz Maria Gortat 
(Czermnica) zad. 5.

Prenumeraty „DN” na ma-
rzec wylosowali: 

- Irena Przybyłek,
- Renata Madejak,
- Maria Gortat.

Gratulujemy!

Rozwiązanie – przysłowie ludowe – utworzą litery z pół ponumerowanych uporządkowane od 1 do 22.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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)

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

3 lutego 2007 r., Józef Rosak, ur. 1953 r., zam. Nowogard

12 lutego 2007 r., Stanisław Furmańczyk, ur. 1931 r., Nowogard

13 lutego 2007 r., Krzysztof Buczma, ur. 1958 r., zam. Wierzbięcin

OFERTY PRACY PUP

Cyfrowy 

druk kolorowy 

KOLOROWE 
KSERO

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

Nowogard 12.02.2007r.

OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca
2.   Szwaczka
3.  Ślusarz 
4.  Kierowca kat C
5.  Pracownik produkcji
6. malarz, robotnik budowlany
7. Fryzjerka
8.  Kierowca C+E
9.  Piekarz, cukiernik
10. Pomoc kuchenna
11. Kucharz
12. Stolarz
13. Pracownik produkcji okien 

PCV, monter
14. Pracownik produkcji zwie-

rzęcej 

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Kucharz  (Rewal)
2. Naucz yciel  niemieckiego 

(Resko)
3.  Spawacz (Dobra)
4.  Pracownik produkcji, rozbie-

racz mięsa (Ościęcin)
5.  Piekarz (Dobra)
6. Pracownik działu ds. Budowni-

ctwa i Gospodarki Przestrzen-
nej (Osina)

7.   Sekretarka (Szczecin)
8.  Ochroniarz (Szczecin)
9.  Kierowca C+E (Goleniów)
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Z życia LZS cd.

Szach, mat i LZS

Po lekturze artykułu „Z życia LZS” 
p. R. Augustynka w pełni się zgadzam 
z tym co pisze o osobie p. przewodni-
czącego LZS J. Tandeckiego. Tak się 
zdarza, że w okresie letnim, kiedy 
odbywa się cykl spartakiad wiejskich 
z udziałem LZS jestem dość częstym 
ich uczestnikiem w roli zawodnika, a 
ostatnio kibica. Właśnie wtedy widać 
rolę i zaangażowanie p. przewod-
niczącego i jego udział w imprezie. 
Sprowadza się ona, jak to zauważył 
p. Augustynek, do przyjazdu na 
imprezę, która odbywa się już pełną 
„parą”. Przywiezienie pucharów, 
które jakie są każdy widzi, sędziom 
w czasie przerwy meczu „odpali” 
działkę za sędziowanie, jeszcze tylko 
podpis sędziów za otrzymane diety 
sędziowskie i tyle go wszyscy widzą, 
którzy go znają.

Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek 
był od początku imprezy (może się 
mylę, bo nie we wszystkich biorę 
udział) otworzył ją jako szef LZS, na 
zakończenie całodniowych zmagań 
wręczył puchary dla zwycięzców, bo 
jako szef LZS powinien się do tego 
poczuwać, a tak to jest wszystko w 
rękach organizatorów, którzy są zdani 
na siebie. Rzeczywiście, jak to ujął 

pan Augustynek, jest to odwalanie 
pańszczyzny, która jak znamy z hi-
storii przestała obowiązywać na po-
czątku XIX wieku. Lepiej niech pan 
Tandecki nie cofa się do przeszłości. 
Jakże inną stronę medalu możemy 
zauważyć u przewodniczącego LZS 
Osina p. Bogdana Banasiewicza, 
na imprezach organizowanych na 
terenie gminy Osina widzimy go od 
otwarcia imprezy, poprzez losowanie 
spotkań piłkarskich i na zakończeniu, 
gdy wręcza puchary. Faktem jest, 
że ma mniej tych imprez bo gmina 
mniejsza, ale go widzimy i jego za-
angażowanie. Ale za to co uprawia 
pan Tandecki można po części winić 
przedstawicieli poszczególnych LZS, 
którzy go wybierają na kolejne kaden-
cje na stanowisko szefa LZS. Na pew-
no na terenie gminy znalazłaby się 
chętna osoba, która byłaby bardziej 
zaangażowana w życie LZS-ów niż to 
co jest w wykonaniu obecnego prze-
wodniczącego. Ale to jest zadanie już 
dla delegatów poszczególnych LZS, 
którzy będą wybierać swego szefa po 
zakończeniu kolejnej kadencji.

Ze sportowym pozdrowieniem
Stały czytelnik

Następny turniej szachowy z cyklu 
„Zima 2007” odbędzie się 25.02.2007r. 
(niedziela) o godzinie 10.00  w klubie 
„Pomorzanina” Nowogard przy Placu 
Szarych Szeregów. Turniej organizuje 
Rada Miejsko-Gminna Zrzeszenia 
LZS. Grać będziemy 9 rund po 15 
minut dla zawodnika (kojarzenie 
systemem szwajcarskim). Na zwy-
cięzców w kategorii „Open” i „Junior” 
czekają skromne puchary.

Wracając natomiast do poprzed-
niego turnieju, otóż z ramienia LZS 
organizatorem turnieju byłem ja 
osobiście i to ja wybierałem puchary, 
które w dniu zawodów dostarczył mi 
Przewodniczący LZS Jan Tandecki. 
Był za przeproszeniem po prostu  
„listonoszem” . Dlatego też dziwią 
mnie pisemne wycieczki pod jego 
adresem osób nie związanych z 
LZS-em. Co zaś do skromności w/w 

pucharów to tak krawiec kraje jak mu 
materii staje. Po prostu korzystamy z 
publicznych funduszy i nie możemy 
nimi ot tak sobie szastać, a turnieje 
szachowe są tylko drobną cząstką 
działalności LZS. Jeśli uda się nam 
pozyskać dodatkowych sponsorów 
a chwała im za to, to nagrody są 
bardziej bogate. Chcę jeszcze dodać 
że gramy cały cykl turniejów i na 
jego zakończenie puchary i nagrody 
będą bardziej atrakcyjne. A tak na 
zakończenie mały dopisek, my  nie 
cierpimy na megalomanię i nie nazy-
wamy naszych skromnych turniejów 
„ Mistrzostwami Świata Ludzi Lubią-
cych Tlen”, a nawet  Mistrzostwami 
Nowogardu, gdyż nie posiadamy na 
to legitymacji.

 Janusz Kawecki

Uwaga wędkarze
Zarząd Koła Miejsko Gminnego PZW zaprasza w dniu 25.02.2007 r. na 

zebranie sprawozdawcze Zarządu Koła. Zebranie odbędzie się w Bibliotece 
w Nowogardzie.

Rozpoczęcie zebrania godz. 9.30.
Serdecznie zapraszamy. 

Zarząd Koła

Pomorzanin zagra przed 
własną publicznością

Po raz pierwszy w tym sezonie Pomorzanin Nowogard zagra przed własną 
publicznością.

Halowa liga LZS

Bez większych zmian w tabeli
Po przerwie spowodowanej zimowymi feriami swoje rozgrywki wznowiła 

halowa liga LZS. Na górze i na dole tabeli bez zmian.

Z siedmiu zapla-
nowanych meczów 
rozegrano ty lko 
pięć. Do absencji 
drużyny Dąbrowy 
kibice, zawodni-
cy i  organizato-
rzy zdążyli się już 
przyzwyczaić. W 
środę w hali spor-
towej Zespołu Szkół 
Pondgimnazjalnych 
zabrakło jeszcze za-
wodników z Wo-
łowca i Jarchlina. 
Cóż, najwidoczniej 
Walentynki wygrały 
z piłką nożną.

Fotel lidera utrzy-
mała Ostrzyca po-
konując 1:0 inną 
czołową drużynę ligi, Olchowo, które 
przez tę porażkę spadło aż na szóstą 
pozycję. Wiceliderem pozostaje 
Karsk, który 2:1 pokonał Miętno. 
Trzy oczka w górę awansował Nowo-
gard, który rozbijając Boguszyce 5:0 
zrównał się punktami z Olchowem 
traci do lidera siedem oczek.

Z powodu odwołania dwóch me-
czów zmieniły się godziny rozpoczę-
cia meczów. Najbardziej ucierpieli na 
tym Oldboje, którzy swoje spotkanie 
rozpoczęli bez jednego zawodnika i 
już po kilku minutach stracili bram-
kę. Gdy na parkiecie pojawił się w 
końcu piąty zawodnik szybko zdołali 
doprowadzić do remisu i stworzyli 
sobie kilka okazji bramkowych.

Wyniki meczów:
Dąbrowa – Wołowiec odwołany,
Oldboje – Wojcieszyn 1:1,

Po kilku wyjazdowych sparingach i 
kilku halowych turniejach kibice Po-
morzanina będą mieli okazję obejrzeć 
swoją drużynę na własnym boisku. 
W najbliższą sobotę o godzinie 14.00 
podopieczni Wojciecha Kubickiego 
zmierzą się z Promieniem Mosty. 
Wczoraj nasi zawodnicy rozegrali 
w Niechorzu kolejny mecz sparin-
gowy, który skończył się jednak po 
zamknięciu tego wydania „Dziennika 
Nowogardzkiego”.

Poza tym nasi zawodnicy podczas 
treningów przygotowują się do nad-
chodzącej coraz większymi krokami 
rundy wiosennej rozgrywek piłkar-
skiej V ligi.

„Frekwencja jest zadowalająca. 
– powiedział nam trener Wojciech 
Kubicki – Organizujemy mecze spa-
ringowe, bierzemy udział w turniejach 
halowych, żeby zawodnicy mogli się 
rozbiegać po przerwie zimowej.”

Andrzej Garguliński

Wyszomierz – Jarchlino 3:0 wo.,
Ostrzyca – Olchowo 1:0,
Boguszyce – Nowogard 0:5,
Słajsino – Długołęka 0:1,
Mietno – Karsk 1:2.
Aktualna tabela:
1. Ostrzyca 27 24-6,
2. Karsk 24 11-4,
3. Wyszomierz 21 17-4,
4. Długołęka 21 13-4,
5. Nowogard 20 21-4,
6. Olchowo 20 11-4,
7. Wojcieszyn 19 19-4,
8. Oldboje 18 18-6,
9. Boguszyce 11 11-16,
10. Jarchlino 10 8-18,
11. Slajsino 8 7-14,
12. Miętno 8 11-26,
13. Dąbrowa 3 3-29,
14. Wołowiec 2 5-21.

Andrzej Garguliński

Reprezentujący Nowogard Gracjan Golema mimo, 
że kilka razy padał na parkiet zdołał strzelić dwie 
bramki drużynie Boguszyc.
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Ważne dla rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznawia wypłacanie 
wsparcia finansowego dla gospodarstw niskotowarowych

Tegoroczna rata wynosi 4788 zł 
na gospodarstwo, którego wniosek 
o takie dofinansowanie został po-
zytywnie rozpatrzony przez ARiMR. 
Kurs Euro, po którym roczna rata tego 
wsparcia, wynosząca 1250 euro, bę-
dzie przeliczana na złotego, Komisja 
Europejska ustaliła na 3,831 zł. 

Całkowite wsparcie dla gospo-
darstw niskotowarowych w wyso-
kości 5000 euro ARiMR ma wypłacić 
w pięciu rocznych ratach. W 2006 r. 

pierwszą ratę otrzymało ponad 104 
tys. gospodarstw niskotowarowych, 
którym ARiMR wypłaciła łącznie po-
nad 517 mln zł. 

W tym roku liczba beneficjentów, 
którzy otrzymają unijne wsparcie 
dla gospodarstw niskotowarowych 
będzie o ponad 50 tys. większa. W 
listopadzie 2006 r. w ramach drugiego 
naboru ARiMR przyjęła przeszło 53 
tys. wniosków od rolników ubiegają-
cych się o wsparcie dla gospodarstw 

niskotowarowych. W ramach pierw-
szego i drugiego naboru Agencja 
przyjęła łącznie ponad 160 tys. takich 
wniosków. Na wsparcie finansowe 
dla gospodarstw niskotowarowych 
ARiMR przeznaczy w 2007 r. ok. 1,2 
mld zł. Pierwsze wypłaty po wydaniu 
brakujących decyzji i zakończeniu 
procedur księgowych powinny zna-
leźć się na rachunkach bankowych 
rolników w II połowie marca. red.
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Platforma Obywatelska w Nowogardzie
zaprasza na spotkanie 

z posłem na Sejm RP 

Arkadiuszem Litwińskim,
które odbędzie się w piątek 23 lutego:
- godz. 16 - 17 dyżur poselski w ratuszu
- godz. 18 - 19 spotkanie z posłem oraz radnymi PO w Bibliotece Miejskiej
Głowny zakres tematyczny związany z wykonywaniem mandatu przez 
posła to:
- prawo pracy, zwalczanie bezrobocia

- budownictwo, planowanie przestrzenne

- zmiany w prawie karnym i cywilnym

- ochrona środowiska

Sylwetka posła na www.litwinski.com.pl

Podwyżka 
nie dzika, 
lecz ustawowa

Poeta  jest 
wśród nas
Nowe 
połączenia 
lotnicze
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KALENDARIUM
20 LUTEGO

Imieniny: Amata, Eleuteria, Eleuteriusz, Eleutery, 
Elżbieta, Euchariusz, Euchary, Eustachiusz, Eustachy, 
Falkon, Franciszek, Hiacynta, Jan, Julia, Leon, Lubomir, 
Ludomił, Ludomiła, Ludomir, Nila, Nilus, Peleusz, Sera-
pion, Siestrzewit, Sylwan, Ulryk, Walery i Zenobiusz

21 LUTEGO

Imieniny: Eleonora, Feliks, Fortunat, Henryka, Kiej-
stut, Natalis, Piotr, Robert, Sewerian, Wyszeniega i 
Wyszetrop
ONZ - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego  

22 LUTEGO

Imieniny:  Jakub, Konkordia, Maksymian, Małgorzata, 
Nikifor, Papiasz, Paschazy, Marta, Wiktor i Wrocisław
Dzień Myśli Braterskiej - symboliczne święto przy-
jaźni w rocznicę urodzin Roberta Baden-Powella 
pomiędzy skautami i harcerzami na całym świecie
Dzień Ofiar Przestępstw

Kronika policyjna
Uwaga wędkarze

Zarząd Koła PZW Tęczak informuje członków 
Koła, że dnia 4.03.2007 r. (niedziela) o godz. 10.00 
odbędzie się zebranie sprawozdawcze Zarządu 
Koła PZW Teczak w Nowogardzie. Zebranie od-
będzie się w siedzibie PZMot ul. Boh. Warszawy 
1B. Serdecznie zapraszamy. 

Z poważaniem
Zygmunt Heland prezes Koła

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.

Nie bądźmy obojętni wobec ludzi znajdują-
cych się w trudnej sytuacji.

• Samotna matka potrzebuje pieca (na drze-
wo) i grzejników żeliwnych – 2 sztuki. Tel. 
889 252 247.

Redakcja prosi o kontakt Panią, która 
potrzebuje pieca i grzejników (ogłoszenie 
wyżej) celem udzielenia jej pomocy.

• Oddam garnitur komunijny dla chłopca. 
Tel. 781 469 269.

   Z góry dziękujemy. Redakcja 

W poniedziałek zgłoszono 
kolejne włamanie do altanki, 
jakiego dokonali złapani kilka 
tygodni temu autorzy fali tego 
typu przestępstw. Tak późne 
zgłaszanie spowodowane jest 
tym, że właściciele okradzio-
nych altanek wśród odzyska-
nych przedmiotów odnajdują 
swoją własność i by je odzyskać 
muszą zgłosić fakt zaistnienia 
przestępstwa. Podobne zgło-
szenie przyjęto również we 
wtorek.

Na drodze Osina – Krzywice 
policjanci kontrolowali kie-
rującego zaprzęgiem konnym 
Bolesława S. Badanie wykazało, 
że miał on w wydychanym po-
wietrzu 1,9 promila alkoholu. 
Koń był trzeźwy.

We wtorek z terenu Przed-
szkola nr 4 przy ulicy Kościuszki 
skradziono rower składak koloru 
srebrnego. Właściciel oszacował 
swoje straty na 150 zł.

W czwartek właściciel samo-
chodu marki renault zaparko-
wanego przy ulicy Zamkowej 
zgłosił kradzież dwóch tablic 
rejestracyjnych.

Pogotowie ratunkowe ujaw-
niło w jednym z mieszkań w 
Wyszomierzu zwłoki. Lekarz nie 
był w stanie stwierdzić przyczyny 
zgonu. Policja wraz z prokuratu-
rą wszczęła postępowanie, które 
jest w toku. 

W Redle policjanci zatrzy-
mali nietrzeźwego rowerzystę. 
Wiesław D. miał 2 promila al-
koholu.

Kolejnych pijanych rowerzy-
stów policjanci zatrzymali przy 
ulicy Poniatowskiego. Daniel 
M. jechał swoim jednośladem 
- 1,4 promila, a Kazimierz R. 2 
promile alkoholu.

W piątek właściciel fiata du-
cato zgłosił kradzież tłumika z 
katalizatorem.

Policjanci zatrzymali na ulicy 
Zielonej do kontroli nissana 
sunny. Jego kierowca Tomasz P. 
miał w wydychanym powietrzu 
aż 2,5 promila alkoholu.

Zgłoszono włamanie do cu-
kierni przy ulicy Wojska Pol-
skiego. Po zerwaniu kłódek za-
bezpieczających kraty złodzieje 
skradli artykuły spożywcze. Ag

Zatrzymano podejrzanych 
o handel narkotykami

W minioną środę nowogardz-
cy policjanci zatrzymali dwie 
osoby podejrzane o handel nar-
kotykami. Dwa dni później 
dołączyła do nich jeszcze jedna 
osoba i wobec całej trójki sąd 
zastosował areszt tymczasowy. 
Jak mówią policjanci sprawa jest 
rozwojowa i nie jest wykluczone, 
że wkrótce nastąpią kolejne za-
trzymania.

Sprawa rozpoczęła się od za-
trzymania Marty N. i Jarosława 
B. W ich mieszkaniu znaleziono 
specjalistyczną wagę elektro-
niczną oraz siedem działek am-
fetaminy. Policjanci przedstawili 
zatrzymanej parze zarzuty po-
pełnienia siedmiu przestępstw, 
jednak jak powiedział nam oficer 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Goleniowie nadkomi-
sarz Wiesław Ziemba liczba tych 
zarzutów może się zwiększyć 
do kilkudziesięciu. W trakcie 
przesłuchania podejrzani przy-
znali się do sprzedaży około 
400 działek amfetaminy i 200 
działek marihuany. Oboje za-
trzymani trudnili się handlem 
narkotykami od kilku miesięcy, 
traktując zyski jako regularne 
źródło dochodu. W większości 
przypadków narkotyki trafiały 
na rynek wiejski. Zatrzymana 
para była już wcześniej karana 
za oszustwa i kradzieże. 

W mieszkaniu podejrzanych znaleziono specjalistyczną wagę 
elektroniczną oraz amfetaminę.

Sprawa jest rozwojowa i już 
niedługo potem zatrzymano 
kolejnego podejrzanego Artura 
K., wobec którego sąd zastoso-
wał trzy miesiące aresztu. Taki 
sam środek zapobiegawczy za-
stosowano wobec Jarosława B.,  

Marta N. została aresztowana na 
miesiąc. Grozi im kara pozba-
wienia wolności do lat dziesięciu. 
Jak mówią policjanci nie jest 
wykluczone, że nastąpią kolejne 
zatrzymania. Ag

* * *
Zarząd Koła Miejsko Gminnego PZW zaprasza 

w dniu 25.02.2007 r. na zebranie sprawozdawcze 
Zarządu Koła. Zebranie odbędzie się w Bibliotece 
w Nowogardzie.

Rozpoczęcie zebrania godz. 9.30.
Serdecznie zapraszamy.  Zarząd Koła
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REKLAMA

Straż Pożarna
W minionym tygodniu, w dniach 

od 12 do 18 lutego strażacy inter-
weniowali trzykrotnie, w tym przy 
jednym pożarze.

W poniedziałek o godzinie 6.58 
w Żabowie doszło do wypadku dro-
gowego z udziałem samochodów 
renault megane i poloneza. O sprawie 
pisaliśmy w zeszłym tygodniu.

O godzinie 11.16 na stacji paliw 
w Olchowie zapalił się samochód 
osobowy. Prawdopodobną przyczyną 

pożaru było zwarcie instalacji elek-
trycznej pojazdu. Właściciel wraz z 
obsługą stacji zaczęli gasić ogień a 
przybyła na miejsce straż pożarna 
dokończyła dzieła.

W sobotę o godzinie 22.47 strażacy 
pomagali otworzyć drzwi jednego z 
mieszkań przy ulicy Poniatowskie-
go, wewnątrz którego znajdowała 
się osoba niepełnosprawna, która o 
własnych siłach nie mogła dojść do 
drzwi. Ag

Goleniów - Dublin

Nowe połączenia lotnicze
 
W poniedziałek 19 lutego na lotnisku im. NSZZ Solidarność w Gole-

niowie zainaugurowano regularne połączenia lotnicze z Goleniowa do 
stolicy Irlandii, Dublina. Loty będą realizowane przez polskie tanie linie 
lotnicze Centralwings.

    Rozkład lotów:

Od 19.02.2007 w każdy poniedziałek i czwartek:
odlot ze Szczecina 12.15; przylot do Dublina 14.00
przylot do Szczecina 11.30; odlot z Dublina 08.10
a od 23.03.2007 w każdy poniedziałek, środę, czwartek, niedzielę
odlot ze Szczecina 14.50; przylot do Dublina 16.35 
przylot do Szczecina 14.10; odlot z Dublina 10.45

W ramach inauguracji na sali odlo-
tów goleniowskiego lotniska odbył się 
pokaz tańca irlandzkiego wykonywa-
nego przez młode tancerki, przebrane 
w tradycyjne stroje.

Pierwszy samolot linii lotniczych 
Centralwings wylądował kilka minut 
po godz. 11.30. Na tarasie widoko-
wym na przylatujących z Dublina 
czekało kilkadziesiąt osób. Z wypo-
wiedzi podróżnych wynikało, że są 

bardzo zadowoleni z nowej oferty 
goleniowskiego lotniska.

Dzięki temu połączeniu wiele osób 
będzie mogło więcej czasu spędzać 
z najbliższymi, bez problemu będą 
mogli wyjechać do pracy czy na 
wakacje. Zaoszczędzą też na czasie 
i pieniądzach, które do tej pory były 
przeznaczane na szukanie innych 
połączeń z Irlandią. kari

Z danych KGP

Przestępczość wśród dzieci 
i młodzieży

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w okresie ferii zimowych, 
świątecznym i wakacji odnotowuje się wzrost przestępczości wśród dzieci 
i młodzieży nieletniej.

Do „pospolitych” przestępstw z 
udziałem nieletnich należą: włama-
nia, rozboje, wymuszenia, wandalizm 
i chuligańskie ekscesy.

W okresie tym – wolnym od zajęć 
lekcyjnych – młodzież ta, rozluźnio-
na dyscypliną i zajęciami szkolnymi 
często po raz pierwszy „przy okazji” 
sięga po alkohol i narkotyki.

Tuż przed feriami zimowymi, 
jak i zakończeniem roku szkolnego 
częstsze są też ucieczki z miejsca 
zamieszkania. Powody tych przy-
padków są różne. Główne przyczy-
ny to: złe wyniki w nauce lub chęć 
zorganizowania sobie wypoczynku 
na własną odpowiedzialność – bez 
interwencji opiekunów szkolnych 
czy rodziców.

Okres ferii zimowych i wakacyj-
nych to prawdziwe żniwo dla sekt, 
które żerują na naiwności niepełno-
letnich – zwłaszcza zaś tych, którzy 
uciekli z domu i którym skończyły 
się pieniądze.

Kto jest winien?
Nie ma tutaj jednoznacznej od-

powiedzi. Czasy są trudne. Rodzice, 
by zapewnić swym pociechom nor-
malny byt pracują od świtu do nocy, 
ufając, że ich dzieci przykładnie 
się zachowują. Niestety później ze 
zdumieniem przecierają oczy, gdy 
okazuje się, że ich grzeczne do tej 
pory dziecko powiększyło statystykę 
przestępczości wśród dzieci i mło-
dzieży. I.K.

Pierwsi pasażerowie, linii lotniczych Centralwings, opuszczają płytę lot-
niska
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Pierwszy w Nowogardzie

Poeta jest wśród nas!
Brzmi to może patetycznie, ale fakt jest faktem – po raz pierwszy w naszym 

mieście odbył się wieczór autorski nowogardzkiego poety.
W czwartek 15 lutego w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyła się pub-

liczna prezentacja tomiku wierszy „Co robimy ze swoją wolnością”. 
Autorem wierszy jest Marek Słomski dotychczas znany jako aktywny dzia-

łacz „Solidarności”, znany w województwie polityk i wydawca „Dziennika 
Nowogardzkiego”.

Autora tomiku bardzo plastycznie 
przedstawił M. A. Frydryk, a następ-
nie młodzi artyści z zespołu Fonem 
(działa w NDK pod kierownictwem 
Anety Drążewskiej) recytowali wy-
brane wiersze z tomiku.

Sam autor przedstawił swoje za-
interesowanie poezją opowiadając o 
fascynacji wierszami jeszcze w Tech-
nikum Chemicznym w Szczecinie 
podając między innymi fakt otrzyma-
nia listu od Zbigniewa Herberta, po-
dziękował także M. A. Frydrykowi za 
umożliwienie przed laty prezentacji 
wierszy na scenie NDK (Pan Frydryk 
był wówczas dyrektorem NDK).

Największe zainteresowanie wzbu-
dziły jednak osobiste wyznania auto-

ra wierszy. Przyznał, że  zdecydował 
się na publiczną prezentację wierszy 
po długim rozważaniu wszystkich 
za i przeciw. Nie jest bowiem łatwo 
otworzyć przed ludźmi swoje wnę-
trze, dzielić się z czytelnikami swoimi 
uczuciami i odważnie prezentować 
własną gradację wartości. 

Z wypowiedzi Marka Słomskiego 
płynęło dokładnie to co z wierszy 
– bardzo osobisty ale przemyślany 
stosunek do życia, polityki, między-
ludzkich relacji…

Wiersze (a są już cztery tomiki) 
pisane były codziennie. Oddają na 
bieżąco stosunek i przemyślenia 
autora do aktualnych wydarzeń. I 
przyznaję, że do mnie przemawia ich 

głęboka mądrość. Trzeba mieć na-
prawdę duże doświadczenie i wiedzę 
by takie myśli formułować, a znając 
autora osobiście wiem, że każdą tezę 
jest w stanie bronić w debatach pub-
licznych, i co ważniejsze stosować w 
swoim postępowaniu i kierować się 
nimi przy podejmowaniu ważnych 
decyzji.

Było też światowo i podniośle 

– kwiaty, autografy.
I pomyśleć, że można to zrobić w 

swoim małym mieście, zadać kłam 
powiedzeniu, że nie można być pro-
rokiem we własnym kraju.

Czekamy na następne utwory i 
kolejne spotkania. 

Lesław M. Marek
foto. F. Karolewski

SP Długołęka

Ciekawe ferie
W tym roku pogoda nie sprzyjała 

zimowemu wypoczynkowi dzieci. 
Deszcz, plucha, wiatr to niezbyt za-
chęcająca aura, do spędzania czasu na 
świeżym powietrzu. Co więc począć, 
kiedy dzieci się nudzą, a alternatywą 
jest telewizja? Szkoła Podstawowa 
w Długołęce wyszła z ofertą zor-
g an i z ow an i a 
w czasie ferii 
zajęć nie tylko 
dla uczniów 
naszej szkoły, 
ale także ich 
rodzeństwa i 
dzieci goszczą-
cych w naszej 
miejscowości. 
Propozycja ta 
została przy-
jęta z dużym 
entuzjazmem, o czym może świad-
czyć wysoka frekwencja. Pod okiem 
nauczycieli dzieci mogły spędzić czas 
aktywnie i twórczo. Dla spragnio-
nych  emocji związanych z wirtual-
nym światem zaplanowano zajęcia 
komputerowe. Tych, którzy lubią się 
rozciągać, podskakiwać i ruszać  w 
rytm muzyki zaproszono do aerobi-
ku. Bóle mięśni na drugi dzień to nic 
w porównaniu z radością, jaką takie 
ćwiczenia sprawiły uczestnikom. 
Można też było poćwiczyć grupowe 
układy taneczne, a nie jest rzeczą 
prostą  tańczyć do rytmu i równo z 
innymi. Uzdolnieni manualnie mogli 

swoje umiejętności zaprezentować 
na zajęciach plastycznych. Piękne i 
kolorowe kartki walentynkowe na 
pewno dostarczyły ogromnej frajdy 
obdarowanym osobom. 

Dwa tygodnie ferii szybko minęły, 
a my nauczyciele, mamy nadzieję, 
że ten sposób spędzania czasu przez 
dzieci jest nie tylko okazją do zabicia 
nudy, ale także możliwością rozum-
nego i kontrolowanego rozładowania 
nagromadzonej w naszych pocie-
chach energii. 

Po raz kolej-
ny, nauczy-
cieli bezin-
t e re s ow n i e 
p o ś w i ę c i l i 
s w ó j  c z a s , 
aby umożli-
wić dzieciom 
ciekawe spę-
dzenie wol-
nego czasu. 
Potwierdza 
się fakt,  ze 

szkoła na wsi jest miejscem gdzie 
można się spotkać również w czasie 
wolnym od zajęć.

Pani Dyrektor, dziękuje wszystkim 
nauczycielom, którzy zorganizowali 
ciekawe zajęcia dla dzieci podczas 
ferii, a rodzicom za dostarczenie 
słodyczy.        

M. Sawicka

Państwu WANDZIE I JÓZEFOWI EM-

CHE serdeczne podziękowania za zor-
ganizowanie słodkiego poczęstunku na 
choinkę noworoczną oraz upominków  
składa Rada Pedagogiczna i uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Długołęce.
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Jak tu dojechać?
Kolonia Czermnica położona jest w przyjemnej okolicy oddalonej około 2 km od samej miejscowo-

ści. Żyjące tam cztery rodziny mogą rozkoszować się ciszą i spokojem. Jak sami z uśmiechem mówią 
grzyby rosną tuż za stodołą i jest ich pod dostatkiem. Lecz wystarczy by spadł deszcz lub śnieg by ten 
spokój i oddalenie od ludzi stało się prawdziwym przekleństwem. Wówczas droga prowadząca do 
osady staje się nieprzejezdna.

Mieszkańców Kolonii Czer-
mnica od drogi asfaltowej dzielą 
2 km. Ten dystans pokonują 
drogą gruntową. Latem, gdy jest 
sucho pozostaje zmagać się z 
nierównościami, lecz jak mówią 
da się to jeszcze przeżyć. Gorzej 
mieliby właściciele samochodów 
o niskim zawieszeniu, którzy 
chcieliby pokonać tę drogę. Trze-
ba by się mocno starać by czegoś 
nie urwać. Prawdziwy problem 
przychodzi zimą, gdy pojawia się 
śnieg. Zasypaną drogą czasami 
nie da się przejechać. Jeszcze 
gorzej jest w czasie roztopów i 
deszczu, gdy ziemia zmienia się 
w błoto, a we wszystkich zagłę-
bieniach tworzą się kałuże. 

„Dwoje dzieci chodzi do szkoły, 
dwoje jest malutkich, wyjazd do 
lekarza czy do miasta jest po prostu 
niemożliwy. - opowiadają zdener-
wowani mieszkańcy – Wielokrotnie 
dzieciaki nie dojechały do szkoły bo 
nie mogliśmy stąd wyjechać. Kiedyś 
pogotowie nie mogło dojechać do 
chorej sąsiadki.”

Mieszkańcy Kolonii Czer-
mnica zdają sobie sprawę, że 
położenie asfaltu jest marzeniem 
z gatunku tych nieziszczalnych. 
W pełni zadowalałoby ich wy-
równanie i utwardzenie innym 
materiałem. 3 kwietnia 2006 
roku wystąpili do Urzędu Gmi-
ny z wnioskiem o zrobienie tej 
drogi. W odpowiedzi podpisanej 
przez burmistrza Kazimierza 

Ziembę można przeczytać: „(...) 
przeprowadzony przegląd drogi 
potwierdził potrzebę jej wyre-
montowania. Jednak duża ilość 
zadań oraz ograniczone możli-
wości finansowe zmuszają nas 
do dokonywania wyboru, które z 
zadań należy wykonać w pierw-
szej kolejności i w jakim zakresie. 
Dlatego też roboty remontowe na 
drogach rozpoczynane są od dróg 
o ważniejszym znaczeniu komu-
nikacyjnym (dróg publicznych). 
Niemniej mając na względzie bez-
pieczeństwo i wygodę ruchu na tej 
drodze będziemy czynić starania 
aby w ramach posiadanych środ-
ków wykonać w bieżącym roku 
niezbędne roboty w celu poprawy 
jej stanu technicznego.”

Rok 2006 skończył się niemal 
dwa miesiące temu, a droga  
nawet nie została ruszona. Spy-
taliśmy burmistrza dlaczego tak 
się stało. „Gdy zostanie przyjęty 
budżet będziemy to naprawiać. 
Na pewno będzie to wyrównywa-
ne, bo tam są koleiny szczególnie 
teraz, po tych roztopach. Jak 
tylko zrobią się warunki bardziej 
korzystne na pewno zostanie to 
zrobione. – powiedział Kazimierz 
Ziemba.

Trzymamy za słowo. A jeśli 
radni mieliby wątpliwości czy 
warto naprawić tę drogę propo-
nujemy zorganizować wycieczkę 
do Kolonii Czermnica. Koniecz-
nie własnymi samochodami. Ag

Koleiny, dziury i błoto – to widok powszechny dla mieszkańców Kolonii Czermnica.

By dojechać do swych posesji musieli na łące  wyjeździć własną 
drogę.

Wybrano kandydatki Miss Polonia w No-
wogardzie

(DN nr 600, wtorek 18 lutego 1997 r.)
W miniony piątek odbyły się regionalne 

wybory Miss Polonia 1997 roku. W restauracji 
hotelu Oskar zebrała się komisja w składzie: 
Elżbieta Sawicka – Foto Plus, Marek Borowiecki 
– właściciel agencji reklamowej, „Eurotreade”, 
Bogdan Bąbolwski – dziennikarz Głosu Szcze-
cińskiego, Paweł Kaśla – choreograf, Zygmunt 
Heland, aby wybrać spośród dziewczyn, które 
zgłosiły się do konkursu trzy, które awansują do 
dalszych eliminacji.(…)

Z kandydatek, które zgłosiły się do konkursu 
Miss Polonia 1997 roku Jury wybrało cztery, 
choć wg regulaminu do dalszych eliminacji 
winne awansować trzy.

Małgorzata Woźniak, Beata Pierzchała, Pa-
trycja Hoppe i Sylwia Madziara przeszły do 
dalszych eliminacji konkursu Miss Polonia 1997 
roku. (…) Z. Heland

Mieszkania komunalne na sprzedaż
(DN nr 601, piątek 21 lutego 1997 r.)
W 1991 roku weszły w życie uchwały dotyczą-

ce sprzedaży mieszkań i domów komunalnych. 
Od tego czasu, praktycznie każdy może przejąć 
na własność mieszkanie lub dom komunalny, 
które zamieszkuje. Uchwały z roku 1991 roku 
nie przewidywały jednak żadnych ulg dotyczą-
cych kwestii finansowych kupna. I tak, do roku 
1995, kiedy to weszła w życie nowa uchwała  
dotycząca sprzedaży budynków komunalnych 
i przewidująca dogodne ulgi przy ich sprzedaży, 
mieszkania wykupowano sporadycznie, w ich 
posiadanie weszło tylko kilka osób.

Na dzień dzisiejszy, w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny, na decyzję czeka około 200 podań chętnych 
do wykupu mieszkania lub domu komunalnego, 
w roku 1995 (po wejściu w życie wspomnianej 
już uchwały) sprzedano 46 mieszkań. W roku 
1996 tych mieszkań sprzedano 115, w tym 6 
budynków jednorodzinnych i 107 lokali w bu-
dynkach wielomieszkaniowych. (…) (coma)

ŻYCZENIA
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 LIST OTWARTY

Informujemy, że   

21 lutego 2007 r.
środa w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Do wynajęcia 
POMIESZCZENIE 

BIUROWE 
w centrum Nowogardu 

o pow. 11 m2 z parkingiem 
Tel. 0501 549 818

Tęczak informuje
Zarząd Koła PZW „Tęczak” informuje, że znaczki wędkarskie można 

nabyć u skarbnika p. Adama Włodka w pok. nr 115, I piętro, Hotel Cisy 
w poniedziałki i czwartki w godz. 15.00 – 17.00 oraz codziennie w sklepie 
wędkarskim na Pl. Wolności w godz. 10.00 – 18.00.

PUWiS wyjaśnia

Podwyżka nie dzika, 
lecz ustawowa

W poprzednim wydaniu naszej gazety opisaliśmy sprawę bulwersującej 
większość mieszkańców podwyżki rachunków za wodę i odprowadzanie 
ścieków. Dziś dajemy głos PUWiS-owi prosząc o wyjaśnienia.

Dziennik Nowogardzki dn. 19.02.2007r.

Burmistrz
Miasta i Gminy
Nowogard

List otwarty
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie w następującej sprawie:
Przedsiębiorstwo „PUWIS” działa na mieniu gminnym obsługując wodo-

ciągi i ścieki.
Od 01.01.2007 r. PUWIS podwyższył o 168% opłatę abonamentową za 

odczyt wodomierza (tak zawsze uzasadniał tę opłatę).
Wprowadził również nową opłatę za ścieki nazywając cyt. ,,opłata abona-

mentowa kanał”. Łączna podwyżka wynosi 175%.
Nie posiadamy urządzeń do odczytu ścieków. I nie zamierzamy płacić za 

coś, czego nie mamy.
Zapytajmy pana Burmistrza:
Czy Rada Miejska zatwierdziła podwyżkę o 168% opłaty abonamentowej 

za odczyt wodomierza, tj. 7.99 zł?
Czy wyraziła zgodę na wprowadzenie nowej  opłaty abonamentowej   5.08  

zł za „Kanał”?
Pytamy również:
Dlaczego pan Burmistrz nie ogłasza przetargu co kilka lat na obsługę wo-

dociągu, tak jak to czyni w stosunku do innych firm obsługujących mienie 
gminne.

PUWIS nie zawiadomił odbiorców wody o podwyższeniu opłaty abona-
mentowej za wodę oraz o wprowadzeniu nowej opłaty za tzw. „Kanał”.

Nie sporządził aneksu do umowy. Nie poinformował użytkowników wody 
o podwyżce, nawet w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. w miejscowej prasie.

Zastosowany przez PUWIS proceder i wcielony w życie bez zachowania 
obowiązku poinformowania użytkowników wody - powinien być unieważ-
niony.

Mieszkańcy Nowogardu nie godzą się z podstępną pazernością PUWIS-u     
oraz akceptowaniem takiego działania przez pana Burmistrza.

Prosimy  p.   Burmistrza   o   zajęcie   stanowiska   w  tej   bulwersującej   
sprawie   i wyjaśnienie na łamach prasy.

Imiona i nazwiska do wiadomości redakcji

„Nie jest to podwyżka, to jest 
regulacja związana ze zmianą prze-
pisów dotyczących zasad określenia 
i zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie wody i zbiorowe odpro-
wadzenie ścieków. Podstawą do tego 
jest ustawa nowelizacyjna, która 
wprowadziła szereg różnych zmian. 
– mówi prezes PUWiS Ryszard So-

bieralski. Dołączone do ustawy roz-
porządzenie ministra budownictwa 
zlikwidowało pojęcie opłat stałych 
zastępując je tzw. abonamentami. 
W konsekwencji ceny za wodę i 
ścieki podzielono na ceny zmienne 
i opłaty abonamentowe. W cenę 
zmienną wchodzi opłata za zużycie, 
natomiast abonament jest opłatą 
za utrzymanie w gotowości sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej.

„Miasto Nowogard ma 17 tys. 
mieszkańców. Czy jeden mieszkaniec 
odkręci kran czy zrobią to wszyscy 
naraz to stacja wodociągowa musi 
zapewnić i ciśnienie i jakość wody 
zgodną z przepisami. To się liczy 
jako koszty gotowości technicznej. 

Urządzenia muszą być gotowe w 
każdym momencie. To samo się 
tyczy kanalizacji. W związku z 
tym ustawodawca uregulował to 
tak samo jak w innych przedsię-
biorstwach infrastrukturalnych, 
mianowicie wydzielił część kosztów 
gotowości technicznej jako opłata 
stała” – tłumaczy Ryszard Sobie-

ralski. I właśnie te koszty stanowią 
bulwersujące wszystkich opłaty 
abonamentowe. Innymi słowy czy 
ludzie będą korzystać z wody czy 
też nie PUWiS musi utrzymać goto-
wość techniczną. W pokryciu tych 
kosztów biorą udział odbiorcy pła-
cąc opłaty abonamentowe. Przepisy 
mówią, że PUWiS może wydzielić 
do 15 procent tych kosztów i ob-
ciążyć nimi konsumentów. PUWiS 
dokonało kalkulacji na taką właśnie 
wielkość, te jednak były nie do 
przyjęcia. „Staraliśmy się to zrobić 
tak, żeby nie było terapii szokowej. 
Gdybyśmy przyjęli te dozwolone 
15 procent abonament wyniósłby 
kilkanaście złotych.” – tłumaczy Ry-

szard Sobieralski. Wówczas opłata 
abonamentowa za wodę wyniosłaby 
10.93 zł, a dla gospodarstw bez 
wodomierza 9,18 zł. Nieznacznie 
spadłaby wówczas jednak opłata za 
zużycie wody. Natomiast za ścieki 
abonament wzrósłby z 2 zł do 17.45, 
czyli o kilkaset procent. Burmistrz 
gminy w ramach należnej mu we-
ryfikacji zatrudnił rzeczoznawcę, 
który w ramach swojej opinii za-
proponował pewne zmiany, które 
zostały przyjęte. Nie zastosowano 
pełnych 15 procent nie ruszając 
ceny zmiennej, czyli za dostarcze-
nie wody i odprowadzenie ścieków. 
Dzięki czemu wysokość opłaty abo-
namentowej zeszła do 7,47 za wodę 
dla osób z wodomierzami i 5,72 
rozliczanych na podstawie ryczałtu, 
co daje 8 procent kosztu gotowości 
technicznej. W przypadku ścieków 

spadła do wysokości 4,75 zł, co 
daje 3 procent pokrycia kosztów 
gotowości technicznej.

Nowogardzki PUWiS doskonale 
zdawał sobie sprawę, że aktuali-
zacja, która nastąpiła z dniem 1 
stycznia i wiążący się z tym wzrost 
kwot na rachunkach spowodują 
głosy niezadowolenia i wątpliwości. 
Wychodząc temu naprzeciw uru-
chomiono punkt obsługi klienta. 
Od poniedziałku do czwartku w 
godzinach 8.00 – 17.00 i w pią-
tek od 8.00 do 16.00 specjalistka 
Beata Czuchaj będzie udzielała 
odpowiedzi wszystkim klientom. Z 
punktem obsługi klienta można też 
skontaktować się telefonicznie pod 
numerami (091) 39 20 265 wew. 35, 
0508 023 988 lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej pod adresem 
pok@puwis.pl. Ag

REKLAMAREKLAMA
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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, Rafał Nizioł, 

Jagoda Dawidson.

Pomoc merytoryczna: Alicja Jaklińska, Małgorzata Łuka.

WIECZÓR POEZJI 
Dnia 15 lutego o godzinie 17.30 w Bibliotece Miejskiej w Nowogardzie, 

mieszkańcy internatu przy ZSP w Nowogardzie mieli zaszczyt uczestniczyć 
w Wieczorze poezji Pana Marka Słomskiego. Było to pierwsze spotkanie 
Pana Marka Słomskiego, który zaprezentował swoją twórczość. Niektóre 
wiersze były recytowane przez młodzież uczęszczającą na warsztaty teatral-
ne do Nowogardzkiego Domu Kultury. Po skończonej prezentacji mogliśmy 
zadawać pytania Autorowi, zatem dowiedzieliśmy się wiele na temat pracy w 
trudnej materii słowa. Po spotkaniu mieliśmy zaszczyt otrzymać autografy. 
W naszej pamięci utkwił wiersz pt. „Życzenia”.

Ilona Kujawa

HOROSKOP:
BARAN – Tydzień niedobry na rozpoczynanie czegokolwiek. Szybko do-

staniesz zadyszki i utkniesz w połowie. Zajmujesz pierwsze miejsce na zo-
diakalnej liście atrakcyjności, więc nie daj szczęściu przejść obok. 

BYK – Sukcesy będą Ci przychodzić bez większego wysiłku. Wykorzystaj 
dobrze ten sprzyjający czas. Doczekasz się rozstrzygnięcia w wielu sprawach, 
być może sam wreszcie podejmiesz ważne decyzje. 

BLIŹNIĘTA – Bądź ostrożny. Podejmowane przez Ciebie decyzje mogą 
okazać się błędne. Jeśli jesteś samotny, los nie poskąpi okazji do nawiązania 
znajomości. Zostaniesz zaproszony na elegancką kolację.

RAK – zdecyduj, co tak naprawdę się liczy, a wtedy zyskasz pewność, że 
to, co robisz ma sens, albo… Zdecydowanie zmienisz kierunek. Nie obawiaj 
się odpowiedzialności. Stać Cię na więcej!

LEW – Rozpoczęte teraz projekty stwarzają szansę na osiągnięcie dosko-
nałego rezultatu. Zawierz intuicji. Podnieś poprzeczkę i wykorzystaj wyob-
raźnię. Otrzymasz wielką szansę zaprezentowania swoich umiejętności.

PANNA –  Nowe przedsięwzięcia mogą okazać się trudne do realizacji. 
Spokojnie się nad wszystkim zastanów. Nie rób długofalowych planów, wiele 
spraw widzisz w fałszywym świetle. Nie bądź w gorącej wodzie kąpany.

WAGA – Niestety, nie będziesz w szczytowej formie. Jeśli spróbujesz na 
siłę wszystko pogodzić, nie wystarczy Ci energii. Zdecyduj się na coś. Strzała 
Amora może Cię trafić w najmniej oczekiwanym momencie.

SKORPION – Ktoś interesujący zdoła Cię ożywić. Lecz nie przyjdzie mu 
to łatwo. W szkole nie pora zwracać teraz na siebie uwagę. Skup się na robie-
niu tego co do Ciebie należy. 

STRZELEC – Odróżniaj sprawy ważne od tych, które można załatwić 
później. Myśl pozytywnie, unikaj konfliktów. Znajdź czas na miłość. Począ-
tek będzie niespodziewany. Amor może trafić Cię strzałą nawet… w kolejce 
po bułki.

KOZIOROŻEC – Nowe projekty w szkole, intrygujące znajomości, im-
prezy kulturalne. Będziesz musiał dokonać wyboru. Możesz nawiązać na-
prawdę korzystne kontakty, które zaowocują ciekawymi propozycjami.

WODNIK – Bliska już wiosna podziała ożywczo i natchnie się optymi-
zmem. Staniesz się, Wodniku popularny i lubiany. Będziesz obiektem czyjejś 
gorącej adoracji. Będzie też odwzajemniać te uczucia. Powalcz o oceny w 
szkole!

RYBY – Zrozumienie najbliższych pozwoli Ci zachować dobrą formę psy-
chiczną. Nie bierz na swoja głowę zbyt wiele, ale również nie odkładaj tego, 
co już dawno powinno być zrobione. Unikaj wydatków. 

KĄCIK KULINARNY
Dziś śledzik.

Śledź w majonezie jabłkowym 
Śledzie - 80 dag, majonez - 25 dag, jabłka - 15 dag, cebula - 15 dag, ogórek 

kiszony - 15 dag 
Sól, cukier, pieprz do smaku 
Wymoczone i oprawione płaty śledziowe ułożyć na półmisku i pokryć masą 

majonezową. Masę majonezową przygotowujemy przez dodanie do majon-
ezu (gotowego lub przyrządzonego w domu) pokrojone w drobne kosteczki 
surową cebulę, ogórki kiszone oraz utarte na grubej tarce o grubych otworach 
jabłka. Do wymieszanej masy dodajemy sól, cukier i pieprz do smaku. 

Sałatka ze śledzi II
3 płaty śledziowe, puszka czerwonej 

fasoli, 2 kiszone ogórki, cebula, natka pi-
etruszki, olej, sól, pieprz  

Śledzie umyć, zbyt słone wymoczyć, 
pokroić w drobną kostkę. Ogórki obrać 
ze skóry i pokroić w krótkie słupki. Ce-
bulę i natkę posiekać. Fasolę osączyć. 
Wszystkie składniki wymieszać z olejem 
i przyprawami, wstawić do lodówki co najmniej na 2 godz.

Śledzie w pierzynce
4 śledzie, główka zielonej sałaty, po 2 ugoto-

wane ziemniaki i jaja, po 2 marchewki i cebule, 
śledź, majonez

Śledzie wymoczyć, oczyścić, pokroić na wą-
skie paski. Na półmisku ułożyć liście sałaty, na 
nich ziemniaki obrane i starte na tarce jarzyno-
wej o grubych oczkach, następnie kawałki śle-
dzia i cebulę pokrojoną w kostkę. Wszystko to 
polać majonezem, posypać startą marchewką, 
na końcu - usiekanymi jajami.

Śledź w sałatce 
Kilka filetów ze śledzi, cebula, 4 ugotowane marchewki, 4 korniszony, olej, 

pieprz, sól, listek laurowy, kwasek cytrynowy. 
Filety pokroić w paseczki, skropić olejem kwaskiem cytrynowym rozpusz-

czonym w odrobinie wody, posypać drobno posiekaną cebulką, marchewką 
i ogórkiem. Wszystko wymieszać dodać jeszcze trochę oleju jeśli trzeba. Olej 
można zastąpić majonezem.

Śledź pod wielokolorową pierzynką
Składniki: Śledź w oleju, około pół kilo-

grama, 10 dkg pieczarek, 2 średnie mar-
chewki, 1 duża cebula, 2-3 jajka, 2-3 ogórki 
konserwowe, kostka rosołowa (lub Vegeta), 
majonez (prawie cały słoiczek), sól, pieprz, 
łyżka masła. 

Marchewkę obrać i ugotować w wodzie z 
kostką rosołową. Można zamiast kostki ro-
sołowej użyć Vegety. Jajka ugotować na twardo. Pieczarki pokroić na bardzo 
małą kostkę. Usmażyć je na maśle soląc i pieprząc. Ogórki, cebulę, ugoto-
waną marchewkę, białko i żółtko (wszystko oddzielnie) pokroić na małą 
kosteczkę. Białko i żółtko można też rozdrobnić widelcem. Śledzia pokroić 
w małe dzwonka i rozłożyć na półmisku. Posmarować majonezem na całej 
powierzchni. Na środku usypać “pas” z pieczarek. Usypywać pasy po obu 
stronach pieczarek w kolejności; marchewka, białko, żółtko, ogórek, cebula.
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W obiektywie Jana Korneluka     

                                                                      Nowogard „wczoraj”
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Księgarnia „Atlas” poleca:
Promocja wydawnictwa Znak -20%
Wyspy – N. Davies (wyd. Znak)
W Polsce historia brytyjska w znacznej mierze pozostaje nieznana. Jeśli ktoś 

ją w ogóle studiuje, to robi to z dawnej, anglocentrycznej perspektywy. Większość 
Polaków myśli chyba, że Brytania jest tym samym miejscem, co Anglia. Popełniają 
taki sam błąd jak ci, którzy uważają, że Rzeczpospolita Obojga Narodów była tym 
samym miejscem, co Polska. Wyspy ukażą im inny obraz. Być może pomogą im też 
zrozumieć, że Polska nie jest jedynym krajem, którego historię trzeba napisać od 
nowa i którego miejsce w Europie trzeba na nowo określić.

Powstanie 44 - N. Davies (wyd. znak)
W 60. rocznicę Powstania Warszawskiego - uk azała się książka Normana Da-

viesa, jednego z najbardziej popularnych i najchętniej czytanych współczesnych 
historyków. Davies umieścił historię Powstania na obszernym tle zdarzeń od 1939 
do 1956 roku, przede wszystkim jednak skupiając swoją uwagę na funkcjonowaniu 
koalicji, której część tworzyły polskie siły zbrojne. „Ostatecznie zdecydowałem - pi-
sze - że podstawowe pytanie, jakie należy postawić, brzmi nie „dlaczego powstańcy 
nie zdołali osiągnąć swoich celów?”, lecz „dlaczego w ciągu dwóch miesięcy wahań 
i deliberacji zwycięscy alianci nie zorganizowali pomocy?” Powstała pasjonująca 
książka, która ukazuje znane - wydawałoby się - wydarzenia w nowym świetle i jed-
nocześnie - dzięki uwzględnieniu najbardziej osobistej perspektywy uczestników 
Powstania - jest głęboko poruszająca. 

Boże igrzysko – N. Davies (wyd. Znak)
Książka jest polecana jako lektura dla szkół średnich. Wznawiane i dodrukowy-

wane nieprzerwanie od 1989 roku głośne już w świecie dzieło prezentujące zachod-
nim czytelnikom pasjonującą wizję dziejów Polski, które - widziane oczami angiel-
skiego uczonego - również polskiemu czytelnikowi odsłaniają nowe perspektywy 
i szczegóły. Dociekliwość, doskonała orientacja autora w temacie w połączeniu z 
emocjonalnym weń zaangażowaniem, a także czysto literackie walory książki spra-
wiły, że dzieło to stało się jednym z największych bestsellerów ostatnich lat. 

Europa - N. Davies (wyd. Znak)
Rozprawa historyka z historią, to prawdziwe opus magnum Normana Daviesa. 

Jest to w zachodniej historiografii bodaj pierwsza historia naprawdę „całej” Europy, 
uwzględniająca dzieje jej „kresów” i prowincji tradycyjnie pomijanych przez hi-
storyków brytyjskich, francuskich, czy niemieckich. Walory tej wspaniałej książki 
sprawiają, że mimo jej objętości całość czyta się jednym tchem i do bladego świtu.

REKLAMA

Warsztat przy myjni 
na ulicy ZAMKOWEJ 7 

świadczy usługi dodatkowe 
w zakresie:
 - szybkich napraw,
 - wymiany oleju,
 - napraw blacharsko-spawalniczych,
 - spawanie plastiku i aluminium,
 - napraw układu hamulcowego 
 - napraw układu kierowniczego.

Godziny otwarcia:
Pon.-Pt. od 9.00-17.00
Sobota   od 9.00-14.00

Nr tel. 501 140 066
Serdecznie zapraszamy!!!
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OGŁOSZENIA DROBNE

Na rozwiązania zadań cze-
kamy do dnia 12 marca. Miłej 
zabawy!

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam pawilon handlowy z 
wyposażeniem z możliwością prze-
niesienia – może być domkiem let-
niskowym (płyta obornicka). 0693 
850 197.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze, 
własnościowe 66 m kw., I piętro przy 
ul. Boh. Warszawy. 0502 026 977.

• Do wynajęcia kawalerka w cen-

trum miasta – dla firmy. 0608 62 

87 76, 091 392 32 59 – po 20.00.

• Kupię kawalerkę lub mieszkanie 

2-pokojowe. Tanio, gotówka. Tel. 

0 509 919 605.

• Pilnie poszukuję mieszkania do 

wynajęcia - najlepiej kawalerka 

lub 2-pokojowe plus garaż. 0889 

188 134.

• Sprzedam kawalerkę w Nowogar-
dzie, w centrum. Tel. 0604 787 696.

• Sprzedam mieszkanie 38 m kw. 

Tel. 091 39 25 833.

• Lokal do wynajęcia na działalność 
usługową. 091 39 23 574.

• Sprzedam kawalerkę. 0605 820 330.
• Sprzedam lub zamienię mieszkanie 

na wsi – 12 km od Nowogardu. 0505 
94 17 65.

• Kupię kawalerkę lub mieszkanie 

2-pokojowe w rozsądnej cenie w 

Nowogardzie. 0605 522 340.

• Sprzedam budynki mieszkaniowe, 
200 m kw., koło Nowogardu + bu-
dynki gospodarcze, cena 250.000 zł. 
0660 757 849.

• Garaż do wynajęcia w domu jedno-
rodzinnym. Tel. 0695 251 809.

• Sprzedam działkę 30 arów. 0510 
043 371.

• Pokoje umeblowane do wynajęcia. 
091 39 22 988, 0698 84 30 40.

• Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojo-
we, 40 m kw., wyposażone, podda-
sze – ul. Wiejska. 500 zł + opłaty oraz 
kaucja 2.000 zł. Tel. 0660 424 989.

•  Poszukuję garażu do wynajęcia ul. 
Zamkowa lub centrum, tel. 0662 
788 296. 

• Zamienię kawalerkę własnościo-

wą na większe w starym budow-

nictwie, może być do remontu 

lub kupię bez zamiany. Tel. 0667 

337 995.

• Do wynajęcia pokój z pełnym do-
stępem do kuchni, łazienki, toalety. 
091 39 22 205, 0697 583 382.

• Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojo-
we w domu jednorodzinnym, wy-
posażone, 800 zł. 091 39 20 737.

• Działki budowlane w Nowogardzie, 
przy ul. Gen. Bema sprzedam. 0605 
106 300.

MOTORYZACJA

• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”do 

Rovera 416 z 1996 r., cena do 

uzgodnienia w bdb stanie. Tel. 

0605 522 340.

• Sprzedam części do Opla Ascona, 
1977 r., silnik po remoncie kapi-
talnym. 091 39 23 598 – po 15.00, 
0605 576 908.

• Sprzedam Ford Transit 1987 r., 

do małego remontu. Tel. 0885 

428 581.

• Sprzedam Peugeot 205, poj. 1.1, 
1997 r. 0600 695 546.

• Ford Sierra, 2.0 + gaz, 1.700 zł, 1989 
r. 0695 98 29 04.

• Peugeot 406, rocznik 2001, po wy-
padku sprzedam. Tel. 0607 607 814.

• Sprzedam Ford Eksort, 1982 r., 1.3. 
Tel. 091 39 20 773.

• Fiat 126p sprzedam, elegant, 1996 
r. w dobrym stanie, cena do uzgod-
nienia. Tel. 091 39 107 82.

• Sprzedam VW Sharon, 1998 r., 
1.9TDI, srebrny, stan b. dobry. Cena 
23.000 zł – do uzgodnienia. 0507 
692 378.

• Sprzedam Citroen ZX, poj. 1.4, 

1995 r., przebieg 166.670 km, 

wspomaganie kierownicy, kod za-

bezp., centr. zamek, elektr. szyby i 

lusterka, poduszka pow. Cena do 

uzgodnienia. Tel. 0504 850 839.

 
ROLNICTWO

• Kupię ziemię koło Nowogardu, przy 
trasie A-6. 0512 131 444.

• Prostowniki z rozruchem 12 – 24V, 
napięcie 380 V, Kościuszki. 0502 
673 863.

• Sprzedam warchlaki lub zamienię 
na zboże. 091 39 25 812.

• Pszenżyto jare, nadające się do 
siewu zdecydowanie kupię. 0692 
202 999.

• Sprzedam cielaka. Długołęka. 

Tel. 091 39 18 693.

• Sprzedam prosiaki. 091 39 17 908, 
091 39 17 960.

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.
• Prace wykończeniowe, szpachlo-

wanie, malowanie, regipsy, pa-

nele i inne. 0696 909 548.

• DYWANOPRANIE – 0604 

373 143.

• CENTRUM KREDYTOWE – oferty 5 
banków. Plac Wolności 9 (były Ho-
tel), pok. 413.

• Rozliczenia podatkowe – PITY. 15 
zł/deklaracja. 0695 770 724.

• Firma budowlana – kompleksowe 
wykończenia domów i remonty 
mieszkań. 880 690 324.

• MASAŻE, WIZYTY DOMOWE. 0693 
244 565.

• Usługi remontowe – montaż, re-
gipsy, panele, glazura, malowanie. 
0600 121 043, 0663 312 601.

• Wycinanie drzew w trudno 

dostępnych miejscach. 0607 

519 251.

• Tipsy promocja – tanio, profesjonal-
nie! 0504 589 679. 

• OKAZJA!!! Tipsy żelowe – 40 

zł, manicure – 10 zł. Tel. 0609 

961 423.

• Chemia. 091 39 21 195.

• Usługi hydrauliczne, instalacje 
wod.-kan. i co, stali, miedzi. 0697 
878 118.

• PRACE KONTROLNE. 0693 244 565.
• Firma wykona wszelkie usługi 

remontowo-budowlane. 0607 

519 251.

PRACA

• Poszukuję kierowniczki do sieci 
sklepów. Wymagania: prawo jazdy. 
0512 131 567.

• Firma FELMAX zatrudni dźwi-

gowego na dźwig POLAN. Tel. 

091 462 36 04.

• Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
spożywczego. 091 39 21 206, 0663 
391 206.

• Praca sezonowa w rolnictwie – oko-
lice Wierzchów. Dojazd z Nowogar-
du. Tel. 0887 704 296.

• Zatrudnię do produkcji siatki lub 
przyuczę – Kikorze. 0502 652 929.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 0665 
742 165.

• Firma remontowo-budowlana 

przyjmie pracowników. Tel. 0607 

519 251.

• Zlecę ułożenie terakoty, 150 m kw. 

Pilnie! Tel. 0609 124 162. 

• Kierowca do wynajęcia – kat. C. 
0509 785 274.

INNE

• SPRZEDAM DRUKARKĘ LEXMARK, 
MODEL Z612, CENA DO UZGOD-
NIENIA, TEL. 0605 522 340.

• Sprzedam biurko z nadstawką, ko-
lor buk, fronty niebieskie (system 
BRW), stan bdb, cena 250 zł. 0605 
768 194, 091 39 26 172. 

• Pożyczki – 0503 037 506.
• Kupię drewno kominkowe. 0602 

309 809.
• Sprzedam nowe buty typu „gla-

ny” rozmiar 42 – 43, kolor czar-

ny, cena do uzgodnienia. 0506 

988 956.

• Narożnik ze skóry duży – kolor zie-
lony, rozkładany; sofa z floka, 2-oso-
bowa, rozkładana. Tanio sprzedam. 
091 39 22 279.

ODDAM, PRZYJMĘ

• ODDAM ŚLICZNE SZCZENIĘTA W 

DOBRE RĘCE. 0509 431 901.

• Oddam roczną sukę i 8-miesięcz-

nego psa w dobre ręce. Tel. 091 

39 176 44. 



Nr 14 (1551)10

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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 19.02.2007r.

OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca
2.    Pracownik produkcji
3. Fryzjerka
4.  Kierowca C+E
5.  Piekarz, cukiernik
6. Kucharz
7.  Stolarz
8.  Pracownik produkcji 

okien PCV, monter
9.  Pracownik produkcji 

zwierzęcej 
10.  Mechanik – konserwator
11.  Dekarz, stolarz
12. Doradca finansowy 
13.  Sprzątaczka
14.  Specjalista otwartego 

funduszu emerytalnego 
PZU „Złota Jesień”

OFERTY PRACY Z REJONU

1. Kucharz  (Rewal)
2. Spawacz (Dobra)
3. Pracownik produkcji, roz-

bieracz mięsa ( Ościęcin )
4. Piekarz ( Dobra )
5. Pracownik działu DS. Bu-

downictwa i Gospodarki 
Przestrzennej (Osina)

6. Sekretarka (Szczecin)
7. Ochroniarz (Szczecin)
8. Kierowca C+E (Gryfice), 

(Goleniów)
9. Pracownik ds. inwentary-

zacji sklepów (Gryfice)
10. Samodzielne stanowisko 

pracy ds. obrony cywil-
nej, zarządzania kryzyso-
wego, ochrony informacji 
niejawnych, prowadzenie 
kancelarii tajnej, ochrona 
danych osobowych oraz 
prowadzenie spraw infor-
matycznych (Osina)

11.  Mechanik samochodów 
ciężarowych (Goleniów)

12. Mechaników, elektryków, 
automatyków, ślusarzy 
(Szczecin)
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Radni kopią piłkę

Pomorzanin Nowogard

Przegrane sparingi i kilka kontuzji
Trwają przygotowania nowogardzkiego Pomorzanina do rewanżowej rundy rozgrywek piłkarskiej V ligi. W minioną sobotę Podopieczni Wojciecha 

Kubickiego zagrali po raz pierwszy w tym roku na własnym boisku i podobnie jak czwartkowego spotkania w Niechorzu nie mogą mile wspominać.

Rywalem Pomorzanina podczas 
sobotniego sparingu rozgrywanego 
na bocznym boisku nowogardzkiego 
stadionu był Promień Mosty. Woj-
ciech Kubicki dysponował tego dnia 

trzynastoma zawodnikami. Na boi-
sko wybiegli: Piątkowski, M. Miklas, 
Marszałek, D. Gruszczyński, Nierad-
ka, Rzechuła, Bonifrowski, Galus, 
Klimczak, Jędras, M. Gruszczyński, 
Gołdyn, K. Miklas. Mecz choćby ze 
względu na panujące warunki nie 
mógł być ciekawym widowiskiem. 
Błoto i kałuże utrudniały grę dopro-
wadzając do takich sytuacji jak ta pod 
koniec pierwszej połowy gdy będący 
przed bramką rywali Gołdyn dostał 
podanie przy którym wystarczyło 
dołożyć nogę by zdobyć bramkę, lecz 

piłka nie doleciała do naszego zawod-
nika stając w sporej kałuży.

Do tych kiepskich warunków lepiej 
dostosowali się goście i dosyć szybko 
objęli dwubramkowe prowadze-

nie. Jeszcze przed przerwą bramkę 
kontaktową z rzutu karnego zdobył 
Bonifrowski. Chwilę po wznowieniu 
wyrównał Gołdyn i ten wynik utrzy-
mywał się niemal do końca meczu. W 
międzyczasie po strzale tego zawod-
nika piłka odbiła się od słupka i po-
przeczki nie trafiając jednak do siatki. 
Chwilę przed końcowym gwizdkiem 
Marszałek doznał groźnej kontuzji. 
W trakcie starcia został przypadkowo 
trafiony przez rywala butem w okoli-
cy oka, na tyle dotkliwie, że potrzebne 
było założenie czterech szwów. Po tej 

sytuacji Promień zdołał strzelić jesz-
cze dwie bramki i mecz ostatecznie 
zakończył się wynikiem 2:4.

W naszej drużynie po raz kolejny 
zagrał Jakub Jędras będący nadal 
oficjalnie piłkarzem Stali Szczecin. 
Jednak jest wysoce prawdopodobne, 
że w rundzie wiosennej reprezen-
tować będzie naszą drużynę. Jak 
powiedział nam Wojciech Kubicki 
trwają rozmowy by tak się stało i nie 
ma żadnych przeszkód by pomyślnie 
to sfinalizować.

Znacznie gorzej wypadł rozegrany 
w czwartek w Niechorzu sparingowy 
mecz z Iną Goleniów. Spotkanie roz-
poczęło się po naszej myśli i już w pią-
tej minucie po strzale z rzutu karnego 
Bonifrowskiego Pomorzanin objął 
prowadzenie. Lecz później... „Później 
przestała grać drużyna a po boisku 

biegali indywidualiści, którzy chcieli 
sami wygrać ten mecz. Ina zagrała 
dojrzale, pokazała doświadczenie i 
gdybyśmy my zagrali zespołowo wynik 
z pewnością byłby inny.” – powiedział 
po meczu Wojciech Kubicki. Osta-
tecznie Pomorzanin uległ Inie aż 1:9. 
W składzie naszego zespołu pojawili 
się: Haberski, M.Miklas, Kaczmarek, 
D. Gruszczyński, Kram, Sokulski, 
Bonifrowski, Rzechuła, Klimczak, 
K. Miklas, Galus, M. Gruszczyński, 
Nieradka, Gołdyn, Konieczny. Te-
stowany by również jeden zawodnik 
z Reska.

Po tym meczu Pomorzanin rów-
nież zszedł osłabiony. Sokulski doznał 
złamania kości śródstopia, kontuzję 
odniósł również Kram. Ag

Nasza defensywa aż czterokrotnie dała się zaskoczyć rywalom

Tym razem bramka nie padła, lecz bramkarz Promienia dwa razy wy-
ciągał piłkę z siatki. 

Jakub Jędras (z prawej) najprawdopodobniej wzmocni naszą drużynę w 
rundzie wiosennej.

Zapraszamy mieszkańców na tur-
niej piłki nożnej radnych, który od-
będzie się w sobotę o godzinie 10.00 
w hali Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych przy ulicy Bohaterów Warszawy. 
Do turnieju zaproszono radnych ze 
Świnoujścia na czele z prezydentem 
Szczodrym, radnych z Golczewa z 
burmistrzem Danielukiem, Chociwel 
poprowadzi pani burmistrz Ewa Lu-
dwińska, Dobrą Nowogardzką bur-
mistrz Barbara Wilczek, natomiast 
na czele nowogardzkiej drużyny 

radnych stanie burmistrz Kazimierz 
Ziemba. W naszej drużynie zagrają 
Marek Krzywania, Tomasz Szafran, 
Michał Bociarski, Robert Augusty-
nek, Jan Fedeńczak, Sławomir Kucal, 
Jerzy Kaczmarski, Rafał Szpilkowski. 
Gościnnie w turnieju wezmą udział 
zawodnicy z drużyny Oldbojów z 
Nowogardu. W trakcie turnieju prze-
widziany jest turniej sprawnościowy 
VIP-ów.

A. Szafran
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Cyfrowy 

druk kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

od 6 zł m2

Tydzień Ofiar 
Przestępstw

• 22 lutego (czwartek) porad w Sądzie 
Rejonowym w Goleniowie, ul. Konstytucji 
4 Maja 45 (pok. 3) będzie udzielał sędzia o 
specjalności w sprawach rodzinnych

• 23 lutego (piątek) porad w Wydziale 
VI Grodzkim – budynek Starostwa Powia-
towego w Goleniowie, ul. Dworcowa 1 
będzie udzielał sędzia o specjalności w 
sprawach karnych

• 26 lutego (poniedziałek) porad 
w Wydziale VI Grodzkim -  budynek 
Starostwa Powiatowego Goleniowie, 
ul. Dworcowa 1 będzie udzielał sędzia o 
specjalności w sprawach karnych

• 27 lutego (wtorek) porad w Wydziale 
VI Grodzkim – budynek Starostwa Powia-
towego w Goleniowie, ul. Dworcowa 1 
będzie udzielał sędzia o specjalności w 
sprawach cywilno-karnych

• 28 lutego (środa) porad w Sądzie 
Rejonowym w Goleniowie, ul. Konstytucji 
3 Maja 45 (pok. 17) będzie udzielał sędzia 
o specjalności w sprawach karnych

• 1 marca (czwartek) porad w Sądzie 
Rejonowym w Goleniowie przy ul. 
Konstytucji 3 Maja 45 (sala nr 19) będzie 
udzielał sędzia o specjalności w sprawach 
karnych. 

Wszystkie porady będą udzielane w 

godzinach od 8.30 do 14.30. 
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Mieszkania 
komunalne 
za 1% wartości?

„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

Toksyczny 
blok

Naprzeciw oczekiwaniom
W związku z dyskutowanym w 

UMiG projektem sprzedaży miesz-
kań komunalnych za 1% wartości, 
czyli inaczej z 99% bonifikatą  pre-
zentujemy kilka informacji dotyczą-
cych dotychczasowego stanu spraw 
związanych ze sprzedażą mieszkań 
będących własnością gminy.

Od 1992 roku gmina ma prawo 
sprzedać mieszkanie lub dom komu-
nalny obecnemu najemcy (lokatoro-
wi). Przy czym gmina sprzedając taki 
lokal czy obiekt stosuje odpowiednie 
bonifikaty.

Przy sprzedaży lokali mieszkalnych 
i domów od lutego 2003 do kwietnia 
2004 roku obowiązywała uchwała 
Rady Miejskiej o ustanowieniu zróż-
nicowanych bonifikat:

- 70% dla lokali i budynków wybu-
dowanych przed 1945 rokiem;

- 65% dla lokali i budynków wybu-
dowanych po 1945 roku;

- 40% dla lokali i budynków naby-
wanych w systemie ratalnym i dalsza 
bonifikata w zależności od ilości rat.

W tym okresie gmina sprzedała 25 
lokali i mieszkań.

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 

kwietnia 2004 roku ustalone zostały 
wyższe bonifikaty, tj.:

- 90% przy zbyciu lokali i domów 
mieszkalnych;

- 65% przy nabyciu lokali i domów 
mieszkalnych oraz dalsze bonifikaty 
w zależności od ilości ustalonych rat 
(35% przy dwóch ratach, 30% przy 
trzech, 25% przy czterech, itd., mak-
symalnie do ośmiu rat).

W okresie obowiązywania tej 
uchwały sprzedano:

- 2004 rok – 40 lokali i budynków 
mieszkalnych;

czytaj na str. 4

Krok 
bliżej do 
porozumienia

Koszmar 
koło Ratusza

Magierecki 
mistrzem 
okręgu

Foto J. Korneluk
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KALENDARIUM
23 LUTEGO 

Imieniny: Będzimir, Damian, Damiana, Feliks, Floren-
tyn, Izabela, Łazarz, Marta, Milburga, Piotr, Polikarp, 
Romana i Stefan
Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją (ustanowiono 
w 2001 r.)

24 LUTEGO

Imieniny: Bogurad, Borzygniew, Flawian, Jan, Ja-
śmina, Józefa, Julian, Lucjusz, Łucjusz, Maciej, Marek, 
Modest, Montan, Piotr i Sergiusz  

25 LUTEGO

Imieniny: Bolebor, Cezariusz, Cezary, Dioskur, Donat, 
Gromisław, Herena, Just, Klaudian, Konstancjusz, 
Modest, Nicefor, Papiasz, Romeo, Serapion, Tarazjusz, 
Tolisław, Tolisława, Walburga, Wiktor i Wiktoryn
1989 - Utworzono Związek Harcerstwa Rzeczypo-
spolitej  

26 LUTEGO

Imieniny: Aleksander, Bogumił, Dionizy, Faustynian, 
Lutmiar, Mirosław, Mirosława, Nikolina, Nestor, Otokar, 
Porfiriusz i Porfiry
1999 - Ukazał się mikroprocesor Pentium III firmy 
Intel.

REKLAMA

Nowe okna w „Trójce”
Zakończył się remont stolarki okiennej Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie. Dzięki tej wymianie 

okien pomieszczenia w szkole będą cieplejsze a ogrzewanie tańsze.
Wymiana okien odbywała się w dwóch etapach. 

Pierwszy etap na wymianę 40 okien wygrała firma 
Partner S z Danowa oferując kwotę 50 483,80 zł. Ten 
sam wykonawca oferując 79 857,46 zł wygrał drugi 
przetarg. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia 
zakończono całkowitą wymianę stolarki okiennej 
wstawiając 86 nowych okien. Wartość robót wynio-
sła 130 359,26 zł. Kwota ta pochodziła z gminnego 
budżetu. Dzięki temu klasy, w których do tej pory 
hulał wiatr staną się cieplejsze. Dyrekcja szkoły liczy 
też na spore oszczędności na ogrzewaniu budynku. 
Fachowcy mówią, że te z pewnością nastąpią. Ag

Konflikt szkół prywatnych ze Starostwem

Krok bliżej do porozumienia
Trwający już od kilku lat konflikt właścicieli szkół prywatnych ze Starostwem Powiatowym ma 

szansę na rozwiązanie. Taki wniosek przynajmniej płynie z dwustronnego spotkania, które odbyło 
się w miniony wtorek.

Przypomnijmy. Chodzi o dota-
cje należne szkołom prywatnym, 
które przez trzy lata nie były 
wypłacane przez Starostwo. Stało 
się to przez... interpretację słowa 
absolwent. Starostwo uznało, że 
absolwent kończy naukę wraz z 
końcem czerwca, a tym samym 
dotacje na tych uczniów za lipiec 
i sierpień szkołom się nie należą. 
Z kolei ich właściciele powoły-
wali się na ustawę, która jasno 
określa, że rok szkolny kończy 
się 31 sierpnia, a jako, że dotacja 
przyznawana jest na cały okres 
jego trwania, więc szkoły również 
w okresie wakacji powinny dostać 
dotację za absolwentów.

Podobne sytuacje miały miejsce 
m.in. w powiecie stargardzkim i 
szczecineckim. Tam szkoły wy-
walczyły swoje pieniądze, co dało 
jasny sygnał, że i szkoły z powiatu 
goleniowskiego są na wygranej 
pozycji. Do tego samego wniosku 
zapewne doszedł zarząd Powiatu, 
lecz nastąpiła klasyczna spycho-
logia, czyli odwlekanie sprawy 
do następnej kadencji. Wszak 
chodziło o niebagatelną sumę 
ponad 200 tys. zł bez odsetek. 
Właściciele szkół proponowali 
daleko idący kompromis, lecz 
bez efektu. Problem odziedziczyły 
obecne władze, które - jak dekla-
rują – chcą się zająć tą sprawą.

We wtorek odbyło się spotkanie 
starosty Tomasza Stanisławskie-
go, jego zastępcy Tomasza Kuli-
nicza i przewodniczącego komisji 
oświatowej Artura Danilewskie-
go z przedstawicielami szkół. 

C e l e m  b y ł o 
zapoznanie się 
nowych władz 
z problemem. 
Bardzo pomoc-
na okazała się 
przy tym radna 
byłej kadencji a 
dziś posłanka 
na Sejm Mag-
dalena Kochan 
doskonale zna-
jąca ten temat. 
Pokrótce go zreferowała. Wszy-
scy uczestnicy zgodzili się, że 
jest on zbyt skomplikowany by 
natychmiast móc podejmować 
jakąkolwiek decyzję. Dlatego 
starosta obiecał zapoznać się 
z materiałami, które stanowi 
spora liczba różnorodnych doku-

mentów i zorganizować kolejne 
spotkanie. 

Z rozmów z przedstawicielami 
szkół wynika, że wtorkowe spot-
kanie przyjęli z umiarkowanym 
optymizmem. Czy tym razem 
sprawę da się rozwiązać? Czas 
pokaże. Ag

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.

Nie bądźmy obojętni wobec ludzi znajdują-
cych się w trudnej sytuacji.

   Z góry dziękujemy. 
Redakcja 

NOWOGARDZKI DOM KULTURY
ZAPRASZA NA 

IX TURNIEJ POLONEZA 
STUDNIÓWKOWEGO

O PUCHAR
BURMISTRZA NOWOGARDU 

23.02.2007 r. godz. 10:00 

WST P WOLNY 
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Michał Jan Bociarski jest zatrudniony w Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na stanowisku 
specjalisty. Zgodnie z oświadczeniem jest to jego jedyne 
źródło dochodu. Zgodnie z PIT-em 37 złożonym za rok 
2005 w okresie tym zarobił 31 163,95 zł. Poza tym ma 
oszczędności w wysokości 10 043,62 zł. W pozostałych 
rubrykach, od nieruchomości przez akcje i udziały w 
spółkach aż po ruchome składniki mienia,  radny PSL 
wpisał „nie dotyczy”

Jerzy Kubicki prowadzi gospo-
darstwo rolne o powierzchni 30 
hektarów. W jego skład wchodzi dom mieszkalny o 
powierzchni 60 m2 wartości 100 tys. zł oraz zabudowa 
gospodarcza. Z tego tytułu uzyskał przychód w wysokości 
50 tys. zł, z czego 20 tys. zł stanowiło dochód. Jan Kubicki 
nie posiada żadnych oszczędności, udziałów w firmach ani 
ruchomych składników mienia.

Tomasz Szafran jest zatrudniony jako nauczyciel w 
nowogardzkim Zespole Szkół Ogólnokształcących. Jego 
dochód z tytułu tej pracy wyniósł 6 846,17 zł. Jego zasoby 
pieniężne to 8 tys. zł i 500 funtów. Nie jest właścicielem 
żadnego domu czy mieszkania, nie posiada udziałów w 
spółkach ani innych składników mienia. Ag

REKLAMA

ZAKŁAD DOMOWEJ OPIEKI
DŁUGOTERMINOWEJ

Informacja dostępna pod numerem
tel. 091 392 65 31 tel. kom. 509 142 650

uruchamiając

Informuje, iż z dniem 01.02.07r. rozszerzył swoją działalność

HOSPICJUM DOMOWE bezpłatną

Usługi wykonywane są w domu pacjenta

NOWOGARD ul. KOŚCIUSZKI 36 II piętro gab. 314

REKLAMA

Oświadczenia 
majątkowe radnych

Przedstawiamy kolejną  porcję oświadczeń majątkowych nowogardzkich 
radnych. Dziś publikujemy oświadczenia trzech radnych z PSL, współtwo-
rzącego koalicję rządzącą.

Tomik dostępny
W miniony czwartek w Bibliotece Miejskiej 
odbyła się prezentacja nowego tomiku wier-
szy Marka Słomskiego „Co robimy ze swoją 
wolnością”. Wydawnictwo jest już dostępne 
na rynku nowogardzkim. Można je nabyć:
1. Sklep „Jubilat” ul. 3 Maja,
2. Kiosk „Ruch” ul. 3 Maja (na przeciwko 
„Krochmalni”),
3. Kiosk ul 700-lecia (w okolicy przejazdu 
kolejowego),
4. Sklep spożywczy na ulicy Zamkowej,
5. Kiosk „Ruch” ul. Wojska Polskiego,
6. Kiosk przy „Netto”,
7. Sklep spożywczy St. Baryliszyn Radosław,
8. Sklep „Ela” R. Horniak ul. Boh. Warszawy,
9. Kiosk „Ruch” ul. Wyszyńskiego,
10. Sklep spożywczy A. Wasiak ul. Leśna,
11. Sklep T. Rzeteckiego ul. Armii Krajowej,
12. Kiosk „Ruch” P. Wypyszewskiej, ul. Kościuszki. 

Cena 10 zł.
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ŻYCZENIA

Z okazji
50 urodzin 

Zbigniewowi 
Raźniewskiemu 

dużo zdrowia, szczęścia 
oraz powodzenia 

w życiu osobistym i zawodowym 
życzy

mama z rodzeństwem

„Fakty prasowe” i tematy 
zastępcze

Zrobił się raj dla polityków i 
mediów. Polityczna tendencja 
do wzbudzania „tematów za-
stępczych” rozwijana z niezłą 
skutecznością przez rządzący PiS 
to doskonała  gleba dla publiko-
wania „faktów prasowych” przez 
uległe i pozbawione krytycyzmu 
media. Typowym przykładem 
„faktu prasowego” była sprawa 
rzekomych wandali i chuliganów 
z I LO w Nowogardzie. Wypro-
dukowanie takiej fałszywej zbitki 
informacyjnej a zwłaszcza  taki 
jej rezonans medialny było moż-
liwe tylko w sytuacji, w której 
serwuje się bez ograniczeń temat 
zastępczy pt. przemoc w szkole. 
Bynajmniej nie twierdzę, że prze-
moc w szkołach nie istnieje, ale 

jej objawy, a zwłaszcza przyczyny 
tkwią najbardziej w działaniach 
„świata dorosłych”.

Niestety o tym to już cicho. 
Innym przykładem prasowych 
bzdur są np. zeznania jednej z 
osób rzekomo pokrzywdzonych 
w tzw. aferze łapówkarskiej w 
szpitalu MSWiA w Warszawie. 
Ogólnopolskie pismo codzienne 
„Fakt” z pełną powagą cytuje tę 
osobę: ”Moja mama po tygodniu 
od operacji aorty znalazła się na 
ulicy tylko w nocnej koszuli i 
w kocu, została wyrzucona na 
bruk przez lekarza D., ponie-
waż zabrakło nam pieniędzy na 
łapówki.”

Za komuny mówiło się o pra-
sie pełnej wtedy propagandy po-
litycznej, że „robi ludziom wodę 
z mózgu”. I tak rzeczywiście było 
– nikt ze zdrowym i funkcjonu-
jącym rozumem z własnej woli 
nie brał poważnie ideologicznej 
sieczki, a tym bardziej nie wyda-
wał na to własnych pieniędzy.

Dzisiaj słyszymy, że gazety 
typu „Fakt” odnotowują kolejne 
rekordy w wynikach finanso-
wych i za pieniądze czytelników 
robią już nie tylko „wodę z móz-
gu”, ale jeszcze biją kasę.

Oczywiście takie totalne za-
mroczenie jest możliwe tylko 
wtedy, gdy zręcznie serwuje się 
temat zastępczy pt. ”wszyscy 
biorą, czas z tym skończyć”.

Obserwując życie publiczne w 
ciągu ostatnich kilku miesięcy 
można byłoby pewnie zatytu-
łować jeszcze kilka „tematów 
zastępczych”, którymi żyły media 
i kraj, jak chociażby: „Mar-
cinkiewicz gwiazda”, „Lepper 
gwałciciel”, „Wielgus donosiciel”, 
„Wałesa esbek”, itd., itd.

To tyle o tematach zastępczych 
– tematy realne są przedmiotem 
życia każdego z nas, każdego 
dnia.

Jak  zarobić na utrzymanie ro-
dziny, jak wykształcić dzieci, jak 
zachować rodzinę żyjącą na dwa 
domy w Polsce i np. w Anglii.

Ostatnio na pytanie „Jak ży-
jesz?” ktoś odpowiedział „Jak 
zwykle, żona, dzieci, dom, ko-
mornik”. Być może ta realność 
dla rządzących zbyt trudna, 
dlatego tworzą świat fikcji, w 
który chcieliby wciągnąć społe-
czeństwo, wszak wtedy rządzić 
łatwo i przyjemniej, a może i 
długo.

Marek Słomski

- 2005 rok – 64 lokali i budyn-
ków mieszkalnych;

- 2006 rok – 50 lokali.
Począwszy od 1992 roku przy 

zastosowaniu różnych wysokości 
bonifikat sprzedanych zostało 
łącznie 665 lokali i budynków 
mieszkalnych.

Pod koniec 2006 roku spadło 
zainteresowanie nabyciem lokali 
przez najemców, a od początku 
roku do 15 lutego br. sprzeda-
nych zostało 9 lokali. Praktycznie 
wszystkie wnioski w sprawie 
sprzedaży zostały załatwione.

Na dzień 15 lutego 2007 roku 
w zasobach gminy znajduje się 
754 lokali i budynków mieszkal-
nych, w tym 623 w mieście, na 
wsi 131 lokali i mieszkań.

Zgodnie z polityką mieszkanio-

w ą 
ze sprzedaży wyłączonych jest 
– jako mieszkania socjalne – w 
sumie 137 lokali, w tym 73 na 
wsi.

Przy zastosowaniu 99% bo-
nifikaty przeciętna cena lokalu 
mieszkaniowego o powierzchni 

50-60 m kw. wynosić będzie 
500 – 600 zł. Nabywca pokrywa 
koszty wyceny lokalu, umowy 
notarialnej i wpisu do księgi wie-
czystej – a te koszty nie są małe.

I. Karczyński

dokończenie ze str. 1

Mieszkania komunalne 
za 1% wartości?

1% dla ZHP
Już po raz czwarty mamy możliwość 

przekazania 1% swojego podatku dowol-
nie wybranej organizacji pożytku publicz-
nego, w tym również ZHP. W 2007 roku 
kampania w naszym Związku przebiega 
pod hasłem „Twój 1% zaprocentuje”. Bar-
dzo nam zależy, aby zwrócić uwagę na ce-
lowość gromadzonych środków, pokazać 
na co faktycznie będą one przeznaczane, 
a przede wszystkim podkreślić, że nie ist-
nieje kwota „zbyt mała” do wpłacenia, 
że nawet symbolicznych kilka złotych wy-
starczy, by np. kupić artykuły papiernicze 
potrzebne na zbiórkę, zakupić puszkę far-
by, itp. itd. Nawet 2 zł warto wpłacić.

Związek Harcerstwa Polskiego jest Or-
ganizacją Pożytku Publicznego. Zachęca-
my Państwa do skorzystania z odpisu 1%. 

Nasze konto:
Związek Harcerstwa Polskiego nr kon-

ta 10 1020 4812 0000 0602 0044 6476. 
W tytule wpłaty:  dla Związku Drużyn 
Nowogard zgodnie z art. 27 ustawy. Jed-
nocześnie chcielibyśmy zaprosić wszyst-
kich sympatyków na III Urodzinowy Zlot 
Związkowy, który odbędzie się w dniach 
23/24/25.02.2007  w SP-4 w Nowogardzie.

Szczegóły programu na forum hufca  
http://www.goleniow.zhp.pl/forum/in-
dex.php

Dyrekcja, grono pedagogiczne i cała spo-
łeczność uczniowska I L.O. w Nowogardzie 
składają serdeczne podziękowania redakcji 
Dziennika Nowogardzkiego za rzetelność, 
obiektywizm i ukazanie prawdziwego oblicza 
szkoły w artykule z dnia 9 lutego 2007 r.  pt. 
Troska o młodzież czy szukanie sensacji?
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REKLAMA

•
•
•
• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
• Drzwi zewnętrze i wewnętrzne

Okna PCV i drewniane
Rolety materiałowe i zewnętrzne
Żaluzje, markizy

Biura: • Kamień Pomorski tel. 091 382 08 05

w
w

w
.o

kn
o-

lu
x.

co
m • Węgorzyno 091 39 764 88

Do każdego okna
• parapet lub
• roleta materiałowa

tel.

- MAJĄTKOWE
- OC, AC
- FINANSOWE
- PRAWNE
- NA ŻYCIE

Licealistki studentkami polonistyki 
- XXXVII Olimpiada Literatury 
i Języka Polskiego

10 lutego 2007 r. zakończył się 
okręgowy etap Olimpiady Literatury 
i Języka Polskiego. Poprzedzony był 
etapem szkolnym, który polegał na 
napisaniu pracy naukowo-badawczej 
z zakresu wiedzy o literaturze, teatrze 
lub języku. 124 osoby z całego woje-
wództwa, które najlepiej poradziły 
sobie z tym zadaniem zakwalifikowa-
ły się do pierwszej części etapu okrę-
gowego, która polegała na napisaniu 
eseju interpretacyjnego (lub teatro-
logicznego) oraz testu językowego. 
Do drugiej części etapu okręgowego 
- egzaminu ustnego - zakwalifikowały 
się tylko 33 osoby z najwyższą punk-
tacją. Wśród najlepszych uczniów z 
województwa zachodniopomorskie-

go znalazły się dwie uczennice II LO 
- Agata Tychoniec (kl. I b) (od lewej)  
i Paula Bąk (kl. III c)(od prawej). Obie 
zostały finalistkami etapu okręgowego 
Olimpiady, zdobywając jednocześnie 
indeksy na wydział filologii polskiej 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Opiekę 
merytoryczną nad olimpijkami spra-
wowała Izabela Koladyńska. Agacie i 
Pauli gratulujemy trudu włożonego w 
przygotowanie do Olimpiady i życzy-
my dalszych sukcesów!

Karina Chróścicka
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Od Marka Słomskiego
Dziękuję za list i również krytyczne uwagi.
Cieszę się, że uważa Pan DN za wartość społeczną, ja też tak traktuję tę gazetę 

jako wydawca i rozumiem jej wydawanie jako powinność wobec czytelników 
i mieszkańców Nowogardu. Zdjęciem opatruję tylko felietony i nie z powodu 
egoizmu, ale wyłącznie dlatego aby dać przykład, że publiczne zabieranie głosu 
nie powinno być anonimowe, należy właśnie tak robić, ponieważ za własne czyny 
i słowa trzeba brać pełną odpowiedzialność. Bardzo dobrze, że Pan otwarcie 
podpisał swoje uwagi. Zapewniam również Pana, że łamy DN są otwarte dla 
księży, którzy zechcieliby skorzystać z tej formuły dotarcia do ludzi. Księdza 
Augustyna nie wyrzuciłem, został on przeniesiony z Nowogardu do innego 
miejsca pracy duszpasterskiej.

Na koniec sprawa arcybiskupa Wielgusa i Pana pytania.
Wydaje się, że dobrą odpowiedzią na to pytanie jest list papieża Benedykta 

XVI, który w tych dniach dotarł do opinii publicznej. Również w ostatnich 
tygodniach docierały do nas nowe czy nieznane fakty rzucające światło na to 
wszystko co wokół arcybiskupa Wielgusa się działo. Nie pozostaje mi w związku 
z powyższym nic innego jak tylko podtrzymać w całości pogląd, który zawarłem 
w felietonach na temat arcybiskupa, a zwłaszcza ten, że dokonano na nim me-
dialnego linczu, i że społeczność katolicka, przynajmniej w części, nie stanęła 
w obliczu wydarzeń na wysokości zadania ulegając presji wywołanej również 
przez prezydenta RP. Decyzja papieża była słuszna, nie dlatego, że arcybiskup 
Wielgus jest winien, ale dlatego, że społeczność katolicka nie potrafiła tej oczy-
wistej prawdy obronić.

Łączę wyrazy szacunku
Marek Słomski

  Listy Czytelników

Drodzy czytelnicy!
Obecnie mam mieszane uczucia 

po przeczytaniu artykułów pana A. 
Tomasza Kuleszy i pana Marka Słom-
skiego na temat arcybiskupa Stanisła-
wa Wielgusa. Nie będę się tutaj dużo 
rozczulał i rozwodził nad tematem. 
Panie Marku Słomski, gdyby Panu tak 
naprawdę zależało na prawidłowym 
rozwoju chrześcijaństwa w naszej 
gminie, to nie zlikwidowałby Pan ar-
tykułów pisanych przez księdza, które 
przygotowywały ludzi gruntowniej 
do Mszy św. na daną niedzielę. Do 
tej pory stałoby się w gminie o wiele 
więcej dobrego. To prawda, że ksiądz 
złamał akurat nogę, ale myślę, że w tej 
sprawie nic Pan nie zrobił i podejrze-
wam, że nie chciał Pan zrobić. Co? 
Nie ma więcej księży w Nowogardzie? 
Innym środkom masowego przekazu 
chce Pan zatkać usta zaniedbując 
własną gazetę.

Powinien Pan jeszcze jedno zapa-
miętać.

Pan jest właścicielem firmy, która 
jest wydawcą Dziennika Nowo-
gardzkiego i tylko tyle. Natomiast 
DN jako gazeta jest współwłasnoś-
cią mieszkańców gminy, bo my ją 
współtworzymy i czytamy. Nikt 
nikogo do niczego nie zmusza, ale od 
Pana wymaga się demokratycznego 
zachowania i nie jątrzenia jadem jak 
„Zośka”, to do Pana nie pasuje.

Secundo – chcę, żeby Pan odpo-
wiedział na łamach DN na pytanie: 
Czy uważa Pan decyzję papieża Be-
nedykta XVI w sprawie arcybiskupa 
Stanisława Wielgusa za niestosowną? 
Człowiek tego formatu i pozycji 
społecznej powinien wypowiadać 
się zrozumiale dla czytelników, jasno 
i otwarcie. 

W chwili obecnej nie ma w DN 
artykułów księdza i najwięcej pożyt-
ku społecznego daje „Humor Henia 
Szczupaka”. Pan przy każdym prawie 
artykule każe wstawić swoje zdjęcie 
i to powiększone. Widać wyraźnie 
egoistyczne trendy, ale nam to nie 
przeszkadza, nawet dobrze, bo w 
ostatnich latach też Pan napracował 
się i zasłużył na to. Niemniej uwa-
żam, że przy „Humorze…” powinna 
zaistnieć zawsze fotka Pana Henryka 
Szczupaka, bo młode pokolenie 
może go nie kojarzyć a powinno. 
Gdyby była zawsze fotka to dostałby 
odpowiednią ilość głosów w czasie 
ostatnich wyborów samorządowych a 
na to zasłużył sobie z pewnością, tym 
bardziej, że jest człowiekiem mądrym 
i uczciwym.

O rozwój DN musimy wszyscy 
zabiegać, bo to nasza jedyna sen-

sowna gazeta regionalna, ponieważ 
„Wiadomości” padła, gdyż redaktorzy 
tej gazety mieli „za chude uszy” i nie 
mieli pomyślunku, myśleli, że czytel-
nicy będą czytać bzdury?

Chcę jeszcze, żeby Pan na jedno 
zwracał uwagę i tego tematu nie 
spuszczał z oczu. Chcę powiedzieć, 
że mieszkańcom gminy Nowogard 
będzie się dobrze żyło jak długo 
będziemy mieli szpital w Nowogar-
dzie. Niektórzy nie zdają sobie z tego 
sprawy a ja to przeżyłem na własnym 
organizmie.

Brak szpitala pociągnie za sobą 
migrację lekarzy i personelu me-
dycznego a mogę zapewnić, że mamy 
najlepszych na Pomorzu wyliczając 
średnią.

Dopóki jest Burmistrz Ziemba, to 
nie mam obaw, ale o takich sprawach 
trzeba myśleć często żeby nie stanąć 
przed faktem dokonanym.

Wracając do tematu arcybiskupa 
Stanisława Wielgusa mogę tylko 
powiedzieć, że taką sytuację prze-
powiadał, musiał to być z pewnością 
jakiś zakonnik, który pisał na stronie 
(www.onet.pl) w forum interneto-
wym temat: „Sprawa prałata Jan-
kowskiego”.

Czytelnikom krótka esencja: „Trzy-
majcie się słów Ewangelii Świętej”, 
„Nadchodzi czas żniw”.

Człowiek przez pokolenia ma do-
syć czasu żeby się przygotować, ale 
ma pewną tendencję do myślenia, że 
jego to nie będzie dotyczyć.

„Nie sądźcie, albowiem sądzeni 
będziecie”, „Jaką miarą mierzycie, 
taką i Wam będzie odmierzone”, 
„Błogosławieni pokój czyniący”.

Ale co ja tutaj będę Wam wypi-
sywał?

To chyba jest wszystko jasne jak 
Słońce?

W pierwszej kolejności nie módl-
cie się o Słońce, czy deszcz, tylko 
o to żeby dobrze zrozumieć słowa 
Ewangelii Świętej a w konsekwencji o 
właściwą drogę życia, bo tylko jedno 
życie macie a drogi są dwie.

Demokracja wymaga poszano-
wania godności każdej jednostki 
ludzkiej a odstąpienie od tej zasady 
prowadzi w konsekwencji do wynisz-
czających wojen, czego nikomu nie 
życzę, gdyż w wojnach istnieje zasada, 
że na każdego przychodzi kolej i nie 
ma wygranych, są tylko przegrani.

Wszystkim mieszkańcom gminy 
Nowogard życzę Błogosławieństwa 
Bożego a reszta sama przyjdzie.

Piotr Wierzbicki

Koszmar koło Ratusza
Przechodząc obok Ratusza, który jakby nie było jest ozdobą naszego mia-

sta, gdzie widzą go nie tylko mieszkańcy ale i osoby z innych miast, stajemy 
przed koszmarem widząc obok rozwaloną byłą salę restauracji. Okna powy-
bijane, rozwalone mury. Niestety, właściciel tego budynku nie dba o niego. 
Zapytuję włodarzy naszego miasta, czy nic nie można zrobić, czy nie kole ich 
to w oczy? Zrobiłem zdjęcie tego koszmaru. Te zaniedbania nie są od teraz, 
to jest już od wielu miesięcy. Czy nie można jakoś temu zaradzić? „Jędruś”

  Listy Czytelników
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W obiektywie Jana Korneluka    -  Nowogard „wczoraj”

 Witamy wśród nas... Ponadto w Szpitalu w Nowogardzie urodziło się 1 dziecko. 
Zdjęcie oraz dane personalne nie zostały opublikowane 

ze względu na brak zgody rodziców.

Syn Agnieszki Stefaniuk 
ur. 14.02.07 z Dobrej

Szymon syn Jolanty i Jacka 
ur. 15.02.07 z Nowogardu

Córka Karoliny Iwanów 
ur. 17.02.07 z Wierzchów

Córka Marty Serockiej 
ur. 19.02.07 z Nowogardu

Córka Marii Welik 
ur. 20.02.07 z Dąbrowy 

Nowogardzkiej

Turniej szachowy
W dniu 25.02.2007 r. ( niedziela) o godzinie 10. 00 Rada Miejsko – Gminna  

Zrzeszenia LZS  organizuje otwarty  turniej szachowy. Zawody odbędą się w 
klubie Pomorzanina Nowogard  (domek harcerza). Grać będziemy 9 rund 
po 15 minut dla zawodnika, kojarzenia systemem szwajcarskim za pomocą 
komputera. Turniej ten rozpoczyna cykl turniejów zimowych. Zapraszamy 
wszystkich amatorów tej królewskiej gry, a w szczególności dzieci i młodzież. 
Na zwycięzców w kategorii „ Junior” i „Open” czekają nagrody ufundowane 
przez organizatora i sponsorów. 

Janusz Kawecki
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Toksyczny blok
Założenie nowego ogrzewania w bloku jest z reguły powodem do radości. 

Gorzej, gdy tę mąci podejrzenie, że jest się podtruwanym. W takiej właśnie 
sytuacji znaleźli się mieszkańcy jednego z nowogardzkich bloków.

W należącym do Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Gardno” bloku przy ulicy 
Kowalskiej, podobnie jak w wielu 
innych budynkach do niej należących 
założono nowe ogrzewania gazowe. 
Miało być ciepło, ekologicznie a stało 
się... toksycznie.

„Pewnego dnia w mieszkaniu po-
jawiło się pełno jakiegoś dziwnego 
dymu. Nie wiedziałam, co się dzieje. 
– relacjonuje nam jedna z mieszka-
nek bloku – Początkowo myślałam, 
że to z zewnątrz, ale przecież mam 
wymienione szczelne okna. Cały czas 
źle się czułam, bolała mnie głowa, było 
mi słabo, coś mnie spinało w klatce 
piersiowej. Brakowało mi powietrza, 
a mój mąż także się dusił.”

Bóle głowy i duszności zaczęły 
trapić też innych mieszkańców bloku, 
a ściślej mówiąc jednego pionu przy 
ścianie, w której znajdują się przewo-
dy kominowe. 

„Ja musiałam iść do lekarza. Brałam 
po sześć tabletek dziennie i pani doktor 
powiedziała, że 
skoro biorę tyle 
tabletek to prze-
pisze mi lek na 
rozszerzenie na-
czyń. Wzięłam i 
nic nie pomogło. 
Dalej jestem cho-
ra.” – opowiada 
inna kobieta.

M i e s z k a ń c y 
zaczęli łączyć te 
dolegliwości z 
nowo zainstalowanym ogrzewaniem. 
Na ścianie, w której znajdowały się 
przewody kominowe pojawiły się 
jakieś dziwne wykwity, jakieś plamy. 
Stamtąd też dało się czuć charaktery-
styczny zapach. 

Ich podejrzenia potwierdziły roz-
mowy z jednym z wykonawców 
kominów. Jak wyjaśnił w kotłowni za-
instalowano dwa nowe piece. Na ich 
potrzeby do przewodu kominowego 
starego pieca gazowego i jednego z 
przewodów wentylacyjnych włożono 
specjalne metalowe wsady, który-
mi spaliny z tych pieców miały się 
wydostawać na zewnątrz. Jednak w 
trakcie montażu tych wsadów pojawił 
się nieprzewidziany problem, wsad 
okazał się nieszczelny, konsekwencją 
czego było ulatnianie się spalin.

„I najprawdopodobniej spaliny 
zamiast do atmosfery wpadały do 
naszych mieszkań.” – tłumaczy jeden 
z naszych rozmówców.

Wadliwy wkład został wyjęty i 
uszczelniony, lecz jak do tej pory 

piec, którego spaliny wydobywały się 
tym właśnie przewodem nie został 
uruchomiony. Mieszkańcy nadal 
obawiając się o własne zdrowie i życie 
wystosowali do Spółdzielni żądanie 
natychmiastowego zamontowania 
komina kotłowni na zewnątrz bu-
dynku uzasadniając to tym, że „Lo-
katorzy (...) od około 3 i pół miesiąca 
po uruchomieniu kotłowni gazowej 
(...) są zatruwani spalinami pogazo-
wymi oraz związkami chemicznymi 
w wyniku skraplania się wody. Dym 
pogazowy rozchodzi się również 
stropami, ponieważ zbudowane są 
one z płyt stropowych i pustaków. 
Do uruchomienia drugiego komina 
na spaliny wykorzystano przewód 
wentylacyjny, który przeznaczony 
by do wietrzenia „Suszarni”. Mimo 
kilkukrotnych zgłoszeń przez miesz-
kańców o zagrożeniach do Zarządu 
Spółdzielni Mieszkaniowej (...) na ogół 
zbywano zainteresowanych.” W piś-
mie tym jako dowód potwierdzający 

ich wersję podają 
plamy na ścianach, 
łuszczenie się tyn-
ku i „stale wydoby-
wające się wyziewy, 
czyli smród nie do 
wytrzymania.”

Prezes Spółdziel-
ni przyznaje ra-
cję mieszkańcom 
bloku przy ulicy 
Kowalskiej 2. 

„Usterka została 
zgłoszona, podjęliśmy działania, które 
już zostały zakończone. – mówi Jan 
Smolira – Rzeczywiście mieliśmy do 
czynienia z rozszczelnieniem wkładu 
kominowego, które zostało usunięte. 
Reakcja była natychmiastowa. Piec 
został wyłączony i na razie nie włącza-
my go. Chodzi o to, żeby uszczelnienie 
nabrało twardości. 

Byłem tam osobiście, zadeklarowa-
łem wszelką możliwą pomoc. Jeżeli 
rzeczywiście coś tam się działo, to było 
zagrożenie życia. Mam świadomość 
tego, że ludzie mogą czuć dyskomfort 
i dlatego mogą liczyć, że w każdej 
chwili przyjadę. Myślę, że jest to wy-
starczającą gwarancją i mogą spać 
spokojnie.  O ponownym włączeniu 
pieca powiadomimy mieszkańców i 
wówczas będziemy to kontrolować.”

Jan Smolira obiecał, że zaprosi re-
dakcję „Dziennika” do odwiedzenia 
bloku gdy sprawa będzie zakończona. 
Trzymamy za słowo licząc, że nie 
trzeba będzie pisać drugiej części tego 
artykułu. Ag

W Polsce jest realizowany Pilotażowy 
Program Unii Europejskiej Leader +, 
który charakteryzuje się tym, że rozwój 
obszarów wiejskich nie jest kreowany 
odgórnie, lecz promowane są oddolne 
inicjatywy samych zainteresowanych w 
sprawie własnej przyszłości.

By móc przystąpić do Programu na-
leżało przygotować Zintegrowaną Stra-
tegię Rozwoju Obszarów Wiejskich dla 
zainteresowanych środowisk wiejskich, 
które razem zrzeszyły się i powołały 
Lokalną Grupę Działania. Celem Grupy 
jest głównie działanie na rzecz promocji 
obszarów wiejskich położonych w gmi-
nach oraz mobilizowanie społeczności 
lokalnej do wzięcia aktywnego udziału 
w życiu wsi.

W naszym powiecie gminy: Goleniów, 
Osina, Przybiernów i Stepnica powołały 
Lokalną Grupę Działania „Szanse Bez-
droży Gmin: Goleniów, Osina, Przybier-
nów, Stepnica” i poprzez to przystąpiły 
do uczestnictwa w Programie. W skład 
Grupy weszło 33 reprezentantów z tych 
czterech gmin- przedstawicieli organiza-
cji pozarządowych, sołectw, samorządów 
i ich jednostek organizacyjnych oraz 
podmiotów gospodarczych.

Gmina Nowogard chcąc przystąpić 
do Programu miała dwa wyjścia: albo 
próbować założyć odrębną LGD, albo 
przystąpić do już istniejącej. Burmistrz 
Nowogardu Kazimierz Ziemba na spot-
kaniu roboczym z Nowogardzkim Forum 
Organizacji Pozarządowych w grudniu 
ub.r. wyraził zgodę na przyłączenie się 
naszej gminy do istniejącej już w naszym 
powiecie LGD. W styczniu b.r. odbyło 
się oficjalne spotkanie przedstawicieli 
LGD „Szanse Bezdroży Gmin: Gole-
niów, Osina, Przybiernów, Stepnica” z 
Burmistrzem Nowogardu Kazimierzem 
Ziembą. Ze strony Urzędu Miejskiego 
został wyznaczony koordynator do prac 
nad przystąpieniem Gminy Nowogard 
do LGD, pani Krystyna Dwornik, z-ca 
kierownika Wydziału Promocji.

Na początku lutego tego roku zostało 
zorganizowane spotkanie sołtysów z 
Gminy Nowogard, którzy stawili się w 

liczbie dwudziestu. Na spotkaniu przed-
stawiono ideę Programu oraz możliwości, 
jakie daje mieszkańcom, którzy są zainte-
resowani rozwojem i chcą coś zrobić dla 
własnych środowisk.

Został ustalony harmonogram spot-
kań, w wyniku którego ma powstać stra-
tegia rozwoju dla wsi Gminy Nowogard, 
w której przede wszystkim określone zo-
staną nasze priorytety, czyli to, co Naszym 
zdaniem jest najważniejsze dla naszych 
społeczności oraz cele strategiczne, czyli 
plan Naszych wspólnych działań.

Pierwsze spotkanie odbyło się 9 i 10 
lutego w Akademii Europejskiej w Kuli-
cach. Sołtysi z 12 wsi Gminy Nowogard 
oraz 15 wsi Gminy Maszewo, którzy 
również chcą przystąpić do Programu, 
przybyli wraz z osobami wykazującymi 
zainteresowanie rozwojem własnych 
środowisk. Cieszyła każda obecność, jak 
również zainteresowanie ze strony władz 
samorządowych, których reprezentantem 
był Przewodniczący Rady Miasta pan 
Marek Krzywania.

Na spotkaniu dr inż. Zbigniew Łuka-
szewski – prezes LGD, przedstawił struk-
tury Grupy, statut, Regulamin Zarządu, 
misje, wizje, a także proces zawiązywania 
Grupy, który był długi i pracowity. Pan 
Mieczysław Bździuch mówił o znaczeniu 
partnerstwa i dlaczego warto współpra-
cować. Aktualny stan wprowadzania i 
finansowania Programu Leader + w Pol-
sce przedstawił pan mgr Michał Durka z 
Urzędu Marszałkowskiego. Przykładowe 
możliwości wykorzystania zasobów i 
środków, często niedocenianych przez 
Nas samych, przedstawił w swoim wy-
kładzie pt. „Kierunki rozwoju wsi” dr 
Wacław Idziak.

Kolejne spotkania przed Nami. Jeśli 
widzą Państwo szansę zrobienia czegoś 
dla siebie i swoich środowisk, zaprasza-
my do współpracy. Można kontaktować 
się z panią Krystyną Dwornik – tel. 091 
39 26293 lub ze mną pod numerem tel. 
0513045188.

Wioletta Fiał
Nowogardzkie Forum 

Organizacji Pozarządowych

Leader+ 

Zaktywizować wieś
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Eliminacje Rejonowe Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego, Poezji Śpiewanej, 
Teatru Jednego Aktora i Wywiedzione Ze Słowa. 

Ulotna magia słowa

o zasięgu powiatowym. Fakt ten 
pozostawiam bez komentarza. 

Jury (p. Danuta Baran z Biblioteki 
Miejskiej, i piszący te słowa), któremu 
przewodniczyła urocza erudytka i 
wnikliwa znawczyni sztuki recyta-
torskiej p. Iwona Mirońska – Gargas, 
przedstawicielka Zamku Książąt 
Pomorskich w Szczecinie, oceniało 
wszystkie prezentacje wg. regulami-
nowych kryteriów: dobór repertuaru, 
interpretacja utworów, kultura słowa, 
ogólny wyraz artystyczny, a w Turnie-
ju Poezji Śpiewanej także zgodność 
muzyki z charakterem wiersza, muzy-
kalność i warunki głosowe wykonaw-
cy, wartości artystyczne muzyki.

W Turnieju Recytatorskim przy-
znano tytuł laureata i zakwalifiko-
wano do eliminacji wyższego szczebla 
następujących uczestników:

- Magdalenę Biały,
- Wojciecha Koladyńskiego,
- Ernesta Skroka
W Turnieju Poezji Śpiewanej przy-

znano tytuł laureata z prawem 
kwalifikacji do szczebla wyższego 
konkursu:

- Maciejowi Kasprzakowi,
- Brygidzie Sawickiej
Wyróżniono także Marikę Nie-

wiadomską i warunkowo wzięto pod 
uwagę dalszy jej udział w konkursie.

Jury ubolewa nad brakiem uczest-
ników szkół średnich powiatu gole-
niowskiego i jednocześnie pragnie 
tą drogą serdecznie podziękować 
dyrekcji II LO w Nowogardzie za 
docenianie roli sztuki w edukacji 
uczniów. Szczególne wyrazy uzna-
nia kieruję pod adresem p. Izabeli 
Koladyńskiej, polonistki, która pasje 
teatralne zaszczepia swoim pod-
opiecznym, kształtując tym samym 
wrażliwych odbiorców sztuki. Niena-
ganna organizacja i ciepła atmosfera 
to sprawdzone walory NDK.

Marian Andrzej Frydryk

Moje zainteresowanie tym szcze-
gólnym konkursem o długoletniej 
tradycji trwa nieprzerwanie od 1960 
r. Byłem wtedy uczniem X klasy LO 
w Sandomierzu, biorącym udział w 
podobnym przeglądzie. Pamiętam 
pełną widownię, swoją ogromną 
tremę i heroiczne zmagania się z 
oporną materią wiersza Tetmajera 
o słoneczniku. Minęły młodzieńcze 
lata, a miłość do poezji pozostała. 
Tylko ona nie zdradza, nie opusz-
cza. I coś w tym jest nieuchwytnego, 
pięknego i wzruszającego zarazem, 
że nie pozwala sercu zardzewieć na 

starość. Pisząc krótką dygresję je-
stem przekonany, że raz połknięty 
bakcyl sztuki w szkole, pozostawia 
trwały ślad w świadomości i psychi-
ce każdego ucznia oraz wpływa po-
zytywnie na wszechstronny rozwój 
jego osobowości. 

W tym roku do udziału w ćwierć-
finałach wojewódzkich (Turniej 
Recytatorski i Poezji Śpiewanej), 
które zostały zorganizowane przez 
Nowogardzki Dom Kultury w dniu 
16 lutego br. (piątek) przystąpiło 12 
zainteresowanych i to tylko z jednej 
szkoły średniej – II LO w Nowogar-
dzie. Nieco dziwne jak na eliminacje 

O czym nie piszą 
na pierwszych stronach…

Media, a szczególnie gazety o zasięgu ogólnokrajowym prześcigają się 
publikując sensacyjne wiadomości. Nawet, gdy wiadomość jest nie do końca 
prawdziwa nadają jej taki tytuł by przykuł uwagę czytelnika, by zachęcił go 
do kupienia gazety. Czołowe artykuły zawsze podporządkowane są gene-
ralnej linii pisma. Obecnie podział przebiega bardzo prosto i jasno – jedne 
gazety chwalą wszelkie poczynania rządu, inne wręcz przeciwnie – wszystko 
co rząd robi krytykują. A co ma zrobić przeciętny czytelnik? Ma w głowie 
totalny mętlik, bo nie może sobie pozwolić na kupowanie kilkunastu gazet 
dziennie.

Pogoń za sensacją sprawia, że wiele bardzo ważnych spraw umyka uwadze 
dziennikarzy.

Sprawy do końca nie wyjaśnione stają się stereotypami, funkcjonują w 
świadomości jako fakty oczywiste. Oto kilka przykładów.

Kardiochirug rzeźnikiem!
Ordynator kardiochirurgii z kliniki 

MSWiA zatrzymany w świetle kamer 
posądzany o morderstwo. Stawia mu 
się zarzut, że co trzeci pacjent umierał 
po przeprowadzonym zabiegu.

Wyobrażam sobie stan psychiczny 
pacjentów oczekujących w tym szpi-
talu na zabieg.

A przecież można było chirurga 
zatrzymać po opuszczeniu kliniki, a 
wiadomość o procencie umierających 
pacjentów ogłosić po konsultacji z 
fachowcami. Tylko wtedy nie byłoby 
już żadnej sensacji, bo umieralność 
podczas przeszczepów jest bardzo 
duża i jest obarczona takim właśnie 
dużym ryzykiem.

Gierek i długi
Po 1989 roku poddano totalnej 

krytyce wszystko co w PRL-u się 
działo. Zniewolenie narodu, niszcze-
nie inteligencji, zacofanie przemysło-

we i gospodarcze. Jednym słowem 
– ruiny i zgliszcza. W dodatku długi z 
czasów gierkowskich, które następne 
pokolenia muszą spłacać.

Wmówiono też narodowi, że han-
del ze Związkiem Radzieckim to 
fikcja, bo Rosjanie wszystko brali 
za darmo. Jakoś na pierwsze strony 
gazet nie przebiła się wiadomość, że 
podczas pierwszej wizyty w Moskwie 
Tadeusz Mazowiecki potwierdził 
nasze długi w stosunku do ZSRR na 
kwotę 6 miliardów dolarów. Wszyst-
ko brali za darmo i jeszcze należało 
im się 6 mld dolarów? Podobnie z 
długami Gierka – na początku lat 
dziewięćdziesiątych (po pertrak-
tacjach z bankami światowymi i 
ich częściowej redukcji) wynosiły 
około 24 miliardy dolarów. A jakie 
zadłużenie jest obecnie? Nowy szef 
Narodowego Banku Polskiego podał 
oficjalnie, że na koniec III kwartału 

2006 roku wynosiło ono 154 miliardy 
74 miliony dolarów. Jako ciekawostka 
brzmi fakt, że od października 2005 
roku wzrosło o …24 miliardy 851 
milionów dolarów, czyli więcej niż 
zadłużenie dekady Gierka  Ważna też 
jest struktura zadłużenia – pożyczki 
zaciągają w większości firmy i osoby 
prywatne. Czy nie wisi nad nami 
groźba krachu?

Biopaliwa szansą gospodarki
Co jakiś czas na łamy gazet wraca 

temat niezależności energetycznej 
kraju. Wtedy też dużo mówi się o 
szansach jakie daje produkcja bio-
paliw. Nowogard też jest tematem 
zainteresowany, bo takowy zakład 
ma u nas powstać. Politycy upatrują 
w biopaliwach remedium na wszelkie 
zło w rolnictwie, mamią rolników 
ogromnymi zyskami.

Przyjrzyjmy się problemowi okiem 
… matematyka. 

Nowa ustawa uchwalona w Polsce 

dopuszcza dodatek bioolejów do 
benzyny w wysokości 20%. To ewe-
nement na skalę światową. W Stanach 
Zjednoczonych pracuje ponad 100 
rafinerii i produkują biododatki do 
paliw w 2%. Tylko 2%, bo matema-
tycy właśnie wyliczyli, że zwiększenie 
dodatku do 10% wymaga przezna-
czenia pod uprawę kukurydzy (tam 
biopaliwa produkuje się z kukurydzy) 
30% całej ziemi uprawnej. 

W Polsce, aby uzyskać 4% dodatek 
do paliw musielibyśmy wyproduko-
wać dodatkowo milion ton rzepaku 
(obecnie produkujemy około półtora 
miliona ton i podwojenie produkcji 
jest fizycznie niemożliwe). Wniosek 
jest tylko jeden – biopaliwa są dobre 
dla rzepakowego lobby – pewne 
grupy rolników i przedsiębiorców 
zarobią ładne pieniądze, ale dla rynku 
paliwowego to żadna szansa. Cdn.

 Lesław M.Marek 
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CAR-AUDIO i TUNING

www.el-car.net

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, okreso-
we i kontrolne pracowników

- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWENCI!!! 

CENY PROMOCYJNE!
Rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

Zapraszamy wszystkich kierowców do bezpłatnego:

czeka na Ciebie
Nasz serwis czynny

8.00-15.30 8.00-13.30

Oferujemy odzież dla:

Sklep
z odzieżą roboczą.

Ponadto oferujemy:

KURKI NIOSKI 
odchowane 

• sprzedaż od 20 marca •
Gospodarstwo Drobiarskie 

Żabowo 13, tel. 091 39 106 66

Warsztat przy myjni 
na ulicy ZAMKOWEJ 7 

świadczy usługi dodatkowe 
w zakresie:
 - szybkich napraw,
 - wymiany oleju,
 - napraw blacharsko-spawalniczych,
 - spawanie plastiku i aluminium,
 - napraw układu hamulcowego 
 - napraw układu kierowniczego.

Godziny otwarcia:
Pon.-Pt. od 9.00-17.00
Sobota   od 9.00-14.00

Nr tel. 500 106 587
Serdecznie zapraszamy!!!

Wymagania:
-
-
-
- dyspozycyjność
- wykształcenie min. zawodowe

prawo jazdy kat. C
książeczka zdrowia
doświadczenie w handlu mile widziane

Zainteresowanych prosimy o kontakt listowny
(CV, list motywacyjny,) w ciągu 7 dni

od ukazania się ogłoszenia na powyższy adres.

Do wynajęcia 
POMIESZCZENIE 

BIUROWE 
w centrum Nowogardu 

o pow. 11 m2 z parkingiem 
Tel. 0501 549 818
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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.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze, 
własnościowe 66 m kw., I piętro przy 
ul. Boh. Warszawy. 0502 026 977.

• Kupię kawalerkę lub mieszkanie 

2-pokojowe. Tanio, gotówka. Tel. 

0 509 919 605.

• Pilnie poszukuję mieszkania do 

wynajęcia - najlepiej kawalerka 

lub 2-pokojowe plus garaż. 0889 

188 134.

• Sprzedam kawalerkę w Nowogar-
dzie, w centrum. Tel. 0604 787 696.

• Sprzedam mieszkanie 38 m kw. 

Tel. 091 39 25 833.

• Lokal do wynajęcia na działalność 
usługową. 091 39 23 574.

• Sprzedam kawalerkę. 0605 820 330.
• Kupię kawalerkę lub mieszkanie 

2-pokojowe w rozsądnej cenie w 

Nowogardzie. 0605 522 340.

• Sprzedam budynki mieszkaniowe, 
200 m kw., koło Nowogardu + bu-
dynki gospodarcze, cena 250.000 zł. 
0660 757 849.

• Sprzedam działkę 30 arów. 0510 
043 371.

• Pokoje umeblowane do wynajęcia. 
091 39 22 988, 0698 84 30 40.

• Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojo-
we, 40 m kw., wyposażone, podda-
sze – ul. Wiejska. 500 zł + opłaty oraz 
kaucja 2.000 zł. Tel. 0660 424 989.

•  Poszukuję garażu do wynajęcia ul. 
Zamkowa lub centrum, tel. 0662 
788 296. 

• Zamienię kawalerkę własnościo-

wą na większe w starym budow-

nictwie, może być do remontu 

lub kupię bez zamiany. Tel. 0667 

337 995.

• Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojo-
we w domu jednorodzinnym, wypo-
sażone, 800 zł. 091 39 20 737.

• Działki budowlane w Nowogardzie, 
przy ul. Gen. Bema sprzedam. 0605 
106 300.

•  Do wynajęcia lokal w Hotelu „Cisy”. 
0607 647 240. 

•  Wynajmę pomieszczenie kosme-
tyczce w salonie fryzjerskim. 0607 
647 240. 

•  Zamienię mieszkanie 2 pokojowe 
na kawalerkę. 509 379 875. 

•  Sprzedam działkę pod garaż ul. Jana 
Pawła II. Tel. 0507 043 174. 

•  Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 
42 m kw. Tel. 0605 63 10 17. 

MOTORYZACJA

• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”do 

Rovera 416 z 1996 r., cena do 

uzgodnienia w bdb stanie. Tel. 

0605 522 340.

• Sprzedam części do Opla Ascona, 

1977 r., silnik po remoncie kapi-
talnym. 091 39 23 598 – po 15.00, 
0605 576 908.

• Sprzedam Ford Transit 1987 r., 

do małego remontu. Tel. 0885 

428 581.

• Peugeot 406, rocznik 2001, po wy-
padku sprzedam. Tel. 0607 607 814.

• Fiat 126p sprzedam, elegant, 1996 
r. w dobrym stanie, cena do uzgod-
nienia. Tel. 091 39 107 82.

• Sprzedam UWT4 multivan, rok 

1992, cena 14500 zł. 0505 94 17 

65. 

•  Sprzedam Renault 19, 1993 r., poj. 
1,7, benzyna+gaz, elektryczne szy-
by, szyberdach. Cena 2500 zł do ne-
gocjacji. Tel. 0692 28 52 99.  

• Sprzedam VW Sharon, 1998 r., 
1.9TDI, srebrny, stan b. dobry. Cena 
23.000 zł – do uzgodnienia. 0507 
692 378.

• Sprzedam Citroen ZX, poj. 1.4, 

1995 r., przebieg 166.670 km, 

wspomaganie kierownicy, kod za-

bezp., centr. zamek, elektr. szyby i 

lusterka, poduszka pow. Cena do 

uzgodnienia. Tel. 0504 850 839.

 
ROLNICTWO

• Kupię ziemię koło Nowogardu, 
przy trasie A-6. 0512 131 444.

• Pszenżyto jare, nadające się do 
siewu zdecydowanie kupię. 0692 
202 999.

• Sprzedam cielaka. Długołęka. 

Tel. 091 39 18 693.

•  Kupię prosięta. 0663 994 417. 
•  Oddam ziemię po wykopaniu sta-

wu. 0607 739 866. 
•  Sprzedam żyto i przenicę paszową. 

Tel. 0600 345 068. 

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.
• Prace wykończeniowe, szpachlo-

wanie, malowanie, regipsy, pane-

le i inne. 0696 909 548.

• DYWANOPRANIE – 0604 373 143.

• CENTRUM KREDYTOWE – oferty 5 
banków. Plac Wolności 9 (były Ho-
tel), pok. 413.

• Rozliczenia podatkowe – PITY. 15 
zł/deklaracja. 0695 770 724.

• Usługi budowlane – kompleksowe 
wykończenia domów i remonty 
mieszkań. 880 690 324.

• MASAŻE, WIZYTY DOMOWE. 0693 
244 565.

• Wycinanie drzew w trudno dostęp-

nych miejscach. 0607 519 251.

Hurtownia artykułów

Przemysłowych METALZBYT II

UL. 15-go Lutego 17
vis a vis elewatora zbożowego

"15" -12,50 zł/mb
"18" -15,50 zł/mb
"22" -22,00 zł/mb

• Tipsy promocja – tanio, profesjonal-
nie! 0504 589 679. 

• OKAZJA!!! Tipsy żelowe – 40 zł, ma-

nicure – 10 zł. Tel. 0609 961 423.

• Matematyka – szkoła podstawo-

wa, gimnazjum. 091 39 21 195.

• Usługi hydrauliczne, instalacje wod.-
kan. i co, stali, miedzi. 0697 878 118.

• Transport, przeprowadzki. 0604 

516 451. 

• PRACE KONTROLNE. 0693 244 565.
• Firma wykona wszelkie usługi 

remontowo-budowlane. 0607 

519 251.

•  Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. Tel. 091 39 72 575, kom. 0695 
085 470. 

•  Przyjmę każde zlecenie związane 

z dociepleniami budynków i wy-

kończeniówką. 0505 94 17 65. 

•  Nauka angielskiego. 0697 027 844. 
•  Remonty. 0508 920 135. 

•  KREDYTY HIPOTECZNE, BUDOW-

LANO-HIPOTECZNE TELEFON 691 

894 129

• Remonty od Ado Z, malowanie, 
szpachlowanie, regipsy, glazura, 
elektryka i hydraulika. Tel. 0667 
435 942. 

PRACA

• Poszukuję kierowniczki do sieci 
sklepów. Wymagania: prawo jazdy. 
0512 131 567.

• Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
spożywczego. 091 39 21 206, 0663 
391 206.

• Praca sezonowa w rolnictwie – oko-
lice Wierzchów. Dojazd z Nowogar-
du. Tel. 0887 704 296.

• Zatrudnię do produkcji siatki lub 
przyuczę – Kikorze. 0502 652 929.

• Firma remontowo-budowlana 

przyjmie pracowników. Tel. 0607 

519 251.

• Kierowca do wynajęcia – kat. C. 
0509 785 274.

• Przyjmę osobę do montażu sa-

mochodowych instalacji gazo-

wych. Tel. 091 39 25 627, 091 39 

20 303. 

• Krawca do szycia plandek. 0605 
276 271. 

•  Zatrudnię pracownika ogólnobu-
dowlanego. 0501 549 756. 

•  Zatrudnię osobę do montażu i 

obróbki okien, prawo jazdy, dys-

pozycyjność, praktyka. 091 39 

25 639. 

•  Zatrudnię fryzjerkę. 0607 647 240. 
•  Zatrudnię lektora języka angielskie-

go w godzinach popołudniowych 
na terenie Gryfic. Tel. 0602 401 331. 

INNE

• SPRZEDAM DRUKARKĘ LEXMARK, 
MODEL Z612, CENA DO UZGODNIE-
NIA, TEL. 0605 522 340.

• Sprzedam biurko z nadstawką, kolor 
buk, fronty niebieskie (system BRW), 
stan bdb, cena 250 zł. 0605 768 194, 
091 39 26 172. 

•  Sprzedam stal zbrojeniową, tanio. 

Tel. 091 39 20 354. 

• Pożyczki – 0503 037 506.
• Sprzedam nowe buty typu „glany” 

rozmiar 42 – 43, kolor czarny, cena 

do uzgodnienia. 0506 988 956.

• Narożnik ze skóry duży – kolor zie-
lony, rozkładany; sofa z floka, 2-oso-
bowa, rozkładana. Tanio sprzedam. 
091 39 22 279.

•  Kupię – sprzedam pilarki spali-

nowe firmy Husquarna (na czę-

ści) Tel. 091 39 268 – od. 9.00 do 

17.00, 0608 328 095. 

•  Sprzedam wyposażenie sklepu, stan 
dobry. Tel. 0662 788 296. 

ODDAM, PRZYJMĘ

• ODDAM ŚLICZNE SZCZENIĘTA W 

DOBRE RĘCE. 0509 431 901.

• Oddam roczną sukę i 8-miesięcz-

nego psa w dobre ręce. Tel. 091 

39 176 44. 
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REKLAMA

Weekend w Kinie „Orzeł”

Piła III
Horror USA 2006 r. reż. Daren 

Lynn Bausman, obsada: Tobin Bell, 
Shawnee Smith, Angus MacFayden, 
czas trwania 107 min., projekcja pią-
tek – niedziela godzina 19.00

Kontynuacja światowego hitu, w 
którym psychopatyczny zabójca za-
skakuje wyrafinowanymi torturami 
nie zawsze niewinnych ludzi.

Jigsaw, mistrz makabry i autor 
napawających przerażeniem, skom-
plikowanych gier, po raz kolejny 
wymyka się sprawiedliwości i znika. 
Podczas gdy miejscy detektywi z 
trudem próbują go namierzyć, doktor 
Lynn Denlon i Jeff nie wiedzą jeszcze, że to właśnie oni stali się ostatnimi 
pionkami na krwawej szachownicy Jigsawa, wspomaganego przez swą nową 
uczennicą Amandę.Kontynuacja światowego hitu, w którym psychopatyczny 
zabójca zaskakuje wyrafinowanymi torturami nie zawsze niewinnych ludzi.

Ag
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KrzyżówkaNR 8 Humor 
Henia Szczupaka

Rozwiązanie krzyżówki utworzą litery z pól ponumerowanych uporządkowane od 1 do 10.

Poprawne rozwiązanie krzy-
żówki nr 7 – CZASEM GDY 
LUTY SAME PLUTY – na-
desłali: Bogumiła Urtnowska 
(Kulice), Stanisława Pokorska, 
Franciszek Palenica, Ryszard 
Gutowski, Władysława Kubisz, 
Krystyna Tretiak (Maszkowo), 
Łucja Wiśniewska, Teresa Mi-

kłaszewicz, Alicja Wypych (także 
6), Szczepan Falaciński, Marzena 
Wojciechowska, Józef Górzyński, 
Halina Szwal, Barbara Bartosik, 
Patrycja Młynarska, Grażyna 
Jurczyk (także 6), Krystyna 
Młynarska, Łukasz Prask, Regina 
Orłowska.

Prenumeraty „DN” na ma-
rzec wylosowali:

- Marzena Wojciechowska,
- Łucja Wiśniewska,
- Ryszard Gutowski.

Gratulujemy!

ŁOWCY SKÓR

Łowcy skór bizonów dziki zachód zdobywali,

Myśmy się tej gangreny, w Łodzi doczekali.

NAUKA POSZŁA W LAS

Jeden mówił: „Nieuctwo to ciemnoty zwał,

Nie dałby nam Bóg rozsądku

I daru pojmowania spraw człowieczych wątku

Jeśliby chciał,

By człek nie rozumiał więcej,

Niż bezmowny twór zwierzęcy.

Zatem zgodnie z Jego celem,

Wiedza, do szczęścia drogę ludziom ściele.”

Inni stwierdzali,

„Że ludzie przez naukę gorszymi się stali,

Że w niej same urojenia,

Że moralność wypacza i na gorszą zmienia,

Że za oświaty dzieje się przyczyną,

Iż sumienie i rozsądek giną

Więc im dłużej w ich zdaniach trwało rozdwojenie

Tym sutsze było ich wynagrodzenie.

I gdyby im dozwolono,

Dotąd by radzili pono

I wzbogacali swe mienie.

Choć w nauce widzimy mnogich dóbr przyczynę,

Ale umysł zuchwały, wpadłszy w jej głębinę,

Ginie w niej, w otchłań zapada:

I często nie sam, bo zanim

Inni, przezeń wciągnięci, giną w tej otchłani.”

Zbyt często nauka idzie w las i bez wątpienia,

Dotyczy to elit ze szczytów i naszego pokolenia.

Na nic honor, wrażliwość, przysięga Hipokratesa – 

Liczy się pazerność, draństwo i pełna kiesa.
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TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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)

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

3 lutego 2007 r., Józef Rosak, ur. 1953 r., zam. Nowogard

12 lutego 2007 r., Stanisław Furmańczyk, ur. 1931 r., Nowogard

13 lutego 2007 r., Krzysztof Buczma, ur. 1958 r., zam. Wierzbięcin

OFERTY PRACY PUP

Cyfrowy 

druk kolorowy 

KOLOROWE 
KSERO

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

Nowogard 22.02.2007r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca
2. Pracownik produkcji
3. Fryzjerka
4.  Kierowca C+E
5.  Piekarz, cukiernik
6. Kucharz
7.  Stolarz
8.  Pracownik produkcji 

okien PCV, monter
9.  Pracownik produkcji 

zwierzęcej 
10.  Mechanik – konserwator
11.  Prezenter handlowy
12. Doradca finansowy , 

Przedstawiciel
13.  Sprzątaczka (gr.inwal.)
14.  Specjalista otwartego 

funduszu emerytalnego 
PZU „Złota Jesień”

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Kucharz  (Rewal)
2. Spawacz (Dobra)
3. Pracownik produkcji, roz-

bieracz mięsa (Ościęcin)
4. Piekarz (Dobra)
5. Pracownik działu ds. Bu-

downictwa i Gospodarki 
Przestrzennej (Osina)

6. Ochroniarz (Szczecin)
7. Kierowca C+E (Gryfice), 

(Goleniów)
8. Pracownik ds. inwentary-

zacji sklepów (Gryfice)
9. Samodzielne stanowi-

sko pracy ds. obrony 
cywilnej, zarządzania 
kryzysowego, ochrony 
informacji niejawnych, 
prowadzenie kancelarii 
tajnej, ochrona danych 
osobowych oraz prowa-
dzenie spraw informa-
tycznych (Osina)

10.  Mechanik samochodów 
ciężarowych (Goleniów)

11. Mechaników, elektryków, 
automatyków, ślusarzy 
(Szczecin)
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Uwaga wędkarze
Zarząd Koła Miejsko Gminnego PZW zaprasza w dniu 25.02.2007 r. na 

zebranie sprawozdawcze Zarządu Koła. Zebranie odbędzie się w Bibliotece 
w Nowogardzie.

Rozpoczęcie zebrania godz. 9.30.
Serdecznie zapraszamy. 

Zarząd Koła

Halowa liga LZS

Zmiana lidera
Rozgrywki halowej ligi LZS zbliżają się ku końcowi. W środę w hali spor-

towej Zespołu Szkół Pondgimnazjalnych odbyła się przedostatnia kolejka 
rozgrywek. 

Najistotniej-
sza zmiana za-
szła na szczycie 
tabeli. Ostrzyca 
uległa Długo-
łęce 1:2 tracąc 
t y m  s a my m 
fote l  l idera . 
Ich potknięcie 
w y kor z y s t a -
li  zawodnicy 
Karska, którzy 
w y g r y w a j ą c 
minimalnie z 
Boguszycami 
1:0 wysunęli się 
na czoło tabeli. 
(W poprzed-
niej relacji z 
tych rozgrywek 
drużynie Kar-
ska zamiast 25 
przypisaliśmy 
24 punkty. Wszystkich zainteresowa-
nych za tę pomyłkę przepraszamy.) O 
ostatecznym zwycięstwie zadecyduje 
ostatnia kolejka. Teoretycznie w ła-
twiejszej sytuacji znajduje się Ostrzy-
ca, która zmierzy się z nienajlepiej 
spisującą się ekipą Miętna, podczas 
gdy Karsk powalczy z inną czołową 
drużyną ligi, Wyszomierzem. To jest 
jednak piłka nożna, więc wszystko 
może się zdarzyć.

Do walki o trzecie miejsce na 
podium włączył się Nowogard, któ-
ry po niezłym meczu pokonał 3:0 
Wyszomierz i w ostatniej kolejce 
najprawdopodobniej bez wychodze-
nia na parkiet zdobędzie komplet 
punktów. Według terminarza tego 
dnia zaplanowany jest mecz z Dą-
brową, która praktycznie wycofała 
się z rozgrywek i nic nie wskazuje 
by pojawiali się w ostatniej odsłonie 
turnieju. Nowogard wyprzedzić może 
tylko Długołęka, która ma jednak 
znacznie trudniejsze zadanie, gdyż w 
przyszłym tygodniu walczyć będzie z 
zawsze solidnymi Oldbojami.

Na dole bez zmian. Tabelkę zamyka 

Radni kopią piłkę
Zapraszamy mieszkańców na tur-

niej piłki nożnej radnych, który od-
będzie się w sobotę o godzinie 10.00 
w hali Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych przy ulicy Bohaterów Warszawy. 
Do turnieju zaproszono radnych ze 
Świnoujścia na czele z prezydentem 
Szczodrym, radnych z Golczewa z 
burmistrzem Danielukiem, Chociwel 
poprowadzi pani burmistrz Ewa Lu-
dwińska, Dobrą Nowogardzką bur-
mistrz Barbara Wilczek, natomiast 
na czele nowogardzkiej drużyny 

radnych stanie burmistrz Kazimierz 
Ziemba. W naszej drużynie zagrają 
Marek Krzywania, Tomasz Szafran, 
Michał Bociarski, Robert Augusty-
nek, Jan Fedeńczak, Sławomir Kucal, 
Jerzy Kaczmarski, Rafał Szpilkowski. 
Gościnnie w turnieju wezmą udział 
zawodnicy z drużyny Oldbojów z 
Nowogardu. W trakcie turnieju prze-
widziany jest turniej sprawnościowy 
VIP-ów.

A. Szafran

Magierecki Mistrzem Okręgu 
W minioną niedzie-

lę 18 lutego Stargard 
Szczeciński był orga-
nizatorem Mistrzostw 
Okręgu Zachodnio-
pomorskiego w Kolar-
stwie Przełajowym. Pięć 
medali zdobyli kolarze 
LUKS Panorama-Chra-
bąszcze Nowogard. Naj-
lepiej spisał się Mateusz 
Magierecki który w kat. 
Junior Młodszy zde-
klasował swoich rywali 
zdobywając tytuł Mi-
strza Okręgu. Wśród Juniorów Srebro 
dla Łukasza Janica, a brąz wywalczył 
Krystian Malec. W Młodzikach Pa-
tryk Komisarek był faworytem, lecz 
po upadku na 1 okrążeniu stracił 
kontakt z czołówką i musiał odrabiać 
stratę, ostatecznie zajął II miejsce. 
Jego kolegę klubowego Pawła Kola-
sińskiego także nie ominął pech. Na 
przedostatnim okrążeniu miał defekt 

Od lewej : Janic Łukasz, Magierecki Mateusz, Kolasiński Paweł, Antczak 
Krzysztof, Malec Krystian, Malec Damian, poniżej Malec Krystian (wszy-
scy Chrabąszcze Nowogard)

Od lewej : Kaczała Adrian (Golczewo), Ma-
gierecki Mateusz (Nowogard), Szczygieł Błażej 
(Stargard Szcz.)

Wołowiec, który traci punkt do Dą-
browy i sześć oczek do Miętna i raczej 
ciężko będzie to zmienić.

Wyniki meczów:
Wołowiec – Wojcieszyn 0:5,
Dąbrowa – Jarchlino 0:3 wo.
Oldboje – Olchowo 2:1,
Wyszomierz – Nowogard 0:3,
Ostrzyca – Długołęka 1:2,
Boguszyce – Karsk 0:1,
Słajsino – Miętno 3:2.
Aktualna tabela:
1. Karsk 28 12-4,
2. Ostrzyca 27 25-8,
3. Długołęka 24 15-5,
4. Nowogard 23 24-4,
5. Wojcieszyn 22 24-4,
6. Oldboje 21 20-7,
7. Wyszomierz 21 17-7,
8. Olchowo 20 12-6, 
9. Jarchlino 13 11-18,
10. Boguszyce 11 11-17,
11. Słajsino 11 10-16,
12. Miętno 8 13-29,
13. Dąbrowa 3 3-32,
14. Wołowiec 2 5-26.

Andrzej Garguliński

roweru, ale po szybkiej pomocy 
ostatecznie uplasował się na III miej-
scu. Kolejny z naszych Młodzików 
Krzysztof Antczak zajął dobre VIII 
miejsce. Start naszych kolarzy nale-
ży zaliczyć do udanych. Za tydzień 
poznamy zwycięzców Kolarskiej Ligi 
Przełajowej. Kibicom, Chrabąszcze 
szykują niespodziankę.

Henryk Sawicki 
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KALENDARIUM
27 LUTEGO

Imieniny: Achacy, Achacjusz, Aleksander, Auksen-
cjusz, Baldomer, Baldomera, Bazyli, Bazyliusz, Gabriel, 
Honoryna, Julian, Leander, Leandra, Orfeusz, Prokop, 
Sirosława i Wiktor

28 LUTEGO

Imieniny: Antonia, August, Bogurad, Chwaliboż, Hila-
ry, Józef, Kaja, Kajusz, Lech, Makary, Nadbor, Roman, 
Stanisław, Sylwana i Tymoteusz  

1 MARCA

Imieniny:  Albin, Aldona, Antoni, Antonina, Budzisław, 
Dawid, Eudoksja, Feliks, Herakles, Herkulan, Herkules, 
Joanna, Józef, Radosław i Switbert
Międzynarodowy Dzień Walki Przeciw Zbrojeniom 
Atomowym
2002 - Wystartowała komercyjna telewizja TVN 
Siedem.

Kronika policyjna

Uwaga wędkarze
Zarząd Koła PZW Tęczak informuje członków 

Koła, że dnia 4.03.2007 r. (niedziela) o godz. 10.00 
odbędzie się zebranie sprawozdawcze Zarządu 
Koła PZW Teczak w Nowogardzie. Zebranie od-
będzie się w siedzibie PZMot ul. Boh. Warszawy 
1B. Serdecznie zapraszamy. 

Z poważaniem
Zygmunt Heland prezes Koła

Straż Pożarna

Skradziono 
nowe 4 koła 

od przyczepy rolniczej 10x15 
Za informację 200 zł nagrody!

Tel. 091 39 104 98

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.

• Oddam tapczan jednoosobowy; łóżko 
dwuosobowe białe z materacami, dwie szaf-
ki nocne białe i półkę w dobrym stanie oraz 
zlewozmywak dwukomorowy z szafką (do 
02.03.2007 r.). Tel. 091 39 22 988.

Nie bądźmy obojętni wobec ludzi znajdują-
cych się w trudnej sytuacji.

   Z góry dziękujemy. 
Redakcja 

Pracowity tydzień mieli no-
wogardzcy strażacy. W dniach 
19 – 25 lutego odnotowali osiem 
zdarzeń, w tym dwa pożary.

W poniedziałek o godzinie 
14.11. strażacy wyjechali na ulicę 
Wojska Polskiego by gasić płoną-
cy tam wolnostojący śmietnik.

W środę o godzinie 0.16 właści-
ciel mieszkania przy ulicy Kowal-
skiej 2 powiadomił strażaków, że 
w jego mieszkaniu najprawdopo-
dobniej znajdują się pochodzące z 
komina spaliny z pieca gazowego. 
Przybyli na miejsce strażacy 
przebadali mieszkanie przy po-
mocy fachowych czujników nie 
znajdując na szczęście żadnych 
substancji szkodliwych. O sprawie 
pisaliśmy w poprzednim wydaniu 
naszej gazety.

W czwartek o godzinie 16.55 

strażacy zostali poinformowani, 
że na ulicy 15 Lutego, w okolicy 
sklepu „Lidl” z dwóch studzienek 
burzowych znikły pokrywy. Stra-
żacy zabezpieczyli je paletami i 
poinformowali właściciela.

O godzinie 18.58 strażacy przy-
jęli informację, że w jednym z 
mieszkań w Osowie pojawił się 
dym. Okazało się, że pochodzi on 
z nieszczelnego komina. Strażacy 
przewietrzyli pomieszczenie, na-
kazali właścicielowi pieca wyga-
szenie ognia i zakazali palenia do 
czasu kontroli przewodu komino-
wego przez kominiarza.

W piątek o godzinie 19.11 
strażacy przyjęli informację o 
pożarze mieszkania przy ulicy 
Armii Krajowej. Gdy przybyli 
na miejsce w ogniu stały już dwa 
pomieszczenia. Pożar udało się 

W poniedziałek na ulicy 700 
lecia policjanci zatrzymali do 
kontroli opla kadeta. Jego kie-
rowca Jerzy W. miał w wydycha-
nym powietrzu 0,3 promila. 

Zgłoszono kradzież roweru 
damki pozostawionej przed wej-
ściem do nowogardzkiego szpitala. 
Właściciel jednośladu oszacował 
swoje straty na 200 zł.

Zgłoszono również kradzież 
butów sportowych adidas w 
Gimnazjum nr 2. Wartość obu-
wia wyniosła 190 zł.

We wtorek właściciel zaparko-
wanej przy ulicy 15 Lutego toy-
oty camry zgłosił wybicie szyby 
w swoim samochodzie. Swoją 
stratę oszacował na 210 zł. 

W czwartek o godzinie 6.47 
w Olchowie doszło do kolizji z 
udziałem trzech samochodów. 
Ford escort zderzył się czołowo 
z fiatem ducato, po czym oba 

samochody wpadły do rowu. To 
samo stało się z nadjeżdżającym 
fordem galaxy. W wypadku po-
szkodowane zostały dwie osoby 
jadące escortem, w tym jedno 
dziecko, które zostały przewie-
zione do szpitala. Winnym ko-
lizji był kierowca forda escorta, 
który nie dostosował techniki 
jazdy do panujących warunków, 
wpadł w poślizg i przejechał na 
przeciwległy pas drogi.

Zgłoszono kradzież sprężarki 
wartości 200 zł znajdującej się w 
garażu w miejscowości Kulice.

Zgłoszono również kradzież 
telefonu komórkowego sony 
ericsson k310i wartości 800 zł, 
do której doszło w Gimnazjum 
nr 1.

W piątek na ulicy Batalionów 
Chłopskich policjanci zatrzy-
mali Mariusza M., który jechał 
samochodem mając w wydy-

chanym powietrzu 1,49 promila 
alkoholu.

Włamano się do piwnicy bu-
dynku przy ulicy Bohaterów 
Warszawy. Skradziono dwa ro-
wery i kosiarkę spalinową war-
tości 1550 zł.

W sobotę funkcjonariusze no-
wogardzkiego Zakładu Karnego 
ujawnili w paczce dla jednego z 
osadzonych 30,25 grama amfeta-
miny. Policjanci badają sprawę.

W niedzielę zgłoszono kra-
dzież czterech kół przyczepy 
rolniczej w Długołęce. Ag

Pechowa transakcja 
Mieszkaniec Czermnicy Michał B. posta-

nowił kupić sobie motocykl. Przed sfinalizo-
waniem transakcji postanowił wybrać się na 
jazdę próbną. Pech chciał, że na łuku stracił 
panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i 
uderzył w drzewo. Gdy na miejsce przybyli 
policjanci okazało się, że przyczyną zdarzenia 
jednak nie był pech, lecz alkohol. Michał B. 
miał w wydychanym powietrzu aż 2,15 promila 

alkoholu. Na szczęście obyło się bez większych 
obrażeń. 

Również sprzedający nie będzie mile wspo-
minał tej transakcji. Okazało się, że motocykl 
nie miał ważnego ubezpieczenia OC, a poli-
cjanci rozważają czy nie przedstawić mu zarzu-
tu udostępnienia pojazdu osobie nietrzeźwej.

Nie wiadomo czy doszło do sfinalizowania 
transakcji. Ag

ugasić, zapobiegając jego roz-
przestrzenieniu. Prawdopodobną 
przyczyną pojawienia się ognia 
było ładowanie akumulatora.

W sobotę o godzinie 5.50 po 
włączeniu się instalacji alarmowej 
w przychodni „Praxis” strażacy 
zostali poinformowani o pożarze 
tego budynku. Gdy przybyli na 
miejsce okazało się, że pożaru nie 
ma a przyczyną alarmu jest dym z 
kotłowni przy dworcu PKP.

W niedzielę o godzinie 20.45 
policjanci wezwali strażaków 
do pomocy w dostaniu się do 
mieszkania przy ulicy 15 Lutego. 
Policjanci zostali poinformowani 
przez sąsiadów, którzy podejrze-
wali, że coś się stało właścicielowi 
lokalu, starszemu mężczyźnie. Gdy 
dostali się do środka zastali leżące-
go na podłodze człowieka. Został 
on przekazany pogotowiu, które 
przewiozło go do szpitala. Ag

Tęczak informuje
Zarząd Koła PZW „Tęczak” informuje, że znacz-

ki wędkarskie można nabyć u skarbnika p. Adama 
Włodka w pok. nr 115, I piętro, Hotel Cisy w 
poniedziałki i czwartki w godz. 15.00 – 17.00 oraz 
codziennie w sklepie wędkarskim na Pl. Wolności 
w godz. 10.00 – 18.00.
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Spotkanie z posłem 
na Sejm RP

W piątek, 23 lutego w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się 
spotkanie z  Arkadiuszem Litwińskim posłem na Sejm RP z listy Platformy 
Obywatelskiej.

Spotkanie i poprzedzający go dyżur poselski zorganizowali członkowie 
nowogardzkiej PO. Podczas dyżuru posłowi towarzyszyli: wiceburmistrz 
Nowogardu Artur Gałęski, radny powiatu goleniowskiego Artur Danilewski 
oraz radni Rady Miejskiej Krystyna Kłosowska i Rafał Szpilkowski.

Dyżur poświęcony był w szczególności problemom bezrobocia, planowania 
przestrzennego i ochrony środowiska oraz zmianom w prawie karnym.

Szkoda, że mieszkańcy przegapili 
okazję spotkania z człowiekiem, 
który jest w samym środku wydarzeń 
i na wiele spraw ma całkowicie orygi-
nalne, ale i racjonalne spojrzenie.

 W jego opinii praca Sejmu ocenia-
na jest przez społeczenstwo negatyw-
nie, bo opiera się tylko na przekazach 
medialnych, a media gonią za sen-
sacją i nagłaśniają jedynie drażliwe 
i wywołujące kontrowersje projekty 
ustaw. Na co dzień trwa ciężka praca 
w Komisjach i posłowie zarówno 
koalicji, jak i opozycji pracują razem 
nad wypracowaniem jak najlepszych 
rozwiązań prawnych. Podczas głoso-

wań także nie ma rozbieżności  - w 
ponad 90% projekty przyjmowane są 
zdecydowaną większością posłów.

Prawdą jest, że kontrowersyjne 
projekty forsowane przez rząd nie 
znajdują akceptacji posłów opozy-
cji, ale też rząd jest „głuchy” na ich 
argumenty. Poseł przyznał, że jako 
członek klubu opozycyjnego w Sej-
mie niewiele może zrobić. Pracuje so-
lidnie w dwóch komisjach i wykonuje 
mrówczą pracę nad ustawami, które 
fajerwerków nie wywołują.

Mnie osobiście uderzyła skrom-
ność posła - przyznawanie się bez 
ogródek do nieznajomości niektó-

rych problemów z jednej strony, 
przy jednoczesnym przedstawianiu 
swoich przemyśleń, które zapewne 
nie dla wszystkich są wygodne lub 
wręcz nie do zaakceptowania.

Przykładem może być odpowiedź 
radnemu, Rafałowi Szpilkowskiemu 
na pytanie o stosunek do sprzedaży 
mieszkań komunalnych za 1% war-
tości.

Poseł Litwinski akurat w tej dzie-
dzinie może być uznany za eksperta, 
bo problemami lokali komunalnych 
zajmował się przez szereg lat w komi-
sji Rady Miasta Szczecina i wyraził o 
takiej sprzedaży negatywną opinię. 
Według posła mieszkania komunalne 
są wspólnym majątkiem wszystkich 
mieszkańców gminy i nie można 
jednym oddawać za darmo, a inni 
muszą ciężko na własne M pracować 
latami. Drugi argument to troska 
o mienie – wielu lokatorów stać na 
kupno za „złotówkę” ale nie stać już 
na utrzymanie budynku w odpo-
wiednim stanie – budynki niszczeją 
i wcześniej czy później gmina musi 
znowu partycypować w kosztach 
remontu. Zdaniem posła racjonalniej 
jest sprzedawać za znaczący procent 
wartości (30 lub 40%) ceny rynkowej, 

a uzyskane pieniądze przeznaczać w 
całości na poprawę ich stanu tech-
nicznego.

Dużo czasu zajęły problemy ochro-
ny środowiska – poruszane przez 
ekologów (Edward Ułanowski, Eu-
geniusz Korneluk) problemy strefy 
ochronnej wokół jeziora w Orze-
chowie.

Wprawdzie wszyscy wiedzieli, że 
unikalna roślinka w jeziorze jest tylko 
pretekstem i atutem przeciwników 
zakładu w Glicku, który podobno 
ma być budowany, ale poseł obiecał 
problem zbadać dogłębnie u odpo-
wiednich instytucji za to odpowie-
dzialnych. Podobnie ma być wyjaś-
niona sprawa obwodnicy Nowogardu 
– że jest to ważny problem świadczą 
postawy zebranych – grupa uczestni-
ków, chociaż nieliczna, podzieliła się 
na wyraźnych zwolenników szybkiej 
budowy, czyli „północ” i podobno 
lepszej ale odwleczonej o kilkanaście 
lat „południe”.

Poseł obiecał regularnie odwiedzać 
Nowogard – czekamy więc na następ-
ne spotkanie.

Lesław M.Marek
Foto Rafał Szpilkowski

Arkadiusz Litwiński, urodzony 
w lipcu 1970 roku w Szczecinie. 
Absolwent Wydziału Prawa i Ad-
ministracji US oraz podyplomowych 
studiów w Zachodniopomorskiej 
Szkole Biznesu.

W młodości aktywny harcerz, 

potem kolejno Federacja Młodzieży 
Walczącej, Ruch 100 i od 2001 roku 
w Platformie Obywatelskiej.

Radny Rady Miejskiej w Szczecinie 
w III Kadencji (1998 – 2002) i w IV 
Kadencji (2002 – 2006). Był zastępcą 
przewodniczącego Rady Miasta, pra-
cował przez kilka lat w UM zajmując 
się sprzedażą mieszkań komunal-
nych i komunalnych lokali użytko-
wych oraz przy tworzeniu prawnych 
zasad funkcjonowania wspólnot 
mieszkaniowych i TBS-ów.

W Sejmie pracuje w dwóch kom-
sjach, a obecnie najwięcej uwagi 
poświęca ustawie normującej Polską 
Żeglugę Morską – sprawy rejestracji 
polskiej bandery i warunki pracy 
naszych marynarzy. V zwyczajna sesja Rady Miejskiej

28 lutego 2007 roku (środa) o godzinie 12. 00 w sali kinowej Nowogardzkiego 
Domu Kultury odbędzie się sesja RM.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quo-
rum.
2. Zgłoszenie wniosków do porządku 
obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 24 
stycznia 2007 roku.
4. Informacje Przewodniczącego Rady.
5. Sprawozdanie Burmistrza Nowogar-
du z działalności pomiędzy sesjami.
6. Interpelacje, wnioski i zapytania.
7. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) emisji obligacji komunalnych gminy 
Nowogard,
e) przyjęcia budżetu gminy Nowogard 
na 2007 rok,
c) określenia regulaminu wynagradza-

nia nauczycieli na okres od 1 stycznia 
2007 roku do 31 grudnia 2007 roku,
d) zmiany uchwały (dot. bonifikat przy 
sprzedaży mieszkań komunalnych),
e) odwołania kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego w Nowogardzie,
8. Informacja z prac Celowego Związku 
Komunalnego R-XXI.
9. Informacja o podjętych działaniach 
w zakresie promocji i turystyki gminy 
Nowogard.
10. Przyjęcie programu kadencyjnego.
11. Odpowiedzi na zgłoszone interpe-
lacje, wnioski i zapytania.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.
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Kochanej córce 

Jolancie Berneckiej 
z okazji urodzin 

dużo zdrowia, pomyślności, spełnienia wszystkich 
marzeń, uśmiechu na twarzy, 100 lat życia 

życzą rodzice z Karska

ŻYCZENIA

Tuż po pożarze „starego” kościoła, 
wraz z chwilą rozpoczęcia jego od-
budowy wielu mieszkańców naszego 
miasta zastanawiało się jak będzie 
wyglądał on po zakończeniu remontu. 
Dziś wyobraźni potrzeba coraz mniej.

Odbudowa spalonej wieży coraz więk-
szymi krokami zbliża się ku końcowi. 
Jeszcze niedawno widoczne drewniane 
elementy konstrukcji dachowej pokryte 
są już dachówką. Prace posuwają się 
dalej, a właściwie wyżej. Zamontowano 
już pierwsze arkusze miedzianej blachy. 
To samo dzieje się na dole, gdzie pokryta 
już papą drewniana konstrukcja sygna-
turki również zaczyna być pokrywana 
blachą miedzianą.

Ksiądz Grzegorz Zaklika zapytany 
o termin zakończenia prac nie chce 
mówić o konkretnych datach. „Myślę, 
że Wielkanoc spędzimy już w odbudo-
wanym kościele. Myślę, że w marcu uda 
nam się ściągnąć do Nowogardu dźwig 
i zamontować sygnaturkę i nowe tarcze 
zegara.” Ag

Hasło - „Potrzeba matką wynalazków” 
sprawdza się

Rozmowa z właścicielem firmy „Eso” Stanisławem Osajdą i Grzegorzem Burczą, twórcami 
kombinezonów ochronnych do pracy w polach elektromagnetycznych.

Potrzeba coraz 
mniej 
wyobraźni

„Dziennik Nowogardzki”: 
Skąd u właściciela firmy branży 
fryzjerskiej i sprzętu medycz-
nego pomysł na produkcję 
kombinezonów ochronnych do 
pracy w polach elektromagne-
tycznych?

Stanisław Osajda: Pomysł 
zrodził się przez jednostkę woj-
skową, którą zaopatrywałem w 
artykuły fryzjerskie. Okazało 
się, że ma ona zapotrzebowanie 
na takie kombinezony, więc rok 
i cztery miesiące temu podjąłem 
temat. Zacząłem szperać, zbierać 
materiały na ten temat, i finał jest 
taki, że kombinezony powstały, z 
czego jestem bardzo zadowolony. 
Przez ten okres udało mi się nie 
tylko znaleźć materiały, poskła-
dać to wszystko, ale i uruchomić 
produkcję w Czechach, która jest 
już sprzedawana.

Czy jest pan jedynym produ-
centem w Polsce?

S.O.: Nie tylko w Polsce, 
ale i całej Europie Środkowo 
– Wschodniej. Na dzień dzisiej-
szy te wszystkie kombinezony, 
które były produkowane przez 
kraje byłego bloku wschodnie-
go zostały wycofane i tę lukę 
trzeba było zapełnić. Badanie 
potwierdziło, że jestem jedynym 
producentem, który uzyskał po-
zytywne wyniki w Wojskowym 
Instytucie Higieny i Epidemio-
logii w Warszawie. Pierwsze trzy 
sztuki, które zakupiła jednostka 
mają certyfikaty, lecz poszedłem 
dalej. Ze względu na to, że na 
rynku dominuje dobry towar 
i dobra cena, postarałem się o 
nieco tańsze materiały o tych 
samych właściwościach, które 
zadowolą wojsko pod względem 
cenowym. 

Grzegorz Burcza: Trzeba 
zwrócić uwagę na jedną rzecz. O 
rozpoczęciu produkcji zaważyły 
czynniki ekonomiczne. Kombi-
nezon, który spełnia wymagania 
wojska kosztuje w Niemczech 
do 4 tys. euro. To jest bariera nie 
do przekroczenia dla jednostek 
wojskowych. A tu okazało się, że 
można wyprodukować w Polsce 
taniej. Początkowo nikt w na-
szym kraju nie chciał podjąć się 
produkcji za rozsądne pieniądze, 
aż zrobiła to nowogardzka firma 
z zupełnie innej branży.

Czym właściwie są te kom-

binezony i dlaczego są nie-
zbędne?

G.B.: Każdy laik wie, że wszę-
dzie gdzie jest prąd występuje 
pole elektromagnetyczne, które 
w pewnym zakresie jest szkod-
liwe, w pewnym jest lecznicze 
a w pewnym obojętne. Musi-
my zdawać sobie sprawę, że w 
zakresie częstotliwości 50 Hz, 
czyli te wszystkie, które mamy w 
domu są w miarę bezpieczne. W 
zakresie powyżej 50 Hz i napięcia 
powyżej 110 kV mogą, lecz nie 
muszą stanowić zagrożenia. To 
zależy od wielu parametrów. Nie-
które instytucje m.in. Wojskowy 
Instytut Higieny i Epidemiologii 
w Warszawie, Centralny Instytut 
Ochrony Pracy mają wyspecjali-
zowane laboratoria, które badają 
te miejsca gdzie są generowane 
tego rodzaju promieniowania. 
Jeżeli przyjeżdżają do jakiejś 
firmy, to sprawdzają dawkę tego 
promieniowana. Jeżeli jest ona 
szkodliwa, to człowiek, który 
tam występuje jako operator czy 
konserwator musi mieć ochronę 
osobistą. Stąd właśnie jest nie-
zbędność tych kombinezonów. 
Tłumienie nowogardzkich kom-
binezonów jest stukrotne, czyli 
ochrona jest sto razy większa 
niż gdyby człowiek, jako ciało 
fizyczne, wchodził sam w to 
promieniowane. 

Musimy wiedzieć, że promie-
niowanie elektromagnetyczne 
jest tego rodzaju czynnikiem 
szkodliwym, który jest niewi-
doczny i niewyczuwalny. Hałas 
jest wyczuwalny, więc zakładamy 

nauszniki. Jeżeli ktoś pracu-
je w kwasie zakłada rękawice. 
Żaden receptor ciała nie jest w 
stanie wyczuć promieniowania 
elektromagnetycznego i dlatego 
jest to tak ważne. Człowiek nie 
rozpoznaje tego zagrożenia i 
dlatego musi być poinstruowany 
z zewnątrz, że jeżeli będzie długo 
pracował w takim środowisku to 
za dziesięć lat będzie miał przy-
najmniej białaczkę.

Kombinezony są już użytko-
wane. Nie byłoby sensu kupo-
wać kombinezonu gdyby nie 
były testowane w warunkach 
promieniowana. Pierwsze oceny 
użytkowników są jak najbardziej 
pozytywne. Świetnie układa 
się pod względem antropome-
tryczne, dobrze przylega, jest po 
prostu funkcjonalny. 

Gdzie jeszcze będą wykorzy-
stywane kombinezony? 

G.B.: Na chwilę obecną na 
pewno w wojsku. Ten rynek 
otworzył się dzięki decyzji mini-
stra obrony narodowej z dnia 31 
marca 2006 roku, czyli jest to to-
talna nowość. W tym momencie 
każda jednostka wojskowa, która 
ma do czynienia z radarami, z 
promieniowaniem, a generalnie 
większość jednostek ma tego 
typu zagrożenia, musi się zaopa-
trzyć w taki kombinezon. 

S.O.: Wykorzystywanie tego 
typu kombinezonów jest sprawą 
przyszłościową. Kiedy wejdą w 
życie unijne dyrektywy, które 
są wdrażane, to za dwa czy pięć 
lat każdy operator, który będzie 
konserwował wszelkiego ro-

Stanisław Osajda i Grzegorz Burcza prezentują kombinezon 
„Eso 2 Aleksander”
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Dla Marleny Jaszcz 
z okazji urodzin 
dużo zdrowia i radości, 
sto lat życia i stu gości, 

wór pieniędzy, może więcej, 
jak zamierzasz to tak będzie! 

życzą koleżanki 
Marta, Ada, Ewa, Justyna

ŻYCZENIA

dzaju nadajniki będzie musiał 
wykonywać to w takim właśnie 
kombinezonie. Zauważmy cho-
ciażby ile anten jest na dachu 
hotelu „Radisson”, które na czas 
konserwacji nie są wyłączane, a 
więc konserwator, który obraca 
się w tym polu powinien być 
ubrany w ten kombinezon.

G.B.: W Niemczech konserwa-
tor sieci nadawczo – odbiorczych 
nie ma prawa wyjść, przynaj-
mniej w zakresie częstotliwości 
200 – 600 Hz, do urządzenia w 
stanie czynnym.

Jak to wygląda w praktyce. 
Czy konserwator przekaźnika 
sieci telefonii komórkowej mu-
siałby zakładać kombinezon?

G.B.: Żeby stwierdzić czy jest 
potrzeba użytkowania kombi-
nezonu trzeba zaprosić certy-
fikowaną firmę, czy będzie to 
laboratorium CIOP czy WIHE, 
która to stwierdzi. Jeżeli nie ma 
zagrożenia lub warunki organi-
zacyjno – techniczne sprawiają, 
że niejako samo się ekranuje to 
wówczas nie ma potrzeby korzy-
stania z kombinezonów. 

Z Pana słów wynika, że te-
raz mamy taką „partyzantkę”. 
Przełożony mówi: idź napraw 
nadajnik i konserwator nieświa-
domy zagrożenia wykonuje to 
polecenie.

G.B.: Dokładnie. Człowiek 
nie widzi zagrożenia i idzie nie-
świadomy. Jego pracodawca 
być może też nie jest świadomy, 
nie robi tego w złej wierze. Z 
drugiej strony patrząc, gdyby 
on chciał znaleźć kombinezon, 
który ochroni jego pracownika, 
to go nie znajdzie, bo barierą jest 
4 tys. euro. 

To jaki jest koszt kombine-
zonu produkowanego przez 
„Eso”?

S.O.: Ponieważ jeszcze trwają 
badania nad kombinezonem 
„Eso 2 – Aleksander” (jedno 
i dwuwarstwowy) nie mamy 
jeszcze zrobionej kompletnej 
kalkulacji, ale na dzień dzisiejszy 
jest to cena rzędu 50 procent ceny 
niemieckich kombinezonów. 
Ale najważniejsze jest, że przy 
negocjacji z jednostką wojskową 
opłaca mi się produkować takie 

kombinezony a wojsku opłaca się 
kupować.

„Eso” znane jest jako firma 
branży fryzjerskiej, medycznej 
a teraz weszła w branżę wojsko-
wą. Jaki będzie następny krok?

S.O.: Teraz planuję odpocząć, 
m.in. w drodze na targi do Pragi 
zatrzymać się chociaż na jeden 
dzień w Harachovie i poszuso-
wać. A co będzie następne? Jeśli 
pojawi się jakaś potrzeba, jakieś 
zadanie to mam jeszcze na tyle 
siły by się rozwijać. Każdy dobry 
pomysł, który jest wdrażany 
przyczynia się do rozwoju firmy 
i stwarza nowe stanowiska pracy. 
Chciałbym przenieść produkcję 
do kraju, a może i do Nowogardu. 
Warunkiem jest jednak znalezie-
nie profesjonalistów z zakresu 
szycia, gdyż obecne kombine-
zony szyję w specjalistycznych 
zakładach spadochronowych.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał 

Andrzej Garguliński

Radni biegali za piłką
W minioną sobotę w hali Zespołu Szkół Ogólno-

kształcących odbył się turniej piłkarski radnych.

W zawodach wzięło udział 
pięć ekip samorządowców z 
Golczewa, Świnoujścia, Dobrej, 
Chociwla i Nowogardu. Dodat-
kowo wystartowali nowogardzcy 
Oldboje, którzy jednak nie byli 
uwzględniani w ostatecznej 
klasyfikacji.

W skład naszej drużyny weszli 
radni, byli radni i pracownicy 

Urzędu Miejskie-
go. W pierwszym 
m e c z u  n o w o -
gardzka drużyna 
uległa  ekipie  z 
Golczewa 0:2, by 
w drugim spotka-
niu poprawić sobie 
morale pokonując 
Chociwel 3:1. W 
kolejnym meczu 
nowogardzka eki-
pa została rozgro-
miona przez Dobrą 
5:1, a honorową bramkę po 
przebiegnięciu z piłką całego 
boiska strzelił... nasz bramkarz. 
Nowogard nie sprostał również 
drużynie ze Świnoujścia ule-
gając jej 2:7 i dopiero w ostat-
nim meczu z nowogardzkimi 
Oldbojami udało im się po-
prawić nastrój wygrywając 4:3. 
Cały turniej wygrała ekipa z Gol-
czewa, która wygrała wszystkie 
mecze. Najlepszym strzelcem 
został Marcin Mirejski ze Świno-
ujścia a najlepszym bramkarzem 
Grzegorz Diksi z Goleczewa.

Wyniki meczów:
Chociwel - Dobra 0:3, 
Oldboye - Świnoujście 1:1, 
Golczewo - Nowogard 2:0,

Dobra - Świnoujście 1:1,
Chociwel - Nowogard 1:3, 
Golczewo - Oldboye 3:0,
Nowogard - Dobra 1:5,
Golczewo - Świnoujście 1:0,
Chociwel - Oldboye 0:2,
Dobra - Oldboye 1:1,
Golczewo - Chociwel 2:0,
Świnoujście - Nowogard 7:2,
Golczewo - Dobra 2:1,
Nowogard - Oldboye 4:3,
Chociwel - Świnoujście 0:5.
Końcowa klasyfikacja
1. Golczewo 
2. Świnoujście 
3. Dobra  
4. Nowogard 
5. Chociwel 

Andrzej Garguliński 

Przewodniczący rady Miej-
skiej Marek Krzywania moty-
wuje kolegów z drużyny.

Zmęczona drużyna z Nowogardu 
po przegranym meczu z Dobrą. 

Trzech oprychów napadło na plebanię w 
Radowie Wielkim

(DN nr 602, wtorek, 25 lutego 1997 r.)
W środę, 19 lutego br., wieczorem, trzej męż-

czyźni pojawili się w plebani w Radowie Wiel-
kim pod pretekstem załatwienia formalności 
związanych z ślubem. Po krótkiej rozmowie z 
36-letnim proboszczem, jeden z nich zaszedł go 
od tyłu i chwycił za szyję. Wtedy dwaj pozostali 
obezwładnili księdza, kablem telefonicznym 
związali mu ręce, taśmą samoprzylepną zakleili 
usta i obwiązali nogi. Zażądali od proboszcza 
wydania wszystkich posiadanych kosztowności. 
Ponieważ proboszcz przekonywał, iż nie posia-
da gotówki, zaczęli go bić, po czym wsadzili do 
wanny wypełnionej wodą. Sami zabrali się do 
przeszukiwania pomieszczeń. Okazało się, że w 
plebani rzeczywiście nie ma nic wartościowego. 
Napastnicy znaleźli tylko 1700 zł. Było to dla nich 
stanowczo za mało, więc zrabowali jeszcze zega-
rek i sprzęt RTV. Nie mając własnego pojazdu, 
rabusie zabrali dokumenty, wsiedli do starego 
peugeota, który należał do księdza i odjechali 
(…) (Kar)

Z hotelowej „obory” na bruk
(DN nr 603, piątek, 28 lutego 1997 r.)
Rodziny zamieszkujące hotel robotniczy przy 

ul. Żeromskiego, zbulwersowane są podwyżką 
opłat za ogrzewanie, wodę, odprowadzanie ście-
ków, zważywszy, że warunki mieszkaniowe w tym 
budynku są dosłownie dramatyczne.

Hotel dysponuje jedną ubikacją (dworcowa 
jest w porównaniu do niej luksusem) i dwiema 
łazienkami – jeżeli można je tak nazwać – w 
których załatwia swoje potrzeby cała społeczność 
bloku. O suszarni lokatorzy mogą tylko poma-
rzyć. Klucz do niej posiadają bowiem tylko tzw. 
„uprzywilejowani” – ci którzy mieszkają tam od 
lat. Z pralni raczej się nie korzysta, a to dlatego, 
że nie ma  w niej okien i każdej chwili może wylać 
szambo. W kuchni sprawnych jest tylko siedem 
palników. (…) Z. Heland
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  LISTY CZYTELNIKÓW

W nawiązaniu do artykułu na temat spartakiad autora podpisującego się jako „Stały 
czytelnik” uprzejmie informuję, organizatorem spartakiad jest miejscowe koło LZS 
wspólnie z Radą Sołecką, MGZ LZS ściśle współpracuje aby impreza wypadła jak 
najlepiej.

Mówiąc o moim zaangażowaniu autor artykułu nie ma pojęcia o organizacji albo 
udaje, że nie wie o co chodzi. Przed każdą imprezą jestem cały czas w kontakcie z 
organizatorem – przekazuję im niezbędny sprzęt sportowy, zabezpieczam ekipę sę-
dziowską, dokonuję zakupu nagród rzeczowych dla dzieci. Po imprezie czeka mnie ta 
sama operacja, przyjąć sprzęt sportowy, rozliczyć imprezę pod względem finansowym 
gdyż czeka mnie następna impreza. W spartakiadzie od początku trwania aż do jej za-
kończenia uczestniczy przynajmniej jeden mój zastępca oraz kilku członków zarządu, 
którzy są sędziami, bądź są w komisji, która jest wybierana na czas trwania imprezy. 
Nie widzę powodu abym przebywał przez cały czas jej trwania.

Nie przywożę pucharów, zakupują je sponsorzy lub organizatorzy – dlaczego miał-
bym pozbawiać przyjemność ich wręczania?

Jeśli chodzi o oprawę tych imprez, to szczególny charakter mają Memoriały, bądź 
imprezy, w których oddajemy nowe boiska do użytku – proszę mi nie zarzucać, że 
nie bywałem na uroczystym ich otwarciu.

A tak nawiasem mówiąc Przewodniczącym LZS w Osinie jest p. Henryk Krzy-
żak.

Jeśli chodzi o artykuł na temat szachów, mam nadzieję, że p. Janusz Kawecki wyjaśnił 
to w swoim artykule.

Pozdrawiam wszystkich sympatyków sportu.
Jan Tandecki

O cenach wody raz jeszcze
Podwyżka rachunków za wodę spowodowana pojawieniem się opłat 

abonamentowych odbiła się w naszym mieście szerokim echem. To 
echo dotarło też do naszej redakcji dlatego dziś prezentujemy dwa 
głosy w sprawie rachunków za wodę i ścieki.

Redakcja Dziennika Nowogardzkiego
Bardzo dobrze, że został poruszony na Waszych łamach temat PUWiS-u Nowo-

gard dotyczący naliczania stałych abonamentów za wodę i kanalizację. Ale to nie 
dotyczy tylko miasta Nowogard. Jestem mieszkańcem wioski z okolic Nowogardu, 
które obsługuje również PUWiS i ta opłata, która jest zsumowana pomimo, że nie 
posiadamy sieci kanalizacyjnej dla indywidualnych gospodarstw wynosiła 4,75 zł, 
obecnie 13,44 za miesiąc, tj. wzrost o 183%. A co ciekawe, że odbiorcy, którzy nie 
posiadają wodomierza płacą 10,79 zł, tj. o 127% więcej, pomimo, że mogą ją zużywać 
bez ograniczeń. Natomiast w blokach wielorodzinnych abonament zosta obniżony 
do 3,28 zł, tj. 31% mniej.

Na moje pytanie o przyczynę takiej podwyżki odpowiedziano mi, że jest taka ustawa. 
Pozwoliłem sobie dowiedzieć się jak to przedstawia się w innych miejscowościach. 
I tak, w Policach opłata wynosi 6,35 zł, w Pobierowie 3,40 zł, a w Świnoujściu takiej 
opłaty się nie pobiera. Jednocześnie dowiedziałem się, że opłata ta może być pobie-
rana, ale też można jej nie naliczać, jak to jest właśnie w Świnoujściu. Tę podwyżkę 
można by nazwać po imieniu.

Jest to złodziejstwo i okradania w biały dzień emerytów, rencistów, dla których każda 
złotówka liczy się wielokrotnie. Dlatego też w pełni popieram stanowisko pana M. 
Krzywani, bo o ile zrobi coś dobrego dla swego miasta, to myślę, że będzie to z korzyścią 
dla mieszkańców okolicznych wsi, które korzystają z usług PUWiS-u Nowogard.

Stały czytelnik korzystający z usług PUWiS-u

Opublikowany w Dzienniku Nowogardzkim w dniu 20.02.2007 r. informuję, 
że opłaty abonamentowe w taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków, zastosowane przez  Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i 
Sanitarnych nie są opłatami za odczyt wodomierza. Opłaty takie istniały tylko do 
końca 2006 r. i wynosiły:

1) za montaż, wymianę, odczyt i rozliczanie wodomierza głównego będącego włas-
nością PUWiS lub za punkt poboru w rozliczeniach ryczałtowych – 4,75 zł brutto,

2) za odczyt i rozliczanie wodomierza będącego własnością usługobiorcy w lokalu 
budynku wielolokalowego – 2,17 zł brutto,

3) za odczyt i rozliczanie wodomierza dodatkowego (podlicznika) zainstalowanego 
na koszt odbiorcy usług – 2,17 zł brutto oraz 

4) za odczyt i rozliczanie punktu pomiaru odprowadzanych ścieków – 2,17 zł brut-
to. 

Obecnie opłaty te zostały zlikwidowane, a zastąpiły je opłaty abonamentowe, które 
obowiązują w następujących wysokościach:

1) odbiorcy rozliczani za ilość dostarczonej wody:
a) w oparciu o wskazania wodomierza głównego – 7,99 zł brutto,
b) w oparciu o wskazania wodomierzy w budynkach wielolokalowych – 3,27 zł 

brutto, 
c) na podstawie przeciętnych norm zużycia wody – 6,12 zł brutto,
2) odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań 

urządzenia pomiarowego lub zużycia wody zgodnie ze wskazaniami wodomierza 
głównego lub na podstawie przeciętnych norm zużycia wody – 5,08 zł brutto. 

Charakter tych opłat jest inny. Zgodnie z § 2 pkt 11 rozporządzenia Ministra 
Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku 
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. nr 127, poz. 886) stawka opłaty abona-
mentowej to „wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, w zł na odbiorcę usług 
za okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu 
wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urzą-
dzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza 
lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody lub 
ilość odprowadzonych ścieków”. Jest to więc przede wszystkim opłata za to, że PUWiS 
utrzymuje w gotowości do świadczenia usług sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne 
oraz inne urządzenia niezbędne do realizacji usługi. Do jej opłacania zobowiązani są 
wszyscy odbiorcy włączeni do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej, niezależ-

nie od tego, czy posiadają wodomierze lub urządzenia pomiarowe, czy też nie. Fakt 
posiadania wodomierza jest uwzględniany w momencie ustalania wysokości opłaty 
– dla odbiorców nie posiadających wodomierzy wysokość opłaty jest niższa, gdyż nie 
dochodzą usługi odczytu wodomierza. 

Opłaty abonamentowe istotnie są wyższe, niż opłaty za odczyt wodomierza, obo-
wiązujące w ubiegłym roku, jednak wynika to z kosztów eksploatacji i utrzymania 
urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych. Pragnę jednak zauważyć, że ceny 
wody i ścieków nie uległy zmianie od początku 2005 r. i wynoszą 2,14 zł brutto za 1m3 
dostarczonej wody i 2,60 zł brutto za 1 m3 odprowadzonych ścieków. 

Rada Miejska nie podjęła uchwały o zatwierdzeniu przedłożonych przez PUWiS 
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, gdyż 
sprawdzanie wniosku i weryfikacja kosztów zbiegło się w czasie z wyborami samorzą-
dowymi i rada nie podjęła jeszcze działalności. Pierwsze merytoryczne posiedzenie 
rady odbyło się w dniu 7 grudnia 2006 r. Tymczasem rada gminy ma 45 dni od dnia 
złożenia wniosku na podjęcie uchwały o zatwierdzeniu albo odmowie zatwierdzenia 
taryf. W omawianym przypadku ostatnim dniem na podjęcie uchwały był 4 grudnia 
2006 r. 

Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr. 123, poz. 858) jeżeli 
rada gminy nie podejmie uchwały w terminie taryfy zweryfikowane przez burmistrza 
wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf. 
Taka sytuacja wystąpiła w niniejszym przypadku. 

Zgodnie z art. 24 ust. 8 w/w ustawy przedsiębiorstwo ogłasza w miejscowej prasie 
lub w sposób zwyczajowo przyjęty taryfy w terminie co najmniej 7 dni przed dniem 
wejścia ich w życie. PUWiS ogłosił nowe taryfy w Dzienniku Nowogardzkim w dniu 
22 grudnia 2006 r., dopełnił więc obowiązku ich publikacji. 

Natomiast w kwestii organizowania przetargów na obsługę urządzeń wod-kan in-
formuję, że Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie 
powstała w roku 1992 w wyniku przekształcenia własnościowego istniejącego wówczas 
Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na mocy 
uchwały Rady Miejskiej pierwszej kadencji z 1991 r. To ówczesna Rada i burmistrz 
Krzysztof Krauze w roku 1991 podjęli decyzję o powstaniu Przedsiębiorstwa Usług 
Wodnych i Sanitarnych spółki z o.o., Zakładu Usług Komunalnych spółki z o.o. i 
Zarządu Budynków Komunalnych - zakładu budżetowego Gminy Nowogard oraz o 
zawarciu bezterminowej umowy na realizację usług w zakresie wod-kan z PUWiS-
em. Umowa w następnych latach była modyfikowana z udziałem ekspertów z branży 
reprezentujących strony umowy. W tych latach nie istniały jeszcze przepisy ustawy o 
zamówieniach publicznych. Po zmianach obowiązuje terminowa umowa dzierżawy 
przez PUWiS urządzeń wod-kan do dnia 31 grudnia 2012 r. 

Z poważaniem
Burmistrz Nowogardu 

Kazimierz Ziemba

  LISTY CZYTELNIKÓW

 W odpowiedzi na list otwarty
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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, Rafał Nizioł, 

Jagoda Dawidson.

Pomoc merytoryczna: Alicja Jaklińska, Małgorzata Łuka.

FOTOGRAFICZNE PASJE
Dnia 25 stycznia odbyła się piąta edycja konkursu fotograficznego pt. „Leśne pejza-
że”. Organizatorem konkursu było Nadleśnictwo w Kliniskach. W konkursie udział 
wzięła uczennica II klasy Technikum Handlowego, Monika Stańczyk, która zajęła 
trzecie miejsce. Monika przygotowała cykl zdjęć „Bliżej natury”, a komisja konkur-
sowa doceniła zdjęcie zatytułowane „Zmierzch dnia”. Opiekunką laureatki była Pani 
Grażyna Kostrzewska. 

Prezentujemy Państwu rozmowę z Moniką Stańczyk
„WBREW”: Jak długo interesujesz się fotografią?
Monika Stańczyk: Interesuję się fotografią od dwóch lat. Zaczęło się od tego, że tata 
kupił mi aparat cyfrowy. 
W: Co najczęściej fotografujesz?
M. S.: Tematem moich prac głównie jest natura, zwłaszcza pejzaże. 
W: Skąd dowiedziałaś się o konkursie?
M. S.: Do udziału w konkursie zgłosiła mnie nauczycielka biologii, Pani Grażyna 
Kostrzewska. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych Powiatu Goleniowskiego. Zgłosiło się również kilka szkół ze Szczecina. 
Komisja konkursowa oceniała nadesłane prace, o zajęciu trzeciego miejsca dowie-
działam się od pani profesor. 
W: Co było nagrodą za zajęcie trzeciego miejsca?
M. S.: Otrzymałam dyplom oraz nagrody rzeczowe: śpiwór, kubek oraz książkę z 
pięknymi pejzażami lasów.
W: Czy planujesz wystawienie swoich prac? Wiemy, że w najbliższym czasie ma się 
odbyć dzień otwarty szkoły. 
M. S.: Planuję przygotowanie wystawy dla uczniów gimnazjów. 
W: Gratulujemy sukcesu!

ZDARZYŁO SIĘ W SZKOLE
• Dnia 16 lutego w Goleniowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w  Piłce Siat-
kowej. Drużyna chłopców z naszej szkoły zdobyła IV miejsce. Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie reprezentowali: Paweł Wojdyło kl. I 
TŻ, Bartek Głazowski kl. III LP, Marcin Jastrowicz kl. IV TE, Krzysiek Syl-
westrowicz kl. II M, Łukasz Pędziwiatr kl. II TE, Kamil Grzybowski kl. IV 
TE, Łukasz Nosek kl. I TH, Mariusz Bogus kl. II M, Łukasz Cebulski kl. II M.  
Dnia 20 lutego odbyły się zawody Piłki Siatkowej. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Nowogardzie reprezentowały: Karolina Gąsior kl. I TH, Asia Ławniczek kl. I TH, 
Karolina Bartczak kl. II TŻ, Agata Szczubiał kl. II TŻ, Monika Wesołowska kl. III 
TŻ, Agnieszka Witczak kl. III TE, Jola Brylak kl. III TE, Lucyna Osowska kl. III TE, 
Kasia Bień kl. III TE, Ala Kalinowska kl. III TE, Marta Kubacka kl. III TE, Ania Król 
kl. II TH. 

Opiekunem obydwu drużyn jest Pan Marcin Wolny.

• Dnia 22 lutego w Zespole Szkół Zawodowych w Goleniowie, odbyła się V Edycja 
zawodów Gimnastycznych Dziewcząt. Udział wzięły: Monika Zajkowska kl. II TE, 
Ilona Kubiak kl. II TE, Anna Lignarska kl. II TE oraz Paulina Nowaczyk kl. IV TE. 
Dziewczęta drużynowo zdobyły IV miejsce. W drużynie zadebiutowała Ilona Ku-
biak. W programie zawodów jest:
Gimnastyka przyrządowa:
- skok kuczny przez skrzynię (4 części, odskocznia)
- przewrót w przód na skrzyni ( 4 części, odskocznia)
Ścieżka akrobatyczna – obowiązkowe elementy ćwiczebne:
- przewroty w przód 
- przewrót  w tył do rozkroku
- leżenie przewrotne, przerzutne
- podpór tyłem leżąc łukiem (można wykonać: ze stania na rekach, leżenia tyłem, z 
pozycji stojącej)
- przewrót w tył do pół szpagatu
- stanie równoważne 
Łącznie obowiązkowych elementów jest dozwolone, cały układ ma być zaprezento-
wany z podkładem muzycznym, czas wykonania 3 minuty.
Grupę do zawodów przygotowała Pani Anna Pikuła.

IX Turniej Poloneza 
Studniówkowego
Dnia 23 lutego w Nowogardzkim Domu Kultury odbył się IX Turniej Poloneza Stu-
dniówkowego o Puchar Burmistrza Nowogardu. Zespół Szkół Ponadgimazjalnych 
reprezentowali uczniowie klas czwartych Technikum Żywienia i Technikum Mecha-
nicznego. Grupa z naszej szkoły za swój układ oraz wykonanie zdobyła wyróżnienie 
oraz obraz i statuetkę. Układ choreograficzny przygotowała Pani Hanna Januszew-
ska. 

Gratulujemy!

KĄCIK KULINARNY
Milky way
Biszkopt: 
6 jajek, 1 szklanka cukru, 1 szklanka mąki pszennej, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 
2-3 łyżki kakao 
Masa mleczna: 
½ szklanki mleka, ¾ szklanki cukru, 2 opakowania cukru waniliowego, 25 dag mar-
garyny, 2 szklanki mleka w proszku („pełnego”)  
Polewa: 
15 dag czekolady mlecznej około 6 łyżek mleka
Białka ubić, dodać cukier i nadal ubijać. Dodać żółtka ciągle ubijając. Następnie do-
dać mąkę pszenną, proszek do pieczenia i kakao. Delikatnie wymieszać. Ciasto wylać 
do wysmarowanej tłuszczem prostokątnej formy o wymiarach 25 na 36 cm. Włożyć 
do nagrzanego piekarnika i piec około 25 minut w temperaturze 170 °C. Ostudzić i 
podzielić na dwie części. 
Mleko zagotować z cukrem i cukrem waniliowym. Ostudzić. Miękką margarynę 
utrzeć na puszystą masę, dalej ucierając dodawać ostudzone mleko z cukrami i mle-
ko w proszku.  Na jedną część biszkoptu wyłożyć masę mleczną i przykryć drugą 
częścią biszkoptu. Czekoladę rozpuścić z mlekiem na małym ogniu i polać wierzch 
ciasta. Schłodzić w lodówce. 

Smacznego!

HOROSKOP
BARAN – Jeśli tylko bardziej się postarasz, wszystko znowu zacznie się układać. 
Przyjaciel, rodzina i ta druga połówka zaczną na nowo odkrywać w Tobie dobro.
BYK – Jeżeli jest coś, co teraz powinieneś robić, to czas wziąć się za coś pożytecznego 
i pomyśleć o swojej przyszłości.  
BLIŹNIĘTA – Cały czas poświęcasz na rzeczy, które nie powinny teraz zaprzątać 
Ci głowy. Ustal w końcu swoją hierarchię wartości i zwróć uwagę na to, co jest dla 
Ciebie najważniejsze. 
RAK – Ostatnio poświęcasz się dla innych nie myśląc o sobie. Czasami warto, ale w 
tym wypadku zastanów się, czy świat odwdzięczy Ci się tym samym?
LEW – Odetchnij, popatrz ile pięknych rzeczy Cię otacza. Dlaczego wcześniej ich nie 
dostrzegałeś? Spróbuj czasami przystopować.
PANNA – Mógłbyś przestać w końcu rozmyślać o tym, co było. Zejdź na ziemię, nie 
jesteś pępkiem świata. Zainteresuj się trochę uczuciami innych i zapomnij o tym, co 
już nie wróci.
WAGA – Wykorzystaj dobrą passę, jaka już niedługo nadejdzie. Sprawdź swoje moż-
liwości, na pewno pozbędziesz się wielu problemów i przekonasz innych, że pew-
nych sprawach jesteś niezastąpiony.
SKORPION – Jak zwykle wplączesz się w jakieś niejasne sytuacje, ale bez problemu 
sobie z tym poradzisz. Wszystkich zastanawia fakt, że możesz radzić sobie sam w 
trudnych chwilach. 
STRZELEC – Staraj się nie dopuścić do kolejnych zaległości, bo w pewnym momen-
cie wpadniesz w panikę. Nie składaj obietnic bez pokrycia, bo możesz stracić kogoś, 
na kim bardzo Ci zależy
KOZIOROŻEC – Krok po kroku, systematycznie będziesz wprowadzać w swoje 
życie znakomite plany. Uczucia zejdą na bok, ale nie załamuj się: najpierw praca i 
kariera potem miłość.
WODNIK – W końcu zaczniesz być oceniany tak jak na to zasługujesz. Nie zawsze 
dobrze, ale na pewno sprawiedliwie. Tylko nie zapominaj się, bo teraz musisz dać z 
siebie więcej niż zwykle
RYBY – Przestań bujać w obłokach. Teraz wszystko zależy od twojej pracowitości i 
silnej woli. Pokonasz przeszkody, jeśli tylko w porę się zmobilizujesz.
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W obiektywie Jana Korneluka                      Nowogard „wczoraj”

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

REKLAMAREKLAMA

Hurtownia artykułów

Przemysłowych METALZBYT II

UL. 15-go Lutego 17
vis a vis elewatora zbożowego

"15" -12,50 zł/mb
"18" -15,50 zł/mb
"22" -22,00 zł/mb

Do wynajęcia 
POMIESZCZENIE 

BIUROWE 
w centrum Nowogardu 

o pow. 11 m2 z parkingiem 
Tel. 0501 549 818

Warsztat przy myjni 
na ulicy ZAMKOWEJ 7 

świadczy usługi dodatkowe 
w zakresie:
 - szybkich napraw,
 - wymiany oleju,
 - napraw blacharsko-spawalniczych,
 - spawanie plastiku i aluminium,
 - napraw układu hamulcowego 
 - napraw układu kierowniczego.

Godziny otwarcia:
Pon.-Pt. od 9.00-17.00
Sobota   od 9.00-14.00

Nr tel. 500 106 587
Serdecznie zapraszamy!!!

Informujemy, że   

6 marca 2007 r.
wtorek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Firma 

przyjmie 
od zaraz 

pracownika 
myjni 

samochodowej 
Kontakt: ul. Armii Krajowej 28 

Tel. 091 39 26 925

PROMOCJA!!! 
Siatka Ogrodzeniowa 
OCYNKOWANA POWLEKANA 

6 zł/m2 
Kikorze 36 • Tel. 0502 652 929

REKLAMAREKLAMA
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OGŁOSZENIA DROBNE
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Na rozwiązanie tego zadania cze-
kamy do dnia 12 marca br.

W drodze losowania przyznamy 
trzy nagrody książkowe.

Krzyżówka

Po prawidłowym rozwiązaniu krzy-
żówki litery z pól oznaczonych kropkami, 
czytane kolejno rzędami utworzą jedno-
wyrazowe rozwiązanie.

Poziomo:
1 – styl pływacki lub mały paź kró-

lowej,
7 – imię żeńskie (siostra Balladyny),
8 – głos jaki wydają lecące żurawie ( nie 

mylcie z klekotem bocianów),
9 – imię piosenkarki Santor i aktorki 

Kwiatkowskiej,
10 – czynność zdenerwowanego dzie-

cka – szybkie i mocne przebieranie 
nóżkami…

11 – bezpieczna gdy jest w korycie od 
źródeł do ujścia,

12 – posiadał sezam i 40-tu rozbój-
ników.

Pionowo:
1 – ozdobny kilimek na ścianie, bardzo 

często zdobiony napisami (np: Dobra 
żona tym się    chlubi, że gotuje co mąż 
lubi),

2 – sportowe obuwie – płócienne cho-
lewki i gumowe podeszwy,

3 – baśń, mit, nie do końca prawdziwa 

opowieść np. o Lechu, Czechu i Rusie 
(także opis mapy),

4 – szybki rozwój zawodowy – robi ją 
ten kto szybko awansuje na coraz wyższe 
stanowiska,

5 – łyżka, łyżeczka i nóż na stole, a jego 
szukaj przy rowerze,

6 – przeciwieństwo porządku, nieład.

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam pawilon handlowy z wyposaże-
niem z możliwością przeniesienia – może 
być domkiem letniskowym (płyta oborni-
cka). 0693 850 197.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze, włas-
nościowe 66 m kw., I piętro przy ul. Boh. 
Warszawy. 0502 026 977.

• Kupię kawalerkę lub mieszkanie 2-

pokojowe. Tanio, gotówka. Tel. 0 509 

919 605.

• Pilnie poszukuję mieszkania do wyna-

jęcia - najlepiej kawalerka lub 2-poko-

jowe plus garaż. 0889 188 134.

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie, w 
centrum. Tel. 0604 787 696.

• Sprzedam mieszkanie 38 m kw. Tel. 091 

39 25 833.

• Lokal do wynajęcia na działalność usługo-
wą. 091 39 23 574.

• Sprzedam kawalerkę. 0605 820 330.
• Kupię kawalerkę lub mieszkanie 2-po-

kojowe w rozsądnej cenie w Nowogar-

dzie. 0605 522 340.

• Sprzedam budynki mieszkaniowe, 200 m 
kw., koło Nowogardu + budynki gospo-
darcze, cena 250.000 zł. 0660 757 849.

• Sprzedam działkę 30 arów. 0510 043 371.
• Pokoje umeblowane do wynajęcia. 091 39 

22 988, 0698 84 30 40.
•  Poszukuję garażu do wynajęcia ul. Zamko-

wa lub centrum, tel. 0662 788 296. 
• Zamienię kawalerkę własnościową na 

większe w starym budownictwie, może 

być do remontu lub kupię bez zamiany. 

Tel. 0667 337 995.

• Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe w 
domu jednorodzinnym, wyposażone, 800 
zł. 091 39 20 737.

• Działki budowlane w Nowogardzie, przy 
ul. Gen. Bema sprzedam. 0605 106 300.

• Do wynajęcia lokal w Hotelu „Cisy”. 0607 
647 240. 

• Wynajmę pomieszczenie kosmetyczce w 
salonie fryzjerskim. 0607 647 240. 

• Zamienię mieszkanie 2-pokojowe na kawa-
lerkę. 509 379 875. 

• Sprzedam działkę pod garaż ul. Jana Pawła 
II. Tel. 0507 043 174. 

• Wydzierżawię kiosk. 0602 824 002.
• Sprzedam lub zamienię na mniejsze z do-

płatą mieszkanie 3-pokojowe w centrum 
Nowogardu. 091 39 26 668, 0605 524 788.

• Do wynajęcia garaż przy hotelu „Cisy” oraz 
przy ul. Kościuszki (z możliwością przezna-
czenia na warsztat). 0601 58 74 38.

• Poszukuję mieszkania 2-pokojowego do 
wynajęcia. 0692 489 837.

• Do wynajęcia kawalerka w centrum mia-
sta. 0607 504 083.

• Wynajmę pokój z pełnym dostępem do 
kuchni, łazienki i toalety. 091 39 22 205, 
0697 583 382.

• Sprzedam bardzo ładnie położoną działkę 
ogrodową, prąd, woda, podjazd autem. 
091 39 26 668, 0605 524 788.

• Sprzedam działkę na ogrodzie nr 4, pow. 
324,02 m kw. Tel. 091 39 21 406.

• Zamienię mieszkanie 2-pokojowe, spół-
dzielcze, własnościowe na 4-pokojowe. 
0606 39 89 02.

MOTORYZACJA

• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”do Rovera 

416 z 1996 r., cena do uzgodnienia w 

bdb stanie. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam części do Opla Ascona, 1977 
r., silnik po remoncie kapitalnym. 091 39 
23 598 – po 15.00, 0605 576 908.

• Sprzedam Ford Transit 1987 r., do małe-

go remontu. Tel. 0885 428 581.

• Peugeot 406, rocznik 2001, po wypadku 
sprzedam. Tel. 0607 607 814.

• Sprzedam UWT4 multivan, rok 1992, 

cena 14.500 zł. 0505 94 17 65. 

• Sprzedam Renault 19, 1993 r., poj. 1,7, ben-
zyna + gaz, elektryczne szyby, szyberdach. 
Cena 2.500 zł, do negocjacji. Tel. 0692 28 
52 99.  

• Sprzedam Ford Transit, 9-osobowy, biały, 
1999 r., zadbany, w bardzo dobrym stanie. 
Tel. 0512 99 56 15.

• Sprzedam Peugeot 405, 1600 poj. silnika, 
1991 r. Tel. 0693 128 108.

• Sprzedam Suzuki TS 125, 1992 r. 0506 
218 250.

• Sprzedam przyczepkę samochodową. 
Cena 900 zł. 0888 240 753.

 
ROLNICTWO

• Kupię ziemię koło Nowogardu, przy trasie 
A-6. 0512 131 444.

• Sprzedam cielaka. Długołęka. Tel. 091 

39 18 693.

• Kupię prosięta. 0663 994 417. 
• Sprzedam żyto i przenicę paszową. Tel. 

0600 345 068. 
• Sprzedam 8 ton żyta, 12 ton owsa. Tel. 

kom. 500 38 34 93.
• Sprzedam prosięta. 091 39 17 909.

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.
• Prace wykończeniowe, szpachlowanie, 

malowanie, regipsy, panele i inne. 0696 

909 548.

• DYWANOPRANIE – 0604 373 143.

• CENTRUM KREDYTOWE – oferty 5 banków. 
Plac Wolności 9 (były Hotel), pok. 413.

• Rozliczenia podatkowe – PITY. 15 zł/dekla-
racja. 0695 770 724.

• Usługi budowlane – kompleksowe wy-
kończenia domów i remonty mieszkań. 
880 690 324.

• Wycinanie drzew w trudno dostępnych 

miejscach. 0607 519 251.

• Tipsy, promocja – tanio, profesjonalnie! 
0504 589 679. 

• Usługi hydrauliczne, instalacje wod.-kan. i 
co, stali, miedzi. 0697 878 118.

• Firma wykona wszelkie usługi remonto-

wo-budowlane. 0607 519 251.

• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 
Tel. 091 39 72 575, kom. 0695 085 470. 

• Przyjmę każde zlecenie związane z do-

ciepleniami budynków i wykończeniów-

ką. 0505 94 17 65. 

• Nauka angielskiego. 0697 027 844. 
•  Remonty. 0508 920 135. 

• Remonty od A do Z, malowanie, szpachlo-
wanie, regipsy, glazura, elektryka i hydrau-
lika. Tel. 0667 435 942. 

• KOREPETYCJE DLA STUDENTÓW. STA-

TYSTYKA MATEMATYKA EKONOMETRIA 
ORAZ EKONOMIA MATEMATYCZNA. TEL. 

600 924 128, email: iwonand1@wp.pl

• Usługi remontowo-budowlane, glazura, 

terakota, budowy od podstaw. Szybko, 

tanio i solidnie! Tel. 0697 583 442 lub 

0691 439 931.

• Cyklinowanie podłóg. 0691 703 843.
• PRACE KONTROLNE. 0693 244 565.

PRACA

• Poszukuję kierowniczki do sieci sklepów. 
Wymagania: prawo jazdy. 0512 131 567.

• Zatrudnię sprzedawcę do sklepu spożyw-
czego. 091 39 21 206, 0663 391 206.

• Praca sezonowa w rolnictwie – okolice 
Wierzchów. Dojazd z Nowogardu. Tel. 0887 
704 296.

• Zatrudnię do produkcji siatki. Kikorze 36. 
0502 652 929.

• Firma remontowo-budowlana przyjmie 

pracowników. Tel. 0607 519 251.

• Zatrudnię pracownika ogólnobudowlane-
go. 0501 549 756. 

• Zatrudnię fryzjerkę. 0607 647 240. 
• Zatrudnię lektora języka angielskiego w 

godzinach popołudniowych na terenie 
Gryfic. Tel. 0602 401 331. 

• Przyjmę pracowników w charakterze mu-
rarz. 10 zł/m2, płatne co tydzień. 0505 94 
17 65.

INNE

• SPRZEDAM DRUKARKĘ LEXMARK, MODEL 
Z612, CENA DO UZGODNIENIA, TEL. 0605 
522 340.

• Sprzedam stal zbrojeniową, tanio. Tel. 

091 39 20 354. 

• Pożyczki – 0503 037 506.
• Sprzedam wyposażenie sklepu, stan dobry. 

Tel. 0662 788 296. 

ODDAM, PRZYJMĘ

• ODDAM ŚLICZNE SZCZENIĘTA W DOBRE 

RĘCE. 0509 431 901.

• Oddam roczną sukę i 8-miesięcznego 

psa w dobre ręce. Tel. 091 39 176 44. 

• Oddam ziemię po wykopaniu stawu. 0607 
739 866. 
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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”

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)

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

15 lutego 2007 r., Marianna Dekańska, ur. 1920 r., zam. Nowogard

20 lutego 2007 r., Helena Zwierzak, ur. 1915 r., zam. Wojcieszyn

ZGONY

Nowogard 26.02.2007r.

OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca
2. Pracownik produkcji
3. Fryzjerka
4.  Kierowca C+E
5.  Piekarz, cukiernik
6. Kucharz
7.  Stolarz
8.  Pracownik produkcji okien 

PCV, monter
9.  Pracownik produkcji zwie-

rzęcej 
10.  Mechanik – konserwator
11.  Prezenter handlowy
12. Doradca finansowy , Przed-

stawiciel
13.  Sprzątaczka (gr. inwal.)
14.  Specjalista otwartego 

funduszu emerytalnego 
PZU „Złota Jesień”

15. Asystent ds. wydawni-
czych (j.obce)

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Kucharz  (Rewal)
2. Spawacz (Dobra)
3. Pracownik produkcji, roz-

bieracz mięsa (Ościęcin)
4. Piekarz (Dobra)
5. Pracownik działu DS. Bu-

downictwa i Gospodarki 
Przestrzennej (Osina)

6. Elektryk (Szczecin)
7. Ochroniarz (Szczecin)
8. Kierowca C+E (Gryfice), 

(Goleniów)
9. Pracownik ds. inwentary-

zacji sklepów ( Gryfice )
10. Samodzielne stanowisko 

pracy ds. obrony cywilnej, 
zarządzania kryzysowe-
go, ochrony informacji 
niejawnych, prowadzenie 
kancelarii tajnej, ochrona 
danych osobowych oraz 
prowadzenie spraw infor-
matycznych (Osina)

11.  Mechanik samochodów 
ciężarowych (Goleniów)
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Szach i mat 

Szlemy i szlemiki 

W dniu 25.02.2007 r. (niedziela) 
w klubie „Pomorzanina” Nowogard 
rozegrano II otwarty turniej szachowy 
z cyklu „Zima 2007”. W zawodach 
udział wzięło 19 zawodników, którzy 
rozegrali po 9 partii szachów (grano 
9 rund po 15 minut dla zawodnika, 
przeciwników kojarzono systemem 
szwajcarskim przy pomocy kompu-
tera). I tak po wielogodzinnej walce 
na planszach w kategorii „Open” 
zwyciężył Bartosz Grabowski, drugi z 
taką samą ilością 7,5 punktów był Ro-
man Bendryn - obaj ze Świnoujścia, 
trzecie miejsce z ilością 7 punktów 
zajął grający sędzia zawodów Paweł 
Taberski z Nowogardu. Natomiast w 
kategorii „Junior” zwyciężył Krystian 
Olechny, druga była jedyna zawod-
niczka biorąca udział w turnieju 
Jessica Solarek, a trzeci był 8 - letni 
debiutant Marcin Sulima. Zwycięzcy 
poszczególnych kategorii zostali uho-
norowani pucharami. Dla najlepszego 
zawodnika w kategorii „Open” puchar 
ufundował Jan Tymrakiewicz grający 

zawodnik ze Świnoujścia, nato-
miast dla najlepszego Juniora puchar 
ufundowała Rada Miejsko-Gminna 
Zrzeszenia LZS z Nowogardu, która 
też była organizatorem zawodów. 
Turniej przebiegał w przyjacielskiej 
atmosferze, mimo twardej walki na 
planszach, przebiegającej jednakże 
w duchu sportowej rywalizacji. Or-
ganizator dziękuje zawodnikom za 
liczne przybycie a także sponsorowi  
sklepowi MAX NET z ul. Wojska Pol-
skiego za ufundowanie nagród rze-
czowych. Szczególne podziękowania 
składa Pani Monice Tandeckiej i Panu 
Marianowi Siwemu oraz Wydziałowi 
Promocji Miasta i Gminy za pomoc 
przy organizacji turnieju. Następny 
turniej z cyklu „Zima 2007” odbędzie 
się w dniu 11.03.2007 roku w tym 
samym miejscu i o tej samej porze. 
Zapraszamy wszystkich chętnych do 
udziału w tej szachowej zabawie.

Janusz Kawecki
foto J. Korneluk

Walka trwa

Wręczenie nagród

W dniu 24.02.2007 roku klub 
„Pomorzanina” Nowogard był areną 
meczów Ligi Okręgowej Polskiego 
Związku Brydża Sportowego. W me-
czach udział wzięło 6 następujących 
drużyn z województwa zachodnio-
pomorskiego: „Rzemieślnik” Gryfi-
ce, „Spójnia” Stargard Szczeciński, 
„Kwiatek” Goleniów, „Pod Wieżą” 
Szczecin, „Tytan” Police, „Zakład 
Taboru” Szczecin. Nie dojechała dru-
żyna KPPD ze Szczecinka. W sumie 
od godziny 10.00 do godziny 18.00 
rozegrano 5 meczów, które sędziował 
Jerzy Świderski z Goleniowa a oto 
ich wyniki: „Rzemieślnik”-„Spójnia” 
15:15; „Kwiatek”-„Pod Wieżą”12:18; 
„Tytan”-„Zakład Taboru” 13:17; „Za-
kład Taboru”-„Kwiatek” 19:11; „Pod 
Wieżą”-„Tytan” 21:9. Na pierwszym 
miejscu wymienieni są gospodarze 
spotkań, które rozgrywano na 6 
stołach, 3 w pokoju otwartym (do-
stępnym dla kibiców), 3 w pokoju 
zamkniętym (dostępnym tylko dla 
sędziego). W drużynie gra 4 zawod-
ników plus rezerwowi to znaczy 
że drużyna składa się z dwóch par, 
jedna para gra w pokoju zamknię-

tym, druga w pokoju otwartym. Gra 
się tymi samymi rozdaniami kart, 
które umieszczone są w specjalnych 
pudełkach oznaczonych tak jak 
strony świata, północ-południe N-S 
i wschód-zachód W-E, z tym że jeśli 
para z drużyny w pokoju otwartym 
gra na linii N-S to druga para z tej 
samej drużyny grająca w pokoju 
zamkniętym gra na linii W-E. Grano 
dwie połowy meczów po 12 rozdań w 
każdej, po połowie następuje zamiana 
par (gospodarze zostają na miejscu) 
i gra się nowymi rozdaniami. Grano 
w spokojnej atmosferze a sędzia in-
terweniował tylko kilka razy. Honory 
gospodarza spotkania czynił Między-
narodowy Mistrz Brydżowy Marian 
Siwy, który ze swoich obowiązków 
wywiązał się znakomicie, w czym 
dzielnie mu pomagał też brydżysta 
Czesław Sasin. Dodam jeszcze, że 
brydżowe spotkania przy zielonym 
stoliku odbywają się we wtorki i piątki 
od godziny 18.00 w klubie „Pomorza-
nina” Nowogard przy Placu Szarych 
Szeregów. 

Janusz Kawecki   

Pokój zamknięty

Pokój otwarty
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Cyfrowy 

druk kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

Do serca 

przytul psa
Wznawiamy rubrykę, w której 

zachęcamy Państwa do przygarnięcia 
czworonoga, który z wytęsknieniem 
czeka na nowego właściciela. Dziś 
prezentujemy dwa zdjęcia psów, 
inne można obejrzeć w Przytulisku 
przy Przychodni Weterynaryjnej 
„Sikorka” w miejscowości Sikorki 41 
lub dowiedzieć się szczegółów pod 
numerami telefonu (091) 39 17 695 
lub (091) 39 17 664.
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Koniec 
historycznego 
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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

Z zawodu jest 
dyrektorem

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie 

Marek Krzywania 
przyjmuje interesantów 

w każdy poniedziałek w godzinach od 1700 

do 1900 w Sali obrad obrad Ratusza Miejskiego 
(I piętro) Tel. 0605 856 611, 

tel. biura Rady Miejskiej 091 39 26 211, 
e-mail: przewodniczacy@nowogard.pl 

Przewodniczący Rady w dn. 6.03.2007 r., 

godz. 17.00 – 19.00 będzie pełnił dodatkowy dyżur 

miejscowości Boguszyce (w domu u sołtysa)

Z okazji imienin 

Burmistrzowi 
Kazimierzowi 

Ziembie 
zdrowia, radości, wytrwałości 

w dążeniu do realizacji 
zamierzonych celów

i pogody ducha na co dzień 
życzą 
V-ce Burmistrz 
Artur Gałęski

 i Przewodniczący 
Rady Miejskiej 

Marek Krzywania

czytaj na s. 45 marca inaczej

Mamy budżet

Kto pożyczył 
dwa miliony 
złotych?

czytaj na s. 6

Karsk 
zwycięzcą
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KALENDARIUM
2 MARCA

Imieniny: Absalon, Franciszek, Halszka, Helena, Hen-
ryk, Januaria, Karol, Krzysztof, Łukasz, Michał, Paweł, 
Piotr i Radosław

3 MARCA

Imieniny: Agrypin, Anzelm, Asteriusz, Eutropiusz, Hie-
ronim, Innocenty, Jakub, Kleonik, Kleonika, Kolumba, 
Kunegunda, Maryn, Maryniusz, Teodor, Teresa, Tycjan, 
Tycjana i Wirzchosława
Międzynarodowy Dzień Pisarzy 

4 MARCA

Imieniny: Adrian, Adrianna, Arkadia, Arkadiusz, 
Arkady, Bazyli, Bazyliusz, Efrem, Elpidia, Elpidiusz, 
Eugeniusz, Humbert, Kajusz, Kazimierz, Leonard, 
Leonarda, Lucjusz, Łucjusz, Nestor, Placyda, Wacław 
i Wacława

5 MARCA

Imieniny: Adrian, Adrianna, Fokas, Fryderyk, Gerazym, 
Jan, Krzysztof, Oliwia, Pakosław, Teofil, Wacław, Wacła-
wa, Wergilia, Wergiliusz, Wirgilia, Wirgiliusz i Wolimir
1945 - II wojna światowa: rocznica wyzwolenia 
Nowogardu

REKLAMA

Podsumowali ferie, 
zaplanowali majówkę

We wtorek odbyło się spotkanie podsumowujące dyrektorów placówek, które brały udział w organi-
zowaniu ferii dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy z pracownikami Urzędu Miejskiego.

W czasie trwania spotkania 
po raz pierwszy dały się odczuć 
trudności związane z pęknięciem 
belki w sali obrad nowogardz-
kiego Ratusza. Spotkanie mające 
po raz pierwszy skoordynować 
gminne przygotowania do zi-
mowych ferii odbyło się właśnie 
w Urzędzie Miejskim, natomiast 
ich posumowanie miało miejsce 
już w Bibliotece.

„Praktycznie zrobiliście coś 
wspaniałego z niczego, bo środ-
ków żadnych na ten cel nikt nie 
dostał” – powiedział na wstępie 
zastępca burmistrza Artur Ga-
łęski dziękując dyrektorom za 
ich pracę. 

W tym roku po raz pierwszy 
szkoły, Nowogardzki Dom Kul-
tury, Biblioteka Miejska, Świet-
lica „Promyk” i inne placówki 
wspólnie, pod okiem Urzędu 
Miejskiego, przygotowały ofertę 
dla dzieci i młodzieży z terenu 
naszej gminy. I efektów trudno 
nie nazwać zadowalającymi. 
Podczas zajęć odbywających się 
w szkołach przez te placówki 
przewinęło się 1682 dzieci (jeśli 
ktoś brał udział w zajęciach np. 
od poniedziałku do środy liczony 
był jako trzy osoby), z czego 901 

w szkołach wiejskich a 713 w 
szkołach miejskich. W zajęciach 
zorganizowanych w NDK wzięło 
udział 100 osób. Najwięcej dzieci 
bo aż 760 odwiedziło Bibliotekę. 
Warto dodać, że ta instytucja 
jako jedyna prowadziła zajęcia 
przez cały czas trwania ferii. Z 
budżetu gminy udało się wy-
ciągnąć po 150 zł dla każdej 
placówki. Nie jest to dużo, ale na 
symboliczną piłkę czy książkę z 
pewnością się przyda.

Przy okazji rozpoczęto plano-
wanie kolejnej ważnej imprezy, 
czyli długiego majowego week-

endu. Odbędzie się sporo im-
prez sportowych. Nie zabraknie 
organizowanych przez Andrzeja 
Nowaka biegów majowych a 
także streetballa. Rozegrane 
zostaną turnieje siatkówki, piłki 
ręcznej, a nawet tenisa. Trwają 
starania by zorganizować cie-
kawe koncerty z udziałem dość 
dobrze znanych nazwisk. Tobiasz 
Lubczyński poinformował, że 
przeprowadził już kilka rozmów, 
lecz do momentu zapadnięcia 
ostatecznych decyzji woli ich nie 
ujawniać. Ag

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.

• Oddam segment stołowy. Dzwonić po 
17.00. Tel. 091 39 22 161.

• Redakcja ma do oddania wózek inwalidz-
ki. Tel. 091 39 22 165.

Nie bądźmy obojętni wobec ludzi znajdują-
cych się w trudnej sytuacji.

   Z góry dziękujemy.  Redakcja 

Dla Natalii
„Serce to jedyne w swoim rodzaju bo-

gactwo, którego nie można ani kupić ani 
sprzedać a tylko ofiarować”

Na łamach gazety opisywaliśmy wielokrotnie 
tragedię małej Natalii, która cierpi na padaczkę 
lekooporną, postępujący proces mózgu oraz 
współistniejące choroby. Zbieraliśmy pieniądze na 
operację wszczepienia stymulatora nerwu błędne-
go. Natalia przeszła operację 15 grudnia 2006 r., 
która  przebiegła prawidłowo. Obecnie musi co 
miesiąc jeździć na kontrolę do neurochirurga w 
Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie w celu 
zwiększenia aktywności mocy stymulatora.

Natalia musi przejść rehabilitację, która za-

pobiegnie nawrotowi zaniku 
mięśni i ataksji ciała. Dwuty-
godniowy pobyt razem z mamą 
wynosi 2.600 zł, w przypadku 
Natalii lekarze diagnozują, iż 
dziewczynka będzie musiała 
przejść kilkakrotnie taki tur-
nus. Koszt rehabilitacji nie jest 
refundowany. Przed nami jest 
wielkie wyzwanie by pomóc 
Natalii do końca. Od 1 marca 
rozpocznie się konkurs chary-
tatywny dla wszystkich szkół w  
gminie.  Konkurs ma na celu 
uwrażliwienie dzieci i młodzież 
na krzywdę innych oraz zebranie 
odpowiedniej kwoty dla Natalii 
na rehabilitację. Regulamin 
konkursu będzie podany dla 
wszystkich szkół. O wynikach 
jego poinformujemy na łamach 
gazety.

Wszystkim firmom, mieszkań-
com, szkołom, ludziom spoza te-
renu bardzo mocno dziękujemy 
za wsparcie finansowe i  przyłą-
czenie się do akcji grudniowej.

Chcielibyśmy bardzo mocno 
podziękować w imieniu mamy 
i swoim p. Eugeniuszowi Hein-
richowi, wszystkim wolonta-
riuszom i całej ekipie Polskiego 
Czerwonego Krzyża z Nowogar-

du za wielkie zaangażowanie się 
w pomoc dla Natalii

Organizatorzy 
Lidia Tatara 

Edyta Kamińska
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ZAKŁAD DOMOWEJ OPIEKI
DŁUGOTERMINOWEJ

Informacja dostępna pod numerem
tel. 091 392 65 31 tel. kom. 509 142 650

uruchamiając

Informuje, iż z dniem 01.02.07r. rozszerzył swoją działalność

HOSPICJUM DOMOWE bezpłatną

Usługi wykonywane są w domu pacjenta

NOWOGARD ul. KOŚCIUSZKI 36 II piętro gab. 314
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Z zawodu 
jest dyrektorem

fachowiec nie został naszym burmi-
strzem, bo jak inaczej określić fakt, że 
z dyrektora PUP staje się dyrektorem 
ośrodka ratownictwa, placówki ma-
jącej bezpośredni wpływ na ludzkie 
życie?  

Widać mamy wielkie szczęście 
posiadając specjalistę w każdej dzie-
dzinie, prawdziwego dyrektora z 
zawodu, tylko patrzeć jak Pan Czapla 
wyfrunie nam w przestworza praw-
dziwej kariery. 

„Leć, Robert leć” i nie opowiadaj 
więcej o uczciwości i obsadzaniu sta-
nowisk przez partyjnych kolesiów, Ty 
jak nikt inny jesteś naszym mistrzem 
protekcji.

A mieszkańcy niech się więcej nie 
łudzą, że mają do czynienia z czystym 
jak łza socjaldemokratą, tylko z par-
tyjnym aparatczykiem – dyrektorem 
z zawodu.

wiatr

Czy jest wśród Polaków ktoś, 
kto nie lubi Stanisława Barei, i jego 
twórczości obrazującej PRL-owską 
rzeczywistość. 

Przez władze poprzedniego ustro-
ju tolerowany, a przez uwielbiającą 
go publiczność określany mianem 
„detektywa na tropie polskich para-
doksów”.

Jedną z kultowych komedii powsta-
łych na początku lat 70 był: „Poszu-
kiwany Poszukiwana” z rewelacyjną 
rolą Wojciecha Pokory odgrywają-
cego naiwną Marysię z prowincji. 
Osobiście oglądałem ten film wiele 
razy i za każdym razem zrywałem 
boki widząc naukowca: „badającego 
zawartość cukru w cukrze”. 

Jak dotąd „cukier” był wizytówką 
„poszukiwanego”, ale obecnie dla 
wielu nowogardzian najważniejszym 
(ku przestrodze) powinien stać się 
tekst: „Bo mój mąż z zawodu jest 
dyrektorem” wypowiedziany przez 
Barbarę Brylską grającą żonę partyj-
nego aparatczyka. 

Sytuację niemal jak z filmu mamy 
na własnym podwórku tylko, że to nie 
żart a rzeczywistość, w której kolejny 

raz niezbyt sympatyczną rolę odegrał 
nasz najlepszy i najzdolniejszy dok-
torant Pan Robert Czapla. Jeszcze 
niedawno szczycący się swoimi suk-
cesami dyrektor Powiatowego Urzę-
du Pracy „niesłusznie” zwolniony ze 
stanowiska przez obecnego starostę 
przy udziale Kazimierza Ziemby. 

Mieliśmy okazję wszyscy czytać 
na łamach DN szeroką wypowiedź 
skrzywdzonego Pana Czapli żalące-
go się i ubolewającego nad swoim 
losem, biedak tak mocno się przejął, 
że zachorował.  

I nagle nastąpiło wielkie ozdrowie-
nie! 20 lutego odebrał w starostwie 
wymówienie i co?

Za chwilę był już zdrów jak ryba 
obejmując kolejną posadkę Dyrek-
tora Ośrodka Szkolenia Ratownictwa 
Morskiego w Szczecinie na Akademii 
Morskiej.

Dowodzi to, że nie tylko ze zdro-
wiem Pana Czapli już wszystko w 
porządku, ale i kręgosłup partyjny 
kolegów mających wpływ na obsa-
dzanie intratnych stanowisk ma się 
całkiem nieźle.

Dziś „żałujmy”, że ten wybitny 

Nowogardzki Dom Kultury
zaprasza

na widowisko artystyczne pt.

„WYSPA CZTERECH 
WIATRÓW”

reż. Lech Jurek
sala widowiska NDK w dniu 

04.03.2007 r. godz. 17.00
wstęp wolny



4 M - Nr 17 (1554)

Od wielu lat corocznie pisaliśmy w DN o tzw. rocznicy wyzwolenia Nowogardu obchodzonej 5 
marca. Pisaliśmy jak rzeczywiście wyglądał 5 marca 1945 roku w Nowogardzie i dlaczego nie należy 
urządzać ceremonii przed pomnikiem na Placu Wolności.

Dopiero zmiana władz, w wyniku jesiennych wyborów samorządowych spowodowała, że nowy 
samorząd postanowił „wrócić do normalności” i do prawdy o naszej lokalnej historii.

W trakcie ostatniej sesji Rady Miejskiej w dniu 28 stycznia 2007 roku burmistrz Kazimierz Ziem-
ba poinformował radnych i mieszkańców o zmianie obchodów dnia 5 marca, który stanie się teraz 
dniem kombatanta, osadnika i Sybiraka.

Koniec 
historycznego fałszu

Zmienimy 
obchody 
5 marca

Rozmowa z Kazimierzem Ziembą
„Dziennik Nowogardzki”: Obchody 5 mar-

ca od lat wzbudzały sporo kontrowersji.
Kazimierz Ziemba: W ostatnich latach pro-

gram obchodów budził pewne kontrowersje. 
Jedni mówią, że Nowogard jest zdobyty, inni, 
że wyzwolony. Ktoś zadaje pytanie, spod jakiego 
jarzma wyzwolony skoro popadliśmy w następ-
ne. A więc zawsze budziło to szereg uwag. My 
zaproponowaliśmy żeby w tym roku 5 marca 
również uczcić, bo jest to dzień ważny dla na-
szych osadników, którzy tu kiedyś mieszkali i 
zostali wyzwoleni, więc mówmy o wyzwoleniu 
przez wojska wkraczające, w większości wojska 
radzieckie. Pozostali tu przyjechali w 1945 roku 
i się tu osiedlali. Dlatego chcielibyśmy aby ten 
dzień był dniem osadnika i dniem polskości.

Polskości tych ziem?
Tak, polskości tych ziem. Bo wywody hi-

storyczne, że kiedyś to było nasze dziś trącą 
myszką. To można ładnie połączyć, dzień osad-
nika, dzień polskości i święto Sybiraków, którzy 
również mają swoją propozycję bo wówczas 
podpisany został przez Stalina ukaz nakazujący 
wymordowanie tysięcy Polaków. To święto ob-
chodzone byłoby właśnie 5 marca, bo właśnie 
wówczas zdobyto Nowogard. Wraz z księdzem 
proboszczem Kazimierzem Łukjaniukiem 
zaplanowaliśmy, że o godzinie 10.00 odbędzie 
się msza w intencji osadników, kombatantów 
i Sybiraków. Myślę, że to byłoby najbardziej 
racjonalne. Natomiast w sobotę Nowogardzki 
Dom Kultury organizuje imprezy, niekoniecz-
nie z tym związane, i w ten sposób też zostanie 
podkreślona wyjątkowość tego dnia. 

Już chyba minęły te czasy, że obchodziliśmy 
wyzwolenie, szliśmy pod pomniki ze sztanda-
rami składać wieńce. Chcieliśmy to zmienić. 
I myślę, że od tego roku właśnie w tym kie-
runku pójdziemy. Organizujemy to w kościele 
św. Rafała Kalinowskiego, ponieważ właśnie 
tam gromadzą się Sybiracy, tam mają swoje 
tradycyjne miejsce. Chcielibyśmy wystąpić do 
naszych szkół by uczestniczyła tam młodzież, 
żeby mogła nauczyć się trochę tej historii. 
Początek uroczystości zaplanowany jest na 
godzinę 10.00.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Andrzej Garguliński

5 marca dniem pamięci ofiar 
ludobójstwa komunistycznego

Ks. prałat 
zdzisław J. peszkowski
Powstaje pytanie, dlaczego 5 

marca. Otóż tego dnia podjęta 
została przez władze sowieckie 
„decyzja” o skazaniu na śmierć 
ok. 25 tys. Polaków, w większości 
oficerów rezerwy stanowiących 
elitę Polski międzywojennej.

Wyrok wydano wobec jeńców 
wojennych chronionych przez 
normy prawa międzynarodo-
wego. Pogwałcono wszystkie 
procedury prawne nawet te obo-
wiązujące wówczas w Związku 
Sowieckim.

Jaki był cel przyświecający 
zbrodniarzom? Wydaje się, że 
odpowiedź nie może nastręczać 
trudności - zagłada Narodu i 
Państwa Polskiego. Sowiecka 
polityka ludobójstwa realizo-
wana od lat wobec narodów 
zamieszkujących Związek Ra-
dziecki miała dotknąć Narodu, 
który w 1920 r. stanął na drodze 
rewolucji bolszewickiej.

Dlaczego 5 marca ma być 
datą upamiętniającą miliony 
ofiar komunizmu? Po pierwsze, 
dokument noszący powyższą 
datę jest ewenementem na 
skalę światową. Nie zachowały 
się przecież dokumenty zagłady 
podpisywane przez Hitlera, czy 
też innych przywódców państwa 
nazistowskiego.

Zbrodnia dokonana na Po-
lakach może zostać określona 
jako zbrodnia państwowa, jako 
zbrodnia dokonana na polece-
nie najwyższych władz państwa 
sowieckiego. Na dokumencie z 
5 marca 1940 r. widnieją pod-
pisy najważniejszych osób w 

państwie sowieckim: Stalina, 
Berii, Woroszyłowa, Mołotowa 
i Mikojana oraz Kalinina i Ka-
ganowicza. Po drugie, dzieje tej 
zbrodni ukazująniespotykane 
w historii kłamstwo i obłudę. 
Sowieci nie szczędzili środków, 
ażeby przekonać opinię świato-
wą do tego, iż zbrodni dokonali 
Niemcy. Niestety wielu, w tym 
także na Zachodzie, uwierzyło. 
Na szczęście byli i tacy, którzy 
od samego początku głosili 
prawdę o Katyniu, płacąc często 
za swoją postawę najwyższą 
cenę - cenę życia. Po trzecie, 
perwersją kłamstwa dotknięci 
byli nie tylko Sowieci, ale także 
świat zachodni, który swoim 
milczeniem wyraził zgodę na 
działania propagandy sowie-
ckiej. Opublikowane nie dawno 
dokumenty pokazują chociażby 
działanie władz angielskich, 
które w imię źle pojętego reali-
zmu politycznego postanowiły 
„przemilczeć” zbrodnie sowie-
ckie, których symbolem stała 
się zbrodnia katyńska. Pomimo 
wielu prób sprawcy zbrodni 
komunistycznych nie zostali 
nigdy osądzeni. Nawet w Polsce 

zawieszone zostało tzw. śledz-
two katyńskie. Biorąc powyższe 
pod uwagę, uzasadniony jest 
postulat wyróżnienia w kalen-
darzu dnia 5 marca, jako daty 
szczególnej. Dzień ten niech 
się stanie z jednej strony dniem 
pamięci o ofiarach zbrodni ko-
munistycznych, z drugiej jednak 
niech będzie przestrogą dla tych 
wszystkich, którzy kiedykol-
wiek i gdziekolwiek w oparciu o 
zbrodniczą ideologię będą chcieli 
budować „raj na ziemi”. Niech 
data ta przypomina wszystkim, 
że zbrodnie komunistyczne nie 
zostały osądzone. Niech stanie 
się ona wyrzutem sumienia 
dla polityków, którzy służyli 
kłamstwu tuszując prawdę o 
zbrodniach komunistycznych. 
Wreszcie, niech 5 marca stanie 
się dniem refleksji nad przy-
szłością świata w III Tysiącleciu. 
Niech wydarzenia z 5 marca 
staną się lekcją dla współczes-
nych rządzących, ażeby pokój 
światowy nie stał się pustym 
sloganem, ale błogosławioną, 
upragnioną rzeczywistością.

Zaproszenie
 

Zarząd Koła Związków Sybiraków serdecznie zapra-
sza mieszkańców, nauczycieli i młodzież szkolną na 
spotkanie pod pomnikiem „PAMIĘCI SYBIRAKÓW” 
w dniu 5 marca 2007 r. o godz. 12.00 na cmentarzu w 
Nowogardzie.

Prezes Koła Franciszka Kobylińska

Program obchodów 
dnia 5 marca w Nowogardzie

10.00  Msza św. za Ojczyznę, Osadni-
ków i Zesłańców na Wschód w parafii 
Św. Rafała Kalinowskiego.

12.00 Złożenie wieńców pod pomni-
kiem Sybiraków na Cmentarzu
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REKLAMA

•
•
•
• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
• Drzwi zewnętrze i wewnętrzne

Okna PCV i drewniane
Rolety materiałowe i zewnętrzne
Żaluzje, markizy

Biura: • Kamień Pomorski tel. 091 382 08 05

w
w

w
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kn
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lu
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co
m • Węgorzyno 091 39 764 88

Do każdego okna
• parapet lub
• roleta materiałowa

tel.

- MAJĄTKOWE
- OC, AC
- FINANSOWE
- PRAWNE
- NA ŻYCIE

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

Sprawdzali busy

Cyfrowy 

druk kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

W miniony poniedziałek od 
wczesnych godzin rannych policja 
prowadziła wzmożone działania 
kontrolne busów. Kontrole prowa-
dzone były w kilkunastu  wybra-
nych punktach na terenie całego 
powiatu. „Działania miały na celu 
przede wszystkim eliminowanie 
nieprawidłowości w przewozie osób, 
w szczególności dzieci i młodzieży, 
zmniejszanie ilości zdarzeń drogo-
wych z udziałem pojazdów prze-
wożących osoby oraz eliminowanie 
przypadków nieprzestrzegania prze-
pisów ustawy o transporcie drogo-
wym i przepisów pochodnych.” – po-
wiedział oficer prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Goleniowie 
nadkom. Wiesław Ziemba.

Kontrolowano wszelkie pojazdy 
przewożące osoby, pojazdy komu-

nikacji miejskiej oraz międzymia-
stowej, przewoźników państwo-
wych i prywatnych. Do działań 
wykorzystano również nieozna-
kowany radiowóz wyposażony 
w wideorejestrator, który znako-
micie sprawdza się w ujawnianiu 
wykroczeń w trakcie jazdy przez 
kierowców. Policjanci skontrolo-
wali kilkaset pojazdów. Zatrzyma-
no dwa dowody rejestracyjne za 
niesprawne oświetlenie, nałożono 
kilka mandatów karnych, w tym 
jeden za przekroczenie prędko-
ści ujawnione przez policjantów 
na podstawie zapisu tachografu. 
Cieszyć może jedynie, że wszyscy 
kontrolowani kierowcy byli trzeźwi. 
Jak mówią policjanci działania takie 
będą nadal kontynuowane. Ag
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„Nie umiera ten, kto trwa 
w pamięci i sercach naszych” 
Odszedł od nas ukochany 

brat, szwagier, wujek 

śp. Piotr Iwan 
Zawiadamiamy, że 

msza św. odprawiona zostanie 
2.03.2007 r. o godz. 1300 
w kaplicy przycmentarnej 

pogrążony w smutku brat Henryk 
z żoną i dziećmi

W 6 rocznicę 
odejścia od nas 

naszego jedynego dziecka 

Damiana Grzesiak 
odbędzie się 

uroczysta msza św. 
w kościele pw. NMP w Nowogardzie 

w dniu 3.03.2007 r. o godz. 1800, 
o czym zawiadamia 
Grażyna Piechowska 

wraz z rodziną

Mamy budżet
W środę, w sali widowiskowej Nowogardzkiego Domu Kultury odbyła się sesja 

Rady Miejskiej, której najważniejszym punktem było glosowanie nad budżetem.

Rada Miejska nabiera rumieńców

Kto pożyczył dwa miliony złotych?
W czasie ostatniej sesji Rady Miejskiej wybuchła ciekawa dyskusja. Adwersarzami byli 

radny koalicji Rafał Szpilkowski i dzisiejszy opozycjonista Robert Czapla.

Przedstawiający projekt budżetu Kazimierz 
Ziemba zaczął od... tłumaczenia się. Mówił, że 
został on przygotowany przez poprzednią koalicję 
SLD – PSL, a obecnie rządzący mieli małe moż-
liwości wprowadzenia swoich poprawek. Trudno 
patrzeć optymistycznie w przyszłość mając świa-
domość, że obecna koalicja będzie dysponować 
naszymi pieniędzmi na zasadach ustalonych przez 
poprzedników.

Przedstawiając w największym skrócie budżet, 
dochody w tym roku mają wynieść 44.830.727 
zł a wydatki 48124.648 zł, co tworzy deficyt w 
wysokości 3.293.921 zł. Ma on zostać pokryty 
z wyemitowanych obligacji na sumę 2 mln zł i 
„nadwyżek środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym gminy”.

Tradycyjnie już radni nie byli zgodni w ocenie 
projektu. Dzisiejsza opozycja będąca jego współ-
autorem, czyli lewica zapowiedziała, że wstrzyma 
się od głosu. Radny Kosiński z PSL zaproponował 
by część pieniędzy przeznaczonych na remont 
niemal już przysłowiowych chodników i dziur 
na drogach przeznaczyć na cele rozwojowe. Jego 
kolega partyjny burmistrz Ziemba uznał z kolei 
projekt budżetu jako rozwojowy. Swoje uwagi 
zgłaszali też radna Szkołuda z Samoobrony i 

radny Kaczmarski z PiS. Jednak 
w ostatecznym rozrachunku nie 
miało to większego wpływu na 
przebieg głosowania. Budżet 
został przyjęty trzynastoma gło-
sami. Dwóch radnych głosowało 
przeciw a pięciu wstrzymało się 
od głosowania. Ag

Tematem, który tak mocno 
rozpalił naszych radnych były 
dwa miliony złotych, która to 
kwota zostanie dopisana do i tak 
sporego już długu naszej gminy. 
Robert Czapla, który brał udział 
w tworzeniu tegorocznego bu-
dżetu zdecydowanie odciął się 
od pomysłu zaciągnięcia tak wy-
sokiego zobowiązania. Tę wypo-
wiedź postanowił skomentować 
Rafał Szpilkowski: „Widzę, że 
pamięć szwankuje, nie pamiętacie 
nawet co zrobiliście w poprzedniej 
kadencji. Dwa miliony złotych to 
nie nasza sprawka. Szkoda, że nie 
udało się tego ograniczyć troszkę. 
Ja chciałbym taką informację 
podać dla opinii publicznej. W 
koalicji toczyły się duże spory 
na temat budżetu, on nie został 
klepnięty ot tak sobie, także proszę 
wierzyć, że pracujemy mocno nad 
tym tematem, tu było wiele róż-
nych uwag. Pan burmistrz złożył 
nam pewne zobowiązanie, że bę-
dzie je uwzględniał w czasie roku 
budżetowego, bo ten budżet to nie 
jest coś co jest już zamknięte. Li-
czymy na zwiększenie dochodów 
budżetu z racji pozyskiwania 
środków unijnych. Czekamy 
niecierpliwie na reorganizację 
Urzędu Miejskiego i stworzenie 
wydziału wyspecjalizowanego w 
tym temacie.(...)”

Robert Czapla nie dawał za 
wygraną: „Gwoli ścisłości, pano-
wie po raz pierwszy są radnymi a 
więc jeszcze nie wiedzą. Faktycz-
nie, przygotowaliśmy ten budżet, 
to jest nasz budżet koalicyjny 
SLD – PSL poza niektórymi wy-
jątkami. Przygotowując budżet 
rozważaliśmy wiele alternatyw. 

Było wiele alternatyw wysokości 
długu publicznego i to też było 
rozważane. Natomiast to nie my 
wskazaliśmy jako poprzednia 
koalicja, że ma być dwa miliony 
i to dajemy wam pod głosowanie. 
Tych alternatyw było więcej, 
państwo jako koalicja może-
cie się opowiedzieć, czy chcecie 
przyjmować budżet dodatkowo 
zadłużając gminę, czy chcecie 
przyjmować budżet nie zadłuża-
jąc gminy, a naszym zdaniem jest 
to wykonalne. W szczególności 
dziwi mnie wypowiedź radnego 
Rafała Szpilkowskiego, który w 
czasie kampanii wyborczej obie-
cywał wszem i wobec ludziom, że 
gmina jest już na tyle zadłużona, 
że on będzie strażnikiem tego, 
żeby więcej gminy nie zadłużać. 
A dzisiaj się okazuje, jak się jest w 
koalicji, że zdanie trzeba zmienić, 
trochę rozmów się odbyło, koledzy 
ponaciskali i już nie można do-
trzymać obietnicy wyborczej, a to 
co się mówiło ludziom przed wy-
borami jest nieważne. Ale myślę, 
że mieszkańcy to sprawiedliwie 
ocenią. Reasumując, nie SLD z 
PSL zatwierdzali dwa miliony 
zadłużenia naszej gminy. (...)”

Po chwili mikrofon do ręki 
wziął ponownie Rafał Szpil-
kowski:  „Króciutko, bo widzę, że 
zaczęły się igrzyska. Panie Rober-
cie, cieszę się, ze pan wrócił do tej 
Rady w końcu po chorobie, bo się 
zrobiło troszkę weselej i ciekawiej. 
Mam ze sobą kopię wniosków do 
budżetu, które spłynęły z każdej 
komisji. Panie radny Czapla,  SLD 
nie złożyło żadnego wniosku o 
zmianę w budżecie. Pan tego nie 
zrobił, nie zrobił też tego członek 

waszego klubu zasiadający z 
komisji finansowej, pan Kazuba. 
Także proszę sobie darować takie 
uwagi, bo można było w czasie 
pracy nad budżetem wprowadzić 
zmiany, albo spróbować zmiany, 
które by doprowadziły do troszkę 
lepszego zbilansowania. Ja liczę, 
że opozycja również włączy się w 
temacie finansowym. Jeżeli pan 
się czuje specjalistą od finansów, 
to zapraszam na komisję finanso-
wą. Jest tam pan naprawdę mile 
widziany.”

I gdy już ta dyskusja, będąca 
jak na realia obrad naszych 
radnych niemal kłótnią, zaczęła 
nabierać rumieńców do akcji 
wkroczył przewodniczący Ma-
rek Krzywania odbierając obu 
panom głos. Jak widać zaszłości 
z czasów kampanii nie odeszły w 
zapomnienie i najprawdopodob-
niej możemy liczyć na kolejne 
gorące wymiany zdań. 

Szkoda tylko, że żaden z pa-
nów nie wziął na swoje barki 
odpowiedzialności, lub cho-
ciaż współodpowiedzialności 
za zaciągnięcie tego długu, a 
skończyło się na wzajemnych 
przepychankach. 

Na pocieszenie możemy po-
wiedzieć, że suma ta ma zostać 
przeznaczona jako wkład własny 
do pozyskiwanych środków po-
mocowych. Stosowny wydział w 
Urzędzie Miejskim ma rozpocząć 
pracę 15 marca. Radny Szpilkow-
ski obiecał, że będzie przyglądał 
się sposobowi wydawania tych 
pieniędzy. Traktujemy to jako 
obietnicę. Ag
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W obiektywie Jana Korneluka    -  Nowogard „wczoraj”

Z okazji 
Jubileuszu 90-lecia 

Franciszce 
Majdzińskiej 

wszystkiego najlepszego, 
dużo zdrowia i pomyślności 

życzą 
córki z rodzinami

Dla księdza proboszcza 

Kazimierza 
Łukjaniuka 

z okazji
imienin 

dużo zdrowia, sto lat życia, 
spełnienia marzeń 

i opieki Matki Bożej 
życzą parafianie z parafii

pw. Św. Rafała Kalinowskiego

Czy Zośka jest dobra, 
czy Zośka jest zła?

Dawno, dawno temu jakaś Jaśka podrzuciła mi 
anonim takiej oto treści: „Zosieńko - pisze Jaśka - 
wycięłam Twój artykuł i posłałam go Panu Prezy-
dentowi Kwaśniewskiemu żeby zaskarżył do sądu 
Ciebie i pismo, które wydaje takie paszkwile. Bez 
wzglądu na to czy zostanie prezydentem czy nie. 
A ty (…) idź do kościoła i leż krzyżem za swoje 
ciężkie grzechy bo rzucanie obelg jest ciężkim 
grzechem, jak też obrzucanie błotem. A Ty nie 
zostawiłaś na uczciwych ludziach suchej nitki. Je-
steś grzesznicą, wredną małpą i będziesz w piekle 
po wieki wieków. Modlę się, żeby Kwaśniewski 
został prezydentem, a wtedy na pewno nastąpi 
sprawiedliwość. Obyś jak najszybciej poniosła 
karę za swoje grzechy, ty świnio z takim ryjem.”

A ja? A ja na to jak na lato. Za pośrednictwem 
redakcji Dziennika Nowogardzkiego spokojnie, 
bez zawiści i bez złości fance Kwaśniewskiego 
odpisałam tak:

Gdyby takie modły miałyby się spełniać, to 
już leżę na marach a moja duszyczka popychana 
przez czerwonych diabłów i kłuta widłami stałaby 
zbolała w kolejce do piekła.

W międzyczasie do redakcji ludzie listy słali. 
Nie drukować listów Zośki bo Zośka ludzi obraża! 
Jakich ludzi pomyślałam, czy komuna to ludzie?

W ubiegłym roku, w słoneczne popołudnie nie-

gdyś sympatyzująca ze mną pani, która głosowa 
na Donalda Tuska i panią Magdalenę Kochan 
powiedziała bez ogródek. Myślałam, że jesteś 
mądrzejsza, a Tobie tylko „kaczory” w głowie. A 
tak, i co mnie zrobisz? I zrobiła tyle, że się plecami 
ode mnie odwróciła. I bardzo dobrze, wiem teraz 
z kim mam do czynienia. Wkrótce po tym pewien 
młody platformista napisał, ze jestem maluczka, 
bo Platformę obraziłam. Wielkie mi coś Platfor-
ma, pomyślałam sobie. 

Ktoś się na mnie też obraził, no bo powiedzia-
łam, że Andrzej Lepper wcześniej czy później i 
tak pójdzie do czerwonych. Że ta jego troska o 
Polskę to wielki pic na wodę. A, że dziś jest w 
koalicji z PiS-em, to tylko podła zagrywka liderów 
Platformy, i niech to szlag.

A w piątek? A w ubiegły piątek w Dzienniku No-
wogardzkim ukazał się apel pana Wierzbickiego. 
A ja wyznam szczerze, absolutnie nie rozumiem 
tej odezwy. Taka zagmatwana. Jak też nie rozu-
miem co jad Zośki ma wspólnego z redaktorem 
naczelnym Dziennika Nowogardzkiego panem 
Markiem Słomskim. A właściwie to nie chcę ro-
zumieć, bo i po co wgłębiać się w coś. co moim 
zdaniem jest głupie.

Zośka
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Zatrudnię 

sprzedawcę 
Wykształcenie min. średnie, 

podstawowa znajomość 
obsługi komputera 
Tel. 0600 618 755

Na 8 marca kwiatek 
i wizyta u fryzjera

Zbliża się 8 marca. Dzień Kobiet jest znakomitą okazją by przed nad-
chodzącą wiosną zrobić porządek na głowie odwiedzając zakład fryzjerski. 
Wskazane jest to tym bardziej, gdyż – jak mówią fachowcy – włosy po zimie 
są zmęczone, a wręcz zniszczone ciągłym tłamszeniem czapką i potrzebują 
nieco kosmetyki by dobrze wyglądać.

„Wiosna, czapki z głów. – mówi 
Stanisław Osajda, właściciel no-
wogardzkiej firmy „Eso” oferującej 
profesjonalne artykuły fryzjerskie 
– I to widać po ilości klientów od-
wiedzających  nasze placówki w 
Szczecinie, Kołobrzegu, jak i w No-
wogardzie. Wiosną ruch w zakładach 
fryzjerskich znacznie się zwiększa.”

Bo jak mówi pracownica tej firmy 
Joanna Saniuk, fryzjer jest dobry na 
wszystko: „Jeśli kobieta ma depresję 
to idzie do fryzjera i jej przechodzi. 
A,  i partner lepiej patrzy”

I w tym momencie pojawia się 
niemal odwieczne pytanie co się 
będzie w tym roku nosiło na gło-
wach. W ostatnich dniach „Eso” 
zorganizowało dwa pokazy pracy 
włoskich stylistów. Na jednym z 

nich odbywającym się w hotelu „Ra-
disson” uczestniczyło 250 fryzjerów 
z całego regionu. Wszędzie moda 
zatacza koło. Nie inaczej jest we fry-
zjerstwie. „Wracają trendy charak-
terystyczne dla lat osiemdziesiątych 
a nawet siedemdziesiątych” – mówi 
Stanisław Osajda. „Na pokazach 
prezentowane są ostre radykalne 
cięcia, ekstrawaganckie fryzury, które 
raczej nie będą noszone na co dzień. 
Fryzjerzy mają okazję podpatrzeć 
nowatorskie metody i techniki i póź-
niej zastosować je w swojej pracy.” – 
tłumaczy Joanna Saniuk. Zmieniają 
się też narzędzia. Kiedyś najdroższe 
nożyczki kosztowały, przeliczając 
na dzisiejsze pieniądze jakieś 50 
zł. Dziś na niektóre rodzaje trzeba 
wydać 1500 a nawet 2500 zł.

Również nowogardzcy fryzjerzy 
uczestniczą w tego typu pokazach i 
większość z nich próbuje stosować 
poznane tam techniki. Co ważne, 
nie odstają od reszty kraju i miesz-
kanki naszego miasta mogą być 
pewne, że ich fryzury są w dobrych 
rękach. „Fryzjer potrzebuje nowości 
i my jako „Eso” staramy się im te no-
wości dostarczać. – mówi Stanisław 
Osajda, którego zdaniem dzisiejsi 
fryzjerzy są zupełnie inni niż przed 

laty – Każdy fryzjer, który ma swoją 
wizję artystyczną ma klientów. Po 
to jest salon, żeby doradził kliento-
wi, dopasował fryzurę do twarzy. 
Czasy gdy fryzjer robił z tyłu kancik 
i na tym bazował przez dwadzieścia 
lat swojej pracy dawno już minęły. 
Dziś fryzjer musi mieć wyobraźnię 
i własną inwencję.” Podobnie widzi 
to Joanna Saniuk: „Kiedyś fryzjerzy 
to byli rzemieślnicy zrzeszeni w Ce-
chu Rzemiosł Różnych. Oni uczyli 
się trwałej, trzech rodzajów cięć, 
farbowania i to było wszystko. Teraz 
to jest sztuka. W tej chwili salony 
otwierają nie wykształceni fryzjerzy, 
lecz ludzie, którzy palą się do tej  
pracy, którzy to czują. Oni może nie 
wiedzą jak robić trwałą, ale mają 
swoją wizję.”

Ag

Regionalne Centrum Przedsi biorczo ci Szczeci skiej
Fundacji Talent Promocja Post p w Nowogardzie informuje, i
od 01 stycznia 2007 r. zmienili my nazw na Centrum Edukacji i

Przedsi biorczo ci „PROFIT” Szczeci skiej

REKLAMA REKLAMA
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Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie 
Ogłasza I przetarg nieograniczony na dzierżawę 

lokalu użytkowego - po byłej szwalni 

przy ul. 700-Lecia 14 w Nowogardzie 

o powierzchni użytkowej 167.00 m 2 na okres 3 lat.
Cenę wywoławczą stawki czynszu za 1m2 powierzchni lokalu ustala się 
na 4,50 zł. Postąpienie przetargowe wynosi 0,50 zł
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 2750,49 
zł (3x czynsz miesięczny wg stawki wywoławczej + 22% VAT) w kasie 
Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie lub na rachunek w 
PKO S.A I O/Nowogard nr 12 1240 3884 1111 0000 4209 2382 najpóźniej 
do dnia 15.03.2007 r. do godz.14 ºº.
Osoby przystępujące do przetargu winny mieć uregulowane zobowiąza-
nia finansowe wobec wynajmującego (ZBK)
W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zostanie w całości 
zaliczone na poczet czynszu. 
W przypadku przegrania przetargu wpłacone wadium zostanie wypłaco-
ne w całości w ciągu trzech dni po zamknięciu przetargu. 
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy dzierżaw-
nej, wpłaconego wadium nie zwraca się. 
Przetarg odbędzie się w dniu 16.03.2007 r o godzinie 10ºº w budynku 
ZBK w Nowogardzie ul.700-Lecia 14 –świetlica. 
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wod-kan., centralne 
ogrzewanie. Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów dozo-
rowania, podatku od nieruchomości, zużycia energii elektrycznej, wody, 
odprowadzenia ścieków centralnego ogrzewania niezależnie od płacenia 
czynszu najmu z 22% podatkiem VAT. 
Lokal można oglądać od 12.03.07 r. do 15.03.07 r. - po wcześniejszym 
uzgodnieniu z Zarządem Budynków Komunalnych w Nowogardzie przy 
ul 700-Lecia 14, tel. 091 39 26-265.
           Kierownik ZBK może odwołać przetarg podając do publicznej 
wiadomości uzasadnione przyczyny. 

Kierownik ZBK Wiesław Kaliszewski

Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie
ogłasza drugi przetarg nieograniczony

na sprzedaż samochodu Lublin 
1. Przedmiotem przetargu jest:
 • samochód Lublin /3392/ rok produkcji 1996, Nr rej SCZ 9752. 
2. Przedmiot przetargu oglądać można w siedzibie Z B K Nowogard
      ul. 700-Lecia 14 od 12.03.07r – 16.03.07 r w godz od 9°°- 12°°.
3. Przetarg odbędzie się w dniu 20.03.2007 r w Zarządzie Budynków Komunalnych w 

Nowogardzie przy ul. 700–Lecia 14 o godz.10°°  w  świetlicy budynku.
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 19.03.2007 r. do 

godz 14°° wadium w wysokości 500 zł i okazanie komisji przetargowej dowodów 
wpłaty.     

5. Wadium należy wnieść na rachunek w PKO S.A. I O/Nowogard nr
12 1240 3884 1111 0000 4209 2382 lub w kasie ZBK w Nowogardzie, ul. 700-Lecia 14
6. Cenę wywoławczą przedmiotu przetargu ustala się na kwotę złotych brutto:
     5000.00 /pięć tysięcy złotych/.
7. Minimalne postąpienie przetargowe ustala się na kwotę 50 złotych.
8. Wymagane jest przynajmniej jedno postąpienie przetargowe. 
9. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia do dnia następnego po udzieleniu 

mu przybicia w kasie Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie lub na 
rachunek, o którym mowa w punkcie 5. Od ceny nabycia odlicza się wpłacone wa-
dium. 

10. Nabywca, który w przypisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części traci 
wadium, a także prawa wynikające z przybicia. 

11. Nabywca, który uiścił całość ceny nabycia zobowiązany jest zawrzeć umowę sprze-
daży przedmiotu przetargu w terminie 3 dni roboczych od dnia przetargu, jednak 
nie wcześniej niż dnia następnego po dniu przeprowadzenia przetargu. 

12. Nabywca, który w przepisanym terminie nie podpisze umowy sprzedaży, traci wa-
dium, a także prawa wynikające z przybicia. 

13. Uczestnikom przetargu, których oferty nie wybrano, wadium zostanie niezwłocz-
nie zwrócone w kasie Zarządu Budynków Komunalnych, jednak nie wcześniej niż 
dnia następnego po dniu przeprowadzenia przetargu. 

14. Kierownik Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie zastrzega sobie pra-
wo odwołania przetargu podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczy-
ny. 

Kierownik ZBK Wiesław Kaliszewski

Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie 
Ogłasza I przetarg nieograniczony na dzierżawę:

1. lokalu użytkowego - stolarni przy ul. 700-Lecia 14 w Nowogardzie o powierzchni 
użytkowej 186.00 m 2 na okres 3 lat.

Cenę wywoławczą stawki czynszu za 1m2 powierzchni lokalu ustala się na 6 zł. Postą-
pienie przetargowe wynosi 0,50 zł.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 4084,56 zł (3x czynsz 
miesięczny wg stawki wywoławczej + 22% VAT).

2 lokalu użytkowego – warsztatu budowlanego przy ul 700-łecia 14 w Nowogardzie 
o powierzchni użytkowej 76 m2 na okres 3 lat.

Cenę wywoławczą stawki czynszu za 1 m 2 ustala się na 3 zł. Postąpienie przetargowe 
0,50 zł.  Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 834,48 
zł (3x czynsz miesięczny wg stawki wywoławczej + 22% VAT). Wadium należy 
wpłacić w kasie Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie lub na 
rachunek w PKO S.A I O/Nowogard nr 12 1240 3884 1111 0000 4209 2382 
najpóźniej do dnia 15.03.2007 r. do godz.14ºº

Osoby przystępujące do przetargu winny mieć uregulowane zobowiązania finansowe 
wobec wynajmującego (ZBK).

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zostanie w całości zaliczone na 
poczet czynszu. 

W przypadku przegrania przetargu wpłacone wadium zostanie wypłacone w całości 
w ciągu trzech dni po zamknięciu przetargu. 

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy dzierżawnej, wpłaco-
nego wadium nie zwraca się. 

Przetarg odbędzie się w dniu 16.03.2007 r. o godzinie 11ºº w budynku ZBK w 
Nowogardzie ul. 700-Lecia 14 – świetlica. 

Lokale wyposażone sa w instalację elektryczną. /Istnieje możliwość wykonania in-
dywidualnego ogrzewania/. Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów 
dozorowania, zużycia energii elektrycznej, podatku od nieruchomości, niezależnie 
od płacenia czynszu najmu z 22% podatkiem VAT. 

Lokal można oglądać od 12.03.07 r. do 15.03.07 r. - po wcześniejszym uzgodnieniu z 
Zarządem Budynków Komunalnych w Nowogardzie przy ul 700-Lecia 14, tel. 091 
39 26-267.

 Kierownik ZBK może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasad-
nione przyczyny. 

Kierownik ZBK Wiesław Kaliszewski
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CAR-AUDIO i TUNING

www.el-car.net

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, okreso-
we i kontrolne pracowników

- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWENCI!!! 

CENY PROMOCYJNE!
Rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

Zapraszamy wszystkich kierowców do bezpłatnego:

czeka na Ciebie
Nasz serwis czynny

8.00-15.30 8.00-13.30

Oferujemy odzież dla:

Sklep
z odzieżą roboczą.

Ponadto oferujemy:

KURKI NIOSKI 
odchowane 

• sprzedaż od 20 marca •
Gospodarstwo Drobiarskie 

Żabowo 13, tel. 091 39 106 66

Warsztat przy myjni 
na ulicy ZAMKOWEJ 7 

świadczy usługi dodatkowe 
w zakresie:
 - szybkich napraw,
 - wymiany oleju,
 - napraw blacharsko-spawalniczych,
 - spawanie plastiku i aluminium,
 - napraw układu hamulcowego 
 - napraw układu kierowniczego.

Godziny otwarcia:
Pon.-Pt. od 9.00-17.00
Sobota   od 9.00-14.00

Nr tel. 500 106 587
Serdecznie zapraszamy!!!

Do wynajęcia 
POMIESZCZENIE 

BIUROWE 
w centrum Nowogardu 

o pow. 11 m2 z parkingiem 
Tel. 0501 549 818

Hurtownia artykułów

Przemysłowych METALZBYT II

UL. 15-go Lutego 17
vis a vis elewatora zbożowego

"15" -12,50 zł/mb
"18" -15,50 zł/mb
"22" -22,00 zł/mb

Firma 

przyjmie 
od zaraz 

pracownika 
myjni 

samochodowej 
Kontakt: ul. Armii Krajowej 28 

Tel. 091 39 26 925
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OG£OSZENIA 
DROBNE

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam pawilon handlowy z wyposaże-
niem z możliwością przeniesienia – może być 
domkiem letniskowym (płyta obornicka). 
0693 850 197.

• Kupię kawalerkę lub mieszkanie 2-pokojo-

we. Tanio, gotówka. Tel. 0 509 919 605.

• Pilnie poszukuję mieszkania do wynajęcia 

- najlepiej kawalerka lub 2-pokojowe plus 

garaż. 0889 188 134.

• Lokal do wynajęcia na działalność usługową. 
091 39 23 574.

• Kupię kawalerkę lub mieszkanie 2-poko-

jowe w rozsądnej cenie w Nowogardzie. 

0605 522 340.

• Sprzedam budynki mieszkaniowe, 200 m kw., 
koło Nowogardu + budynki gospodarcze, 
cena 250.000 zł. 0660 757 849.

• Sprzedam działkę 30 arów. 0510 043 371.
• Pokoje umeblowane do wynajęcia. 091 39 

22 988, 0698 84 30 40.
• Zamienię kawalerkę własnościową na 

większe w starym budownictwie, może 

być do remontu lub kupię bez zamiany. Tel. 

0667 337 995.

• Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe w 
domu jednorodzinnym, wyposażone, 800 zł. 
091 39 20 737.

• Działki budowlane w Nowogardzie, przy ul. 
Gen. Bema sprzedam. 0605 106 300.

• Do wynajęcia lokal w Hotelu „Cisy”. 0607 
647 240. 

• Kupię ziemię w okolicy Nowogardu 0,5 – 1 

ha. Dobrze zapłacę. 0604 154 316.

• Wynajmę pomieszczenie kosmetyczce w sa-
lonie fryzjerskim. 0607 647 240. 

• Wydzierżawię kiosk. 0602 824 002.
• Do wynajęcia garaż przy ul. Wiejskiej w do-

mku jednorodzinnym (naprzeciwko bloku 
wojskowego) oraz przy ul. Kościuszki (z moż-
liwością przeznaczenia na warsztat). 0601 58 
74 38.

• Poszukuję mieszkania 2-pokojowego do wy-
najęcia. 0692 489 837.

• Do wynajęcia kawalerka w centrum miasta. 
0607 504 083.

• Kupię pilnie kawalerkę na Os. Bema, może 

być do remontu. 0609 633 821.

• Wynajmę pokój z pełnym dostępem do 
kuchni, łazienki i toalety. 091 39 22 205, 0697 
583 382.

• Sprzedam działkę na ogrodzie nr 4, pow. 
324,02 m kw. Tel. 091 39 21 406.

• Zamienię mieszkanie 2-pokojowe, spółdziel-
cze, własnościowe na 4-pokojowe. 0606 39 89 
02.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 41,47 
m kw., 2 pokoje z balkonem, III piętro. Tel. 
091 419 06 02.

• Do wynajęcia 3-pokojowe umeblowane 
mieszkanie przy ul. Zamkowej + garaż. 0606 
900 936.

• Sprzedam mieszkanie 77 m kw., 4 pokoje, II 
piętro. Cena 140.000 zł. Tel. 0605 686 508.

• SPRZEDAM DZIAŁKĘ 1,07 HA, ENERGIA – OL-
CHOWO. 0660 776 357.

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe z balko-
nem, I piętro, pow. 33,27 m kw. w centrum 
Nowogardu. 0667 961 177.

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe w centrum 

Nowogardu. Cena 110.000 zł oraz atrakcyjnie 
położoną działkę ogrodową – podjazd samo-
chodowy. 091 39 26 668, 0605 524 788.

• Zamienię mieszkanie 2-pokojowe na 3-poko-
jowe. 0509 379 875.

MOTORYZACJA

• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”do Rovera 

416 z 1996 r., cena do uzgodnienia w bdb 

stanie. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam części do Opla Ascona, 1977 r., sil-
nik po remoncie kapitalnym. 091 39 23 598 
– po 15.00, 0605 576 908.

• Sprzedam Ford Transit 1987 r., do małego 

remontu. Tel. 0885 428 581.

• Peugeot 406, rocznik 2001, po wypadku 
sprzedam. Tel. 0607 607 814.

• Sprzedam Renault 19, 1993 r., poj. 1,7, benzyna 
+ gaz, elektryczne szyby, szyberdach. Cena 
2.500 zł, do negocjacji. Tel. 0692 28 52 99.  

• Sprzedam Ford Transit, 9-osobowy, biały, 
1999 r., zadbany, w bardzo dobrym stanie. Tel. 
0512 99 56 15.

• Sprzedam Suzuki TS 125, 1992 r. 0506 
218 250.

• Sprzedam przyczepkę samochodową. Cena 
900 zł. 0888 240 753.

• Fiat Seicento Van, 1998 r./XI, poj. 900, kolor 
niebieski, autoalarm, immobiliser, homolo-
gacja, faktura VAT, przegląd do XI.2007 r. Cena 
5.200 zł. 0501 050 404.

• Sprzedam alufelgi do VW – komplet + opony 
letnie i zimowe. Cena do uzgodnienia. 0509 
252 705.

• Sprzedam tanio półośki do Renault 5 oraz 
amortyzatory. Tel. 091 39 14 024.

• Sprzedam Opel Astra, 1.6 benzyna, 1994 r., 
centralny zamek, poduszka powietrzna, fote-
le kubełkowe. 0662 125 370.

• Sprzedam Ford Fiesta, 1990 r., stan b. dobry, 
cena do uzgodnienia. 0604 26 11 83, 0886 
586 414.

• Sprzedam 4 opony letnie Eurostone, uży-

wane 195/65/R15, 91H, stan dobry, cena 

100 zł za sztukę – do uzgodnienia. Tel. 

0605 522 340.

• Sprzedam Renault Clio, 1995 r., poj. 1200i, 
cena 2.300 zł – do rejestracji. 0889 430 872, 
0602 823 424. 

• Sprzedam Skoda Felicia, poj. 1,3 na wtrysku, 
rok produkcji 1996. Wyposażenie: szyberdach, 
nowe opony i amortyzatory, półki wewnętrz-
ne oryginalne. 0502 026 998.

ROLNICTWO

• Sprzedam 8 ton żyta, 12 ton owsa. Tel. kom. 
500 38 34 93.

• Sprzedam prosięta. 091 39 17 909.
• Sprzedam facelię; kupię byczki od 100 – 200 

kg. 0668 316 103.
• Sprzedaż piskląt na zapisy. 091 39 21 070.
• Sprzedaż jaj wiejskich z dowozem do 

domu. 091 39 17 644.

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.

• KOREPETYCJE DLA STUDENTÓW. STATY-

STYKA, MATEMATYKA, EKONOMETRIA 
ORAZ EKONOMIA MATEMATYCZNA. TEL. 

600 924 128, email: iwonand1@wp.pl

• Usługi remontowo-budowlane, glazura, 

terakota, budowy od podstaw. Szybko, 

tanio i solidnie! Tel. 0697 583 442 lub 0691 

439 931.

• Cyklinowanie podłóg. 0691 703 843.
• Kredyty hipoteczne, budowlano-hipotecz-

ne. Tel. 0691 894 129.

• PRACE KONTROLNE. 0693 244 565.
• Transport, przeprowadzki – 0604 516 451.

• Usługi transportowe do 1,5 tony, faktura 

VAT. Możliwość nawiązania stałej współ-

pracy. 0888 878 314.

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rączka”. 
091 39 22 783, 0660 392 851.

• Prace wykończeniowe, szpachlowanie, 

malowanie, regipsy, panele i inne. 0696 

909 548.

• Rozliczenia podatkowe – PITY. 15 zł/deklara-
cja. 0695 770 724.

• Usługi budowlane – kompleksowe wy-
kończenia domów i remonty mieszkań. 
880 690 324.

• Usługi hydrauliczne, instalacje wod.-kan. i co, 
stali, miedzi. 0697 878 118.

• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. Tel. 
091 39 72 575, kom. 0695 085 470. 

• Tipsy, promocja – tanio, profesjonalnie! 

0504 589 679. 

• Nauka angielskiego. 0697 027 844. 
•  Remonty. 0508 920 135. 

• Remonty od A do Z, malowanie, szpachlowa-
nie, regipsy, glazura, elektryka i hydraulika. 
Tel. 0667 435 942. 

• Okazja! Tipsy żelowe 40 zł, manicure 10 zł. 

0609 961 423.

• Wykonam usługi ogólnobudowlane. 0502 
955 633, 091 39 25 280, po 20.00.

PRACA

• Firma „WALBUD” zatrudni 2 os. na stano-

wisku murarz – zbrojarz. 0604 154 316.

• Zatrudnię do produkcji siatki. Kikorze 36. 
0502 652 929.

• Zatrudnię pracownika ogólnobudowlanego. 
0501 549 756. 

• Zatrudnię fryzjerkę. 0607 647 240. 
• Krawca do szycia plandek. 0605 276 271.
• Zatrudnię lektora języka angielskiego w go-

dzinach popołudniowych na terenie Gryfic. 
Tel. 0602 401 331. 

• Przyjmę pracowników w charakterze murarz. 
10 zł/m2, płatne co tydzień. 0505 94 17 65.

• Przyjmę osobę do montażu samocho-

dowych instalacji gazowych. Tel. 091 39 

25 627, 091 39 20 303.

• VECTRA S.A. poszukuje kandydata na sta-
nowisko: Pracownik Biura Obsługi Klienta 

w Nowogardzie. Wymagania: wykształcenie 
min. średnie, znajomość środowiska Windows 
(konfiguracja ustawień sieciowych, sterowni-
ków) 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 prosi-
my o przesłanie 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 Ofer-
ta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 
29.08.1997.

• Przyjmę do sklepu spożywczego. 0603 

688 266.

INNE

• Sprzedam stal zbrojeniową, tanio. Tel. 091 

39 20 354. 

• Pożyczki – 0503 037 506.
• Sprzedam wyposażenie sklepu, stan dobry. 

Tel. 0662 788 296. 
• Kupię – sprzedam pilarki spalinowe firmy 

Husqvarna (na części). Tel. 091 39 268 57 

– od 9.00 do 17.00, 0608 328 095.

• Owczarek niemiecki, czarno podpalany sa-
miec. Mocnej budowy o niskim zadzie, po ro-
dowodowych rodzicach, wiek 1,8 mies., dobry 
do pilnowania, bardzo czujny sprzedam. 091 
39 21 828.

• Skradziono 4 koła od przyczepy rolniczej 

10 x 15. Za informację 200 zł nagrody! 091 

39 104 98.

• Sprzedam meble młodzieżowe – dł. 3,20 m, 
jasne. 091 39 20 901.

• Sprzedam komputer. W zestawie monitor 

LCD 15”, drukarka Lexmark Z612, sub-

waafer + głośniki, okablowanie, bogate 

oprogramowanie, klawiatura + mysz (2 

zestawy) bezprzewodowa. 0605 522 340. 

Cena do uzgodnienia.

• Sprzedam cegłę czerwoną całą, rozbiórkową. 
091 39 18 335.

ODDAM, PRZYJMĘ

• ODDAM ŚLICZNE SZCZENIĘTA W DOBRE 

RĘCE. 0509 431 901.

• Oddam roczną sukę i 8-miesięcznego psa 

w dobre ręce. Tel. 091 39 176 44. 

• Oddam ziemię po wykopaniu stawu. 0607 
739 866. 

DORADZTWO PRAWNE 
opinie prawne, pisma procesowe,

wnioski do sądu i komornika, 
umowy, testamenty

ul. 3 Maja 55 (na przeciw księgarni) 
Czynne pon – pt w godz. 930 – 1600 

tel. 0503 61 77 39 
N I S K I E  C E N Y ! ! !

Informujemy, że   

6 marca 2007 r.
wtorek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!
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 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Weekend w Kinie

Świadek 
koronny

Film sensacyjny Polska 2007 r. reż. 
Jarosław Sypniewski, Jacek Filipiak, 
obsada: Paweł Małaszyński, Robert 
Więckiewicz, Artur Żmijewski, czas 
trwania 97 min., projekcja: piątek 
– niedziela godzina 19.00.

Skruszony gangster Jan Blachowski 
- „Blacha” - składa zeznania, które 
obciążają największych bossów ma-
fii. Staje się najpilniej strzeżonym w 
Polsce świadkiem koronnym. Tylko 
Marcinowi Krukowi, dziennikarzowi 
śledczemu, udaje się do niego dotrzeć 
i namówić na jedyny wywiad. Gang-
ster nie wie jednak, że Marcin ma 
osobisty powód, dla którego chce się 
z nim spotkać twarzą w twarz. Ag

REKLAMA
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Krzyżówka Humor 
Henia Szczupaka

NR 9

STREFA GŁODU

Niech mi to wyjaśni
Ekonomista lub geograf
Przy kolacji,
Czym się różni
Pogranicze ubóstwa od 
Granicy wegetacji?

POCHWAŁA NIEUCTWA

Osioł, co czasem do rzeczy gada,
Pouczał w stajni konia – sąsiada:
„Nie martw się kumie, a bądź wesoły,
Żeś nie uczęszczał do żadnej szkoły!
Bo dokąd wiedza wszelaka wiedzie?
Weźmy na przykład, głupie niedźwiedzie:
Dawniej musiały te niezgrabiasze,
Na rozpalonej uczyć się blasze,
By po jarmarkach taniec niedźwiedzi,
Za grosz sprzedawać miejskiej gawiedzi.
Pies umie czytać w twarzy człowieka,
W nagrodę za to po nocach szczeka,
Marząc na próżno o ciepłym wyrku...
Słoń, co rachunków poznał arkana,
Musi co wieczór, na rozkaz pana,
Swój kunszt bezmyślnie powtarzać w cyrku.
Sowa, do książek najbardziej skora,
Straszy w ciemnościach jak senna zmora...
Z faktów tych wniosek wysnujesz krótki,
Że opłakane są nauk skutki.
Zadowolony bądź kumie przeto,
Że pozostałeś analfabetą!”

SENTENCJA

To warto pamiętać, synowie i córki:
Nie złote pałace, lecz szare komórki.

Poprawne rozwiązania krzy-
żówki nr 8 – WIELKI POST 
– nadesłali: Jan Nikicin (Wło-
dzisław - także 7), Halina Ste-
fańska, Tamara Borowska, Sta-
nisława Rosa, Anna Florkowska, 
Kazimierz Grudziński, Ryszard 
Gutowski, Maria Gortat (Czer-
mnica), Halina Szwal, Barbara 
Bartosik, Józef Górzyński, Da-
nuta Gruszczyńska (Błotno), 
Jerzy Zawadzki (Orzechowo), 
Franciszek Palenica, Irena Przy-

byłek, Teresa Powalska, Beata 
Szcześniak, Grażyna Jurczyk, 
Patrycja Młynarska, Krystyna 
Młynarska, Bogdana Walew-
ska (przepraszam za 7 - !?), 
Władysława Kubisz, Stanisława 
Pokorska, Dawid Łachmano-
wicz, Jan Mikłaszewicz, Regina 
Orłowska, Szczepan Falaciński, 
Bogumiła Urtnowska, Konrad 
Słomski (Lestkowo), Krystyna 
Zawidzka.

Prenumeraty „DN” na kwie-
cień wylosowali:

- Danuta Gruszczyńska z Błot-
na,

- Tamara Borowska z Nowo-
gardu,

- Krystyna Zawidzka z No-
wogardu.

Gratulujemy!  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Litery z pól ponumerowanych, uporządkowane od 1 do 12 utworzą tytuł powieści. Jako rozwiązanie 
zadania proszę podać imię i nazwisko jej autora.
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Halowa liga LZS

Karsk zwycięzcą
Zakończyły się rozgrywki  halowej ligi piłkarskiej zorganizowanej przez 

nowogardzki LZS. 

Chrabąszcze na 
najwyższym podium
    Od dnia 05.11.2006 r. do 18.02.2007r. w Grabowie koło Stargardu Szczeciń-
skiego odbyło się 5 serii Kolarskiej Ligi Przełajowej. Kolarze LUKS Panorama-
Chrabąszcze Nowogard zwyciężali we wszystkich kategoriach wiekowych. 
Oto wyniki:
Młodzicy:
I.    Komisarek Patryk - LUKS Panorama-Chrabąszcze Nowogard
II.   Kolasiński Paweł - LUKS Panorama-Chrabąszcze Nowogard
III. Borzym Patryk - UKS Wiraż Szczecin
IV.  Antczak Krzysztof - LUKS Panorama-Chrabąszcze Nowogard
Junior Młodszy:
I.   Magierecki Mateusz - LUKS Panorama-Chrabąszcze Nowogard
II.   Szczygieł Błażej - LKK Stargard Szczeciński
III. Sieja Jędrzej - Huragan Żagań
IV.  Malec Damian - LUKS Panorama-Chrabąszcze Nowogard
Kat. Junior:
I.    Malec Krystian - LUKS Panorama-Chrabąszcze Nowogard
II.   Zarzycki Adam - Huragan Żagań
III.  Janic Łukasz - LUKS Panorama-Chrabąszcze Nowogard
    Wyścigi rozgrywane były w formule otwartej. Startować mogli kolarze nie 
tylko z naszego okręgu lecz z całej Polski. Rywalizacja do końca była bardzo 
ciekawa, ponieważ różnice punktowe były minimalne, a o końcowym sukcesie 
Chrabąszczy zdecydował ostatni wyścig. Należy podkreślić pełną mobilizację 
wszystkich kolarzy. Najbardziej zadowolony był trener Ryszard Posacki. Praca 
jaką wykonał z zawodnikami przyniosła wymierne efekty. U progu sezonu 
szosowego wszyscy zawodnicy są zdrowi i pełni optymizmu. Szkoda, że nie 
wiemy jeszcze jakim budżetem będziemy dysponować w tym roku. Liczymy 
bardzo na przychylność naszego Burmistrza i całej Rady, a Chrabąszcze z 
pewnością nie zawiodą.

Henryk Sawicki

Przed ostatnią kolejką szanse na 
ostateczne zwycięstwo zachowały 
Karsk i Ostrzyca. Z tej dwójki pierw-
sza na parkiet wyszła drużyna Karska, 
która miała zmierzyć się z Wyszo-
mierzem. By myśleć o końcowym 
tryumfie musieli wygrać ten mecz, 
bo druga w tabeli Ostrzyca traciła 
do nich zaledwie jeden punkt i miała 
rozegrać mecz z jednym ze słabszych 
zespołów ligi, ekipą Miętna. Karsk 
wykorzystał swoją szansę wygrywając 
swój mecz 4:2. Tuż po nich na par-
kiet wyszła właśnie Ostrzyca, która 
rozbiła Miętno 7:0 umacniając się na 
drugiej pozycji.

Zgodnie z przewidywaniami No-
wogard bez wychodzenia na parkiet 
dopisał sobie komplet punktów, 
gdyż Dąbrowa tradycyjnie oddała 
walkowera. Trzecie miejsce mogła 
im odebrać jedynie Długołęka, która 
grała z zawsze groźnymi Oldbojami. 
Ci jednak nie zdołali urwać choćby 
punktu i mecz zakończył się wygra-
ną Długołęki 3:0, która tym samym 
znalazła się na podium. 

Na dole tabeli również bez zmian. 

Ostatnią pozycję zajął Wołowiec, 
który został wyprzedzony o jeden 
punkt przez Dąbrowę.

Wyniki ostatniej kolejki:
Wołowiec – Jarchlino 0:1,
Wojcieszyn – Olchowo 2:0,
Dąbrowa – Nowogard 0:3 wo.
Oldboje – Długołęka 0:3,
Wyszomierz – Karsk 2:4,
Ostrzyca – Miętno 7:0,
Boguszyce – Słajsino 4:0.
Końcowa tabela:
1. Karsk 31 16-6,
2. Ostrzyca 30 32-8,
3. Długołęka 27 18-5,
4. Nowogard 26 27-4,
5. Wojcieszyn 24 26-4,
6. Oldboje 21 20-10,
7. Wyszomierz 21 19-11,
8. Olchowo 19 12-8,
9. Jarchlino 17 12-18,
10. Boguszyca 14 15-17,
11. Słajsino 11 10-20,
12. Miętno 8 13-36,
13. Dabrowa 3 3-35,
14. Wołowiec 2 5-27.

Andrzej Garguliński
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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)

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

ZGONY

Nowogard 28.02.2007r.

OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca
2. Kierowca C+E
3.  cukiernik
4. Stolarz
5. Pracownik produkcji 

okien PCV, monter
6. Pracownik produkcji 

zwierzęcej 
7.  Mechanik – konserwator
8.  Prezenter handlowy
9. Doradca finansowy , 

Przedstawiciel
10.  Sprzątaczka (gr.inwal.)
11.  Specjalista otwartego 

funduszu emerytalnego 
PZU „Złota Jesień”

12.  Przedstawiciel Handlowy 
13.  Wykrawacz ryb
14.  Traktorzysta
15.  Murarz tynkarz
16.  Piekarz

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Kucharz  (Rewal) (Pobie-
rowo)

2. Ochroniarz (Szczecin)
3. Kierowca C+E (Gryfice), 

(Goleniów)
4. Pracownik ds. inwentary-

zacji sklepów (Gryfice)
5. Samodzielne stanowisko 

pracy ds. obrony cywil-
nej, zarządzania kryzyso-
wego, ochrony informacji 
niejawnych, prowadzenie 
kancelarii tajnej, ochrona 
danych osobowych oraz 
prowadzenie spraw infor-
matycznych (Osina)

6.  Mechanik samochodów 
ciężarowych (Goleniów)

7. Mechaników, elektryków, 
automatyków, ślusarzy 
(Szczecin)

8. Wykrawacz – rozbieracz 
mięsa (Górzyca)

9. Elektryk (Szczecin)
10. Brukarz, kierowca z kat 

B,C,CE, operator koparko 
– ładowarki (Szczecin)

11. Rzeźnik (Górzyca k/Gry-
fie) 

15 lutego 2007 r., Iwona Pałczyńska, ur. 1963 r., zam. Wyszomierz
24 lutego 2007 r., Stanisław Skrzypiec, ur. 1926 r., zam. Osowo
25 lutego 2007 r., Franciszek Cwajda, ur. 1946 r., zam. Nowogard
26 lutego 2007 r., Janusz Raźniewski, ur. 1964 r., zam. Nowogard
26 lutego 2007 r., Hentyk Odolczyk, ur. 1931 r., zam. Nowogard
27 lutego 2007 r., Szymon Saniuk, ur. 1922 r., zam. Słajsino
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WĘGIEL GROSZEK
WĘGIEL ORZECH
MIAŁ - 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
już od 305 zł brutto

Tel. 091 392 08 21

P R O M O C JA ! ! ! 
Siatka Ogrodzeniowa 
OCYNKOWANA POWLEKANA 

6 zł/m2 
Kikorze 36 • Tel. 0502 652 929

                                                     

  DREWPOL  Sp. z o.o.
  72 - 221 Osina 27 A
  poszukuje kandydatów 
  na stanowisko:

                          elektryk
Wymagania dotyczące kandydata:

      - uprawnienia elektryczne 
      - doświadczenie zawodowe
      - dyspozycyjność

  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 27A 
Kontakt : Dział Kadr tel. 091/5790111 • e-mail: kadry@drewpol.pl

 

Cyfrowy 

druk kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A
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NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 78a/2
Tel. 091 392 17 39 • kom. 0605 856 556

Fatima 19.04-05.05,
Lwów 28.04-05.05, Włochy 02.06-11.06,
Wilno 06.07-12.07 Medugorja 25.06-02.07

Telefoniczny DYŻUR REDAKCYJNY
091 392 21 65 do 16.00
po 16.00 091 392 50 87

czytaj na str. 3

ŹYCZENIA

czytaj na str. 6

czytaj na str. 4

czytaj na str. 2

czytaj na str. 5

5 marca nareszcie inaczej

Pamięć i hołd

REKLAMA

Kolejne 
zatrzymania 
dilerów

Apteka „Jantar” 
zatrudni 

TECHNIKA FARMACJI 
Tel. 0509 250 996, 091 39 21 330

pracującym w Hotelu-Restauracji

15 Południk

oraz

z okazji dnia kobiet

spełnienia najskrytszych marzeń

właścicielce

Monice Pietrzak

"LIDER"
Cezary Bołbot

Producent Urządzeń Metalowych
Kikorze 36

Wszystkim Paniom

Foto J. Korneluk

Budżetowe
ciekawostki

Polubić 
czytanie
Lekcja 
wychowawcza
w Zakładzie
Karnym
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KALENDARIUM
6 MARCA

Imieniny:  Agnieszka, Cymbarka, Cyryl, Eugenia, Fry-
dolin, Jordan, Klaudian, Koleta, Konon, Róża, Wiktor 
i Wojsław

7 MARCA

Imieniny: Eubul, Felicyta, Morzysław, Nadmir, Paweł, 
Perpetua, Polikarp, Teofilakt, Teresa i Tomasz  

8 MARCA

Imieniny:  Antoni, Apoloniusz, Beata, Feliks, Filemon, 
Filemona, Franciszek, Jan, Julian, Miłogost, Poncjusz, 
Stefan, Szymon, Teotyk i Wincenty 
DZIEŃ KOBIET 

ONZ - Dzień Praw Kobiet i Pokoju na Świecie 

Kronika policyjna

Tęczak informuje
Zarząd Koła PZW „Tęczak” informuje, że znacz-

ki wędkarskie można nabyć u skarbnika p. Adama 
Włodka w pok. nr 115, I piętro, Hotel Cisy w 
poniedziałki i czwartki w godz. 15.00 – 17.00 oraz 
codziennie w sklepie wędkarskim na Pl. Wolności 
w godz. 10.00 – 18.00.

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.

• Oddam segment stołowy. Dzwonić po 
17.00. Tel. 091 39 22 161.

• Redakcja ma do oddania wózek inwalidz-
ki. Tel. 091 39 22 165.

Nie bądźmy obojętni wobec ludzi znajdują-
cych się w trudnej sytuacji.

   Z góry dziękujemy.  Redakcja 

Kolejne 
aresztowania 
dilerów

Nowogardzcy policjanci za-
trzymali kolejne dwie osoby po-
dejrzane o handel narkotykami. 
Nie wykluczone, że dojdzie do 
następnych zatrzymań.

Przypomnijmy. W połowie 
lutego policjanci zatrzymali parę 
młodych ludzi handlujących nar-
kotykami na terenie wiejskim. W 
ich mieszkaniu znaleziono spe-
cjalistyczną wagę elektroniczną 
oraz siedem dziaek amfetaminy. 
W trakcie przesłuchań przyznali 
się oni do sprzedaży około 400 
działek amfetaminy i 200 działek 
marihuany. Niedługo później 
policjanci zatrzymali kolejną 

osobę zamieszaną w 
handel narkotykami 
zaznaczając, że może 
dojść do kolejnych 
zatrzymań. I tak się 
właśnie stało.

W ręce policji trafi-
li 27-letni Kamil K. i 
29-letni Krzysztof W., 
którym przedstawio-
no zarzuty udzielania 
i rozprowadzania amfetaminy, 
marihuany i tabletek ecstasy. 
Narkotyki trafiały na teren No-
wogardu i okolic.

Grozi im kara wieloletniego 
więzienia. W piątek sąd zastoso-

wał wobec nich trzymiesięczny 
areszt.

Jak mówią policjanci sprawa 
jest rozwojowa i nie jest wyklu-
czone, że dojdzie do kolejnych 
zatrzymań. Ag

W poniedziałek włamano się 
piwnicy budynku przy ulicy Bo-
haterów Warszawy. Skradziono 
klimatyzator oraz silnik urzą-
dzenia wiercącego. Suma strat 
wyniosła 2600 zł.

W Wojcieszynie spłonęła sto-
doła. Właścicielom udało się 
ewakuować inwentarz. Według 
ustaleń policji przyczyną pożaru 
było nieostrożne obchodzenie się 
z ogniem przez 12-latka. Sprawa 
trafi do Sądu Rodzinnego.

W środę włamano się do ma-
gazynu przy ulicy Bohaterów 
Warszawy. Skradziono szlifierkę 

kątową i metalową prowadnicę 
do rolet. Straty oszacowano na 
700 zł.

Na ulicy Zamkowej policjanci 
zatrzymali jadącego rowerem 
Krzysztofa M. Badanie alko-
matem wykazało, że miał on w 
wydychanym powietrzu około 
2,5 promila alkoholu.

W czwartek z zaparkowanego 
na parkingu osiedlowym przy 
ulicy Kościuszki samochodu 
marki renault skradziono cztery 
kołpaki wartości 200 zł.

Włamano się do volkswagena 
golfa zaparkowanego przy ulicy 

Poniatowskiego. Po wybiciu 
szyby złodzieje skradli radio-
odtwarzacz Blaupunkt i głośnik 
tzw. tubę.

Na tej samej ulicy po wybiciu 
szyby włamano się do fiata 125p. 
Złodzieje po wybiciu szyby 
przeszukali wnętrze auta, lecz 
niczego nie skradli.

Policjanci również na uli-
cy Poniatowskiego zauważyli 
samochód marki seicento bez 
tylnej klapy. Okazało się, że był 
to efekt kolejnego włamania w 
tym rejonie. Ag

ZAWODY TROCIOWE
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

organizuje 

dnia 18 marca 
zawody trociowe. 
Zapisy w sklepie wędkarskim 

na Placu Wolności 
do 15 marca. 

Wpisowe 10 zł. 
Serdecznie zapraszamy!

O czym nie piszą na pierwszych stronach 
Nie piszą o normalnie toczącym się życiu i problemach, którymi żyje kraj.
Świnie głosu nie mają!
Nie przeczytamy dokładnej ana-

lizy przyczyn takiego, a nie innego 
skupu „górki” trzody chlewnej. 
Zobaczymy za to protestujących 
rolników i hasła „Lepper musi 
odejść”, albo „Tej świni od koryta 
nie oderwiesz!” Czy to pomoże 
rolnikom, a w efekcie nam wszyst-
kim?

O godności emerytów!
Nadszedł marzec a emeryci i 

renciści waloryzacji nie dostali.
Czy ktoś z Państwa przeczytał 

na pierwszej (a chociażby na 
drugiej stronie) wytłumacznie 
całej sprawy przez przedstawiciela 
rządu i połębiony felieton znanego 
dziennikarza? Nie. Przecież eme-
ryci to tylko 10 milionów darmo-
zjadów czekających na podwyżki. 
Biedakom wystarczy zapomoga! 
A miało być tak pięknie  - zapo-
wiadano w kampanii wyborczej: 
My nie damy 6-ciu czy 10-ciu 
złotych waloryzacji jak zrobiły 
to komuchy, bo uwłacza to god-
ności spracowanych ludzi! Słowa 

dotrzymano – nie dano nic co by 
uwłaczało godności! A podobno 
gospodarka rozwija się jak nigdy i 
dochody budżetu rosną…

Jest za to bardzo krzepiąca wia-
domość od pani minister Kalaty 
– emerytury pomostowe będą-
wypłacane regularnie – ustawa 
wejdzie w życie w … 2008 roku!

 A może pani minister była w 
kabarecie, gdzie mogła usłyszeć 
taką oto diagnozę: przyczyną biedy 
w Polsce jest hulaszczy tryb życia 
emerytów i rencistów! LMM
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REKLAMA

Z sesji rady Miejskiej

Interpelacje radnych złożone 
28 lutego 2007 roku

Koszty utrzymania lokali 
i mieszkań komunalnych

Podczas ostatniej sesji Rady Miej-
skiej, która odbyła się wyjątkowo 
w sali kinowej NDK radni podczas 
interpelacji i wniosków zgłaszali 
następujące sprawy:

Krzysztof Kosiński:
1. W Krasnołęce mieszka w bardzo 

krytycznych warunkach rodzina z 
siedmiorgiem dzieci. Czy nie można 
by jakoś tej rodzinie pomóc?

2. W Wierzbięcinie zakręcono 
człowiekowi dopływ wody. Człowiek 
ten popełnił samobójstwo.

3. Czy nie można by doprowadzić 
do tego, aby policja nakładała man-
daty na właścicieli psów, którzy nie 
zakładają na psa kagańca i smyczy? 
W Szczecinie taki mandat kosztuje 
od 50,00 do 500,00 zł.

Jan Mularczyk:
W Nowogardzie zlikwidowano 

dzikie wysypisko śmieci przy dworcu 
kolejowym. Będą likwidowane także 
inne. A co z dzikimi wysypiskami 
terenie. Za Długołęką, ok. 200 m jest 
duże wysypisko.

Tomasz Szafran:
Ponownie wracam do wniosku z 

poprzedniej sesji rady, wówczas py-
tałem kiedy zostaną usunięte topole 
przy drodze do Orzechowa. Topole te 
nie owocują, są spróchniale i zagra-
żają bezpieczeństwu.

Robert Czapla:
1. Czy w Nowogardzie pojawią się 

nowi inwestorzy strategiczni oferują-
cy nowe miejsca pracy? Kiedy można 
się ich spodziewać?

2. W Nowogardzie straszą dwa 
budynki – jest to przedszkole przy 
ul. 3 Maja oraz wiata. Czy właści-
cielom tych budynków nie można 
nakazać rozbiórki bądź napraw tych 
budynków?

Lech Jurek:
1. Skoro już mowa o ruinach. Przy 

ul. Mickiewicza w pobliżu torów 
kolejowych znajduje się mieszkanie, 
które jest systematycznie dewastowa-
ne. Kto powinien się tym zająć, aby 
proces ten został powstrzymany?

2. Na ul. Poniatowskiego są bloki, 
w których stale stoi woda w piwnicy. 
Czy nie można byłoby czegoś zrobić 
aby osuszyć te piwnice? red.

W jednym z poprzednich wy-
dań DN zaprezentowaliśmy kilka 
informacji dotyczących obecnego 
stanu spraw związanych ze sprze-
dażą mieszkań będących własnością 
gminy.

Dziś prezentujemy koszty utrzyma-
nia lokali i mieszkań komunalnych za 
lata 2004-2006.

W roku 2004 wykorzystano dota-
cję w kwocie 286.000 zł. Dotacja ta 
została wykorzystana na następujące 
zadania:

1. Koszty utrzymania lokali we 
wspólnotach 109.772 zł, tj. 38,38% 
dotacji. W tym remonty ogółem 
– 165.687 (część należąca do zasobów 
gminy 98.963 zł), sprzątanie terenów 
zielonych – 10.809 zł.

2. Koszty rozbiórki budynków 
– 57.090 zł, tj. 19,96% dotacji.

3. Remonty budynków na bazie 
ZBK – 80.733 zł – 28,23% dotacji.

4. Remonty budynków komunal-
nych 100 % własność gminy – 38.405 
zł, tj. 13,43 proc.

W roku 2005 wykorzystano 181.694 
zł dotacji z przeznaczeniem na:

1. Koszty utrzymania lokali we 
wspólnotach 117.470 zł, tj. 64,65% 

dotacji. Ogółem wykonano remonty 
na kwotę 212.500 zł, w tym lokale 
komunalne – 117.470 zł, tj. 64,65% 
dotacji.

2. Remonty w budynkach ko-
munalnych 100% własności gminy 
– 64.244 zł – 35% dotacji.

Natomiast w roku ubiegłym wyko-
rzystano aż 462.325 zł dotacji, którą 
przeznaczono:

1. Fundusz remontowy i sprzątanie 
terenów zielonych wokół budynków 
wspólnotowych – 355.063 zł, czyli 
76,80% dotacji.

2. Remonty zlecone – 47.532,44 zł 
– 10,28% dotacji, w tym w budynkach 
wspólnotowych – 11.793 zł, a więc 
2,55% dotacji.

Ogółem udział budynków wspól-
notowych to 79,35% dotacji, tj. 
366.856 zł.

Jak z powyższych przykładów wi-
dać z roku na rok koszty utrzymania 
lokali i budynków komunalnych oraz 
mieszkań wzrastają. Nic więc dziw-
nego, że gmina planuje je sprzedać 
nawet za 1% wartości, czyli z 99% 
bonifikatą.

I. Karczyński

Budżetowe 
ciekawostki

Zapewne wielu Czytelników inte-
resuje się budżetem gminy. Jednakże 
liczby obrazujące dochody i wydatki 
dla przeciętnego mieszkańca niewiele 
mówią.

Bo co to właściwie jest 44 miliony 
830 tysięcy 727 złotych po stronie 
przychodów ?

Dużo to czy mało?
Inaczej spojrzymy na tę samą liczbę 

gdy dowiemy się, że wydatki gminy 
to suma 48 milionów 124 tysiące 648 
złotych. Porównanie rodzić powinno 
kolejne pytanie – zbyt małe wpływy 
czy zbyt hojnie szafowane wydatki?

W czasie kampanii wyborczej wszy-
scy kandydaci startujący z pozycji opo-
zycji skłonni byli twierdzić, że władza 
źle gospodaruje, zbyt lekką ręką wydaje 
pieniądze i w efekcie mamy zadłużenie 
sięgające 18 milionów złotych. Jakie to 
czynniki wpłynęły na ich postawę, że 
nagle po dojściu do władzy bez zmru-
żenia oka głosują za kolejną pożyczką 
(dokładnie sprzedażą obligacji) na 
sumę 2 miliony złotych? 

Wniosek jest jeden – gospodarka i 
obywatele gminy wnoszą do budżetu 
zbyt małe jak na potrzeby i ambicje 
sumy – trzeba się ratować pożyczka-
mi. Dobrze, że pożyczki są pomyślane 
jako sumy niezbędne do pozyskania 
funduszy zewnętrznych (na tzw. 
wkład własny).

Okazuje się, że zadłużenie gminy 
nie wzrośnie zbyt wiele – spłacimy ok. 
2 miliony złotych rat przewidzianych 
na ten rok i uzyskamy kolejne 2 mi-
liony ze sprzedaży obligacji uzyskując 
zabezpieczenie planów pozyskania 
funduszy zewnętrznych.

Zestawienie liczb ma to do sie-
bie, że z natury rzeczy jest nudne i 
zniechęca do czytania. Jeśli jednak 
zabawimy się liczbami, lektura tych 
tabel jest wprost fascynująca. Dzisiaj 
podam tylko dwa przykłady. 

Pracujący mieszkańcy gminy od-
prowadzają do skarbówki podatki 
od wynagrodzeń. Wpływają one 
do budżetu państwa, a ten zgodnie 
z ustawą 36,22% tych wpływów 
przelewa na konto budżetu naszej 
gminy. W tym roku będzie to suma 
około 6 milionów 918 tysięcy złotych. 
Dużo czy mało? Popatrzmy na dwie 
pozycje wydatków budżetowych 
– koszty utrzymania Urzędu Gminy 
i Rady Miejskiej. Rada Miejska jest 
stosukowo tania – potrzebuje tylko 
155 000 złotych (w tym 110 000 zł na 
diety radnych).

Urząd Miejski to już inna  „beczka” 
– wydatki łączne  4 247 900 złotych 
(w tym wynagrodzenia 3 040 068 
złotych i kwota na nagrody jubile-
uszowe, odprawy emerytalne i inne 
wydatki pochodne 243 000 złotych). 
Posądzenia o zwiedzanie zagranicy 
za pieniądze podatników są śmieszne 
– przeznaczono na to aż 10 000 zł!

Trzeba też uświadomić sobie 
jeszcze inne pozycje, które budzą 
zdumienie, ale podkreślają wagę 
pewnych zjawisk – na schronisko 
dla psów i kotów w Sosnowicach 
przeznaczamy aż 168 000 złotych, a 
na remont i komputeryzację ratusza 
tylko 180 000 złotych! 

A piszę to po to, by przeciętny 
mieszkaniec miasta zaczął pewne 
sprawy rozumieć i by potrafił roz-
różnić fakty od obiegowych stereo-
typów.

Cieszy mnie to, że nowi radni uczą 
się szybko…

Lesław M. Marek
(dalsze przykłady w następnych wydaniach DN)
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KONDOLENCJE

Państwu 

Annie i Bogdanowi 
Kłosińskim 

wyrazy szczerego żalu 
i współczucia 

z powodu śmierci

ojca i teścia 
składa 

Wspólnota Mieszkaniowa 
„Jodełka”

Dobrze się stało, że prawda historyczna wypiera 
mity przez lata utrwalane w naszych umysłach, a 
co gorsza w umysłach naszych dzieci.

Od zmian ustrojowych minęło już prawie 18 
lat, a utrwalone tradycją sposoby upamiętniania 
historycznych wydarzeń nie ulegały zmianie – de-
legacje pod pomnik, kwiaty, przemówienia...

Prawie nikt nie wnikał w historyczne racje. 
Jakże często Ci, którzy myśleli inaczej byli wi-
dziani jako „nie nasi”. Głosy zdroworozsądkowe 
trafiały w próżnię, a artykuły w lokalnej prasie 
przechodziły bez echa. Najgorsze było to, że mło-
dzieży robiono mętlik w głowie – nauczyciele znali 
prawdę i próbowali ją przekazywać uczniom. Czy 
mogli być wiarygodnymi gdy na lekcjach przeka-
zywali fakty, które pod pomnikiem, „z okazji..” 
były przeinaczane, a bohaterowie nosili całkiem 
inne nazwiska.

Jak to dobrze, że u nas, w Nowogardzie oficjalnie 
przyznano się do pewnych zaniedbań, braku konse-
kwencji i odważnie postanowiono inaczej. Śmiem 
twierdzić, że jest to decyzja wyjątkowo odważna i 
zarazem historyczna. 

Dobrze, że dzień 5 marca kojarzony przez dzie-
siątki lat z wyzwoleniem Nowogardu, będzie nadal 
upamiętniany ale jako dzień pamięci o prawdzi-
wych bohaterach – bezimiennych, często prostych 
ludziach, którzy zginęli na Syberii tylko dlatego, że 
byli Polakami i tych, którzy Nowogard uczynili pol-
skim miastem. To Pionierzy, Osadnicy, którzy po 
wojnie przyjechali na ziemię nowogardzką i latami 
wytężonej pracy uczynili ją polską ziemią.

Wprawdzie dla wnikliwych historyków spory o 
polskość Nowogardu się nie zakończą, bo można 
dyskutować czy chrześcijaństwo przyniesione na te 
ziemie przez misje Bolesława Krzywoustego spol-
szczyło Pomorzan na tyle, by po ośmiuset latach 
mówić o wyzwoleniu Nowogardu i przywróceniu 
go Polsce jako dawne ziemie piastowskie, ale też 
przebije się inna prawda – Armia Czerwona zdoby-
ła Nowogard i zniszczyła całkowicie bezsensownie 
i bez strategicznej potrzeby centrum miasta, a 

5 marca nareszcie inaczej

Pamięć i hołd

oddała go w polskie ręce, bo tak 
miał wyglądać ład pojałtański.

 Prawda zwycięża! Rodziny 
sybirackie doczekały się zadość-

uczynienia – pomnik na cmenta-
rzu jest od dzisiaj symbolem gło-
szenia prawdy o Katyniu. Ofiary 
uzyskują należne im miejsce w 
świadomości Rodaków. 

Pora na osądzenie katów...
Lesław M.Marek

W nowej formie upamiętnie-
nie dnia 5 Marca przechodzi do 
historii. Msza święta w kościele 

pw.św.Rafała Kalinowskiego  
celebrowana przez księdza pro-
boszcza Kazimierza Łukjaniu-
ka.

Przewodniczący Rady Miej-
skiej Marek Krzywania i zastępca 
burmistrza Artur Gałęski swoją 
obecnością nadają jej rangę ofi-
cjalnej. Obecne są poczty sztan-
darowe Związku Kombatantów 
i Związku Sybiraków. Jest mło-
dzież i liczna grupa wiernych.

I tak już będzie co roku – sku-
pienie i modły za dusze Bohate-
rów, za pomyślność Ojczyzny.

Bez pustych i patetycznych 
frazesów... 

Druga część uroczystości miała 
miejsce pod pomnikiem Sybira-
ków na cmentarzu komunalnym. 
Najpierw wieńce i kwiaty złożyli 
przedstawiciele kombatantów i 
Rodzin Sybirackich, a w drugiej 
części odbyła się swoista lekcja 
historii. Licznie przybyła mło-
dzież szkolna wraz z wychowaw-
cami złożyła wiązanki kwiatów, 
wysłuchała hymnu narodowego 
i hymnu Sybiraków oraz wysłu-
chała opowieści o podpisaniu 
rozkazu przez najwyższe władze 
ówczesnego ZSRR o ekstermina-
cji Polaków (dzień 5 marca jest 
więc dniem pamięci o ludobój-
stwie stalinizmu) oraz o marty-
lologii Polaków wywiezionych 
na Syberię. 

Ksiądz Kazimierz Łukjaniuk 
przybliżył uczniom historię tych 
ziem ze szczególnym uwzględ-
nieniem chrześcijaństwa, które 
w XII wieku weszło na tereny 
Księstwa Pomorskiego ze stolicą 
w Kamieniu Pomorskim wraz z 
biskupem Ottonem na polecenie 
Bolesława Krzywoustego

opr. I. Karczyński 
i LM. Marek

foto Jan Korneluk
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18 stuknął Ci roczek,
zrobiłaś kolejny w dorosłość kroczek.
Niechaj zawsze szczęście Ci sprzyja,

To co złe z daleka omija,
wszystko co pragniesz by się ziściło

i tak jak chcesz zawsze było.

Adriannie 
Styrnie

życzą 
Ewa, Marlena i Marta

ŻYCZENIA

Polubić czytanie
Wszystkim nam zależy, by 

dzieci czytały dużo, chętnie, 
płynnie i ze zrozumieniem, by 
rozwijały wyobraźnię, pamięć, 
wzbogacały swoje słownictwo i 
wiedzę, by książki stały się ich 
pasją. Potrzebę organizowania 
spotkań, na których dziecko 
będzie miało kontakt z książką 
dostrzegają bibliotekarze, na-
uczyciele i rodzice. Głośne czy-
tanie jest stałym elementem zajęć 
w szkołach i przedszkolach. 

W ramach akcji ,,Cała Polska 
Czyta Dzieciom”  nauczyciele i 
pracownicy bibliotek postano-
wili zacieśnić współpracę miedzy 
swoimi placówkami i Biblioteką 
Miejską. Pierwsze efekty są już 
widoczne. 

Burmistrz Nowogardu, Kazi-
mierz Ziemba, zainaugurował 
cykliczne spotkania z głośnym 
czytaniem w Bibliotece Miej-
skiej. W czwartek, 1.03.2007, 
czytał dzieciom ,,Opowieść o 
drzewie figowym, czyli jak na-
uczyć się cierpliwości” Anny Ka-

szuby-Dębskiej. W wypożyczalni 
oddziału dziecięcego stworzono 
wyjątkową, bajkową atmosferę. 
Dzieci wsłuchiwały się w tekst, 
by potem rozmawiać z panem 
burmistrzem o cierpliwości 
i…swoich szkolnych sukcesach. 
Następnie uczestniczyły w zaję-
ciach plastycznych.

Powinniśmy pamiętać, że przy-

zwyczajenie dziecka do czytania 
wymaga pracy i cierpliwości. 
Kolejne głośne czytanie odbę-
dzie się w Bibliotece Miejskiej 
8.03.2007 o godz. 16:00. Czytać 
będzie Artur Gałęski - zastępca 
burmistrza Nowogardu. 

A. Kwiecień

Niekończąca się dyskusja o Platonie, Arystotelesie i Wittgensteinie 

- XIX Olimpiada Filozoficzna

Miłowanie mądrości
Jak co roku, niezmiennie 

od wielu lat, uczniowie II 
LO w Nowogardzie pod 
opieką pani Izabeli Kola-
dyńskiej stanęli w szran-
kach Olimpiady Filozo-
ficznej. Troje „miłośników 
mądrości” - Martyna Kucal 
(kl. II c), Michał Ćmil (kl. 
II a) i Patryk Gmachow-
ski (kl. II c) - pomyślnie 
przeszło etap szkolny, któ-
ry polegał na napisaniu 
pracy filozoficznej i wzięło 
udział w etapie pisemnym. 
Ich zadaniem było napisa-
nie eseju oraz rozwiązanie 
testu. Do ustnego etapu 
okręgowego, XIX już edycji 
tej Olimpiady, zakwalifiko-
wało się jedynie 15 uczniów 
z całego województwa. W 
tym gronie najlepszych 
znalazło się dwoje z II LO 
- Martyna Kucal i Patryk 
Gmachowski. Zmagali się 

oni z takimi zagadnienia-
mi jak np.: „Antynomia 
kłamcy Eubulidesa”, „Po-
znanie przez iluminację a 
poznanie przez anamnezę” 
czy „Aktualność karte-
zjańskiego natywizmu we 
współczesnej lingwistyce i 

cognitive science”. Gratu-
lujemy ogromnej wiedzy 
i życzymy wytrwałości w 
dalszym „miłowaniu mą-
drości”!

Karina Chróścicka

Patryk Gmachowski, Martyna Kucal, Michał Ćmil

Samobójstwo na cmentarzu
(DN nr 604, wtorek 4 marca 1997 r.)
W miniony piątek, na cmentarzu komu-

nalnym w Nowogardzie, znaleziono zwłoki 
mężczyzny, który popełnił samobójstwo. Ma-
kabrycznego odkrycia dokonała kobieta, która 
porządkowała grób swojej rodziny. Wysypywała 
śmieci, gdy nagle zauważyła w pobliskich krza-
kach powieszonego mężczyznę, który niemal 
siedział na śmieciach.

Przybyłe na miejsce pogotowie i policja 
stwierdziły, iż mężczyzna ten nie żyje już od 
kilku dni (prawdopodobnie od 10 dni), kiedy 
to jego konkubina zgłosiła jego zaginięcie. 
Samobójcą okazał się 28 letni mieszkaniec 
Żabowa. Jak do tej pory nie ustalono przyczyn, 
dla których mężczyzna ten zdecydował się na 
tak dramatyczny krok. Bardzo prawdopodobne 
jest to, iż duży wpływ miało to, iż pochodził on 
z patologicznej rodziny, bowiem samobójstwo 
popełnili również jego dziadek i ojciec.  /zh/

Rozpoczęły się siewy
(DN nr 605, piątek 7 marca 1997 r.)
Sezon siewny już się rozpoczął. Wcześniej 

niż zwykle – przyczyniła się do tego w głównej 
mierze wczesna wiosna. Centrala Nasienna 
w Nowogardzie rozpoczęła sprzedaż nasion 
i sadzeniaków. Tylko w ciągu ostatnich kilku 
dni sprzedała dużą ilość nasion owsa (300 ton), 
pszenicy (100 ton) i jęczmienia jarego (ok. 60 
ton), z czego 80% tych nasion kupili rolnicy 
spoza naszego województwa. Dużym powo-
dzeniem, głównie ze względu na swe zalety 
ekonomiczne, cieszy się ostatnio nowa odmiana 
rzepaku jarego. (…) (coma)

Z okazji Dnia Kobiet
wszystkim Paniom

wszystkiego dobrego
życzy redakcja DN
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Strach z domu wyjść…
Zwrócili się do naszej redakcji 

czytelnicy mieszkańcy osiedla Bema z 
prośbą o interwencję. Sprawa dotyczy 
grupy młodzieży, która dość skutecz-
nie utrudnia życie mieszkańcom tego 
osiedla.

„ - Młodzież ta zachowuje się 
agresywnie, ubliżając nam, nie ma-
jąc żadnego szacunku dla wieku czy 
płci. Dzieciom zabierają pieniądze. 
Wysłałam moją ośmioletnią córkę do 
sklepu po zakupy. Ze sklepu wróciła 
zapłakana i powiedziała, że przed 
sklepem chłopcy zabrali jej pieniądze. 
Powinna przynieść ok. 15 zł reszty. 
Zabrali jej wszystko.” – powiedziała 
jedna z mieszkanek osiedla.

„- Przypadek, o którym wspo-
mniała koleżanka nie jest pierwszy. 
Ja, wysyłając swojego dziewięciolet-
niego syna do sklepu, zawsze stoją 
w oknie.”

„- Do niedawna nasze dzieci mo-
gły swobodnie bawić się w lasku 
przy osiedlu. Obecnie lasek ten jest 
okupowany przez młodzież palącą 
papierosy, pijącą alkohol oraz jeżdżą-

cą na motorach na nic nie zważając.” 
– mówi inna pani.

„- Należy dodać, że motocykle 
te nie są wyposażone w tłumiki, co 
jeszcze bardziej potęguje hałas, który 
w nocy jest szczególnie uciążliwy.” 
– dodaje starszy mężczyzna.

„ Strach wyjść z domu, bo nie wia-
domo czy nie zostaniemy narażeni na 
zaczepki, tylko dlatego, że żyjemy na 
tym osiedlu.”

„- Młodzież jest w wieku około 
15-18 lat. Nie wiadomo czy się uczą, 
bo widać ich o każdej porze. Poza 
tym chciałabym zaznaczyć, że w SP 
nr 4 starsi uczniowie wymuszają od 
młodszych pieniądze lub słodycze. 
Wymagają podawania jakichś haseł, 
po to, by dziecko mogło spokojnie 
przejść” – dodaje jedna z matek.

„Najgorsze, że policja nie reaguje. 
Wprawdzie przejeżdża niekiedy 
policyjny radiowóz z uchylonymi 
szybami, ale reakcji żadnej. Jesteśmy 
tym faktem zbulwersowani. Tym bar-
dziej, gdy czytamy w prasie, również 
w Dzienniku Nowogardzkim, apele 

komendanta KRP w Nowogardzie 
o pomoc społeczeństwa. Co z tego? 
Kiedy nie ma z kim rozmawiać, więc 
jak mamy włączyć się do pomocy? 
Sama telefonowałam na policję z  
prośbą o interwencję – niestety bez-
skutecznie. Przejechali się po osiedlu 
i … odjechali.”  - relacjonuje jedna z 
mieszkanek.

Opisane powyżej przypadki, zacze-
pianie i ubliżanie ludziom dorosłym, 
zastraszanie dzieci i wymuszanie od 
nich pieniędzy, to bardzo niepokojące 

sygnały, warte chyba wnikliwego 
zainteresowania ze strony policji. 
Mamy nadzieję, że KRP podejmie 
szybko odpowiednie działania.

A skoro już mowa o dezorganizo-
waniu życia osiedla i szkoły, o dewa-
stacji mienia, to należałoby zapytać 
się jakie działania podjęli członkowie 
Rady Osiedlowej i Zarządu Spół-
dzielni Mieszkaniowej, której osiedle 
podlega oraz nauczyciele Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w Nowogardzie?

I. Karczyński

Sprostowanie
W poprzednim wydaniu naszej gazety opublikowaliśmy artykuł „Kto 

pożycza dwa miliony” opisujący dyskusję radnych Roberta Czapli i 
Rafała Szpilkowskiego. Wymową tego artykułu poczuł się urażony klub 
SLD, który pragnie zaznaczyć, ze składał wiele wniosków do budżetu, 
a sam radny Stanisław Kazuba złożył ponad trzydzieści wniosków co 
potwierdził burmistrz Kazimierz Ziemba. Red.

Foto archiwum

Lekcja wychowawcza 
w Zakładzie Karnym

W piątek, 2 marca w Zakładzie Karnym w Nowogardzie odbyła się nietypo-
wa lekcja wychowawcza. Udział w niej wzięli uczniowie III klasy Gimnazjum 
nr 2 w Gryficach.

Spotkanie, które miało na celu 
przestrzec młodzież przed przestęp-
czością, w obecności psychologa 
Marty Łaszuk poprowadził wycho-
wawca Krzysztof Żylak. Obecny był 
również wychowawca ds. sportu 
Robert Kopaczewski. 

Lekcja wychowawcza miała miej-
sce w sali widzeń Zakładu Karnego. 
Uczniowie w formie projekcji slajdów 

zapoznali się z historią Zakładu w 
Nowogardzie, a także z codziennym 
życiem w jednostkach zamkniętych.

Interesującym akcentem było spot-
kanie z jednym z osadzonych, który 
dobrowolnie zgodził się na spotkanie 
z młodzieżą. Mężczyzna przestrzegał 
uczniów przez złym towarzystwem, 
przez chuligańskimi wybrykami, 
opowiadał o swoim życiu zanim trafił 

do więzienia w Nowogardzie. Młodzi 
ludzie bardzo chętnie włączyli się do 
rozmowy, zadawali wiele pytań, które 
nie pozostały bez odpowiedzi.

Na zakończenie dwugodzinnego 
spotkania pokazano zebranym etiu-
dy filmowe, które były nagrywane w 
Zakładzie Karnym w czasie trwania 
warsztatów filmowych „Lata z Mu-
zami” w 2005 i 2006 r. W roli głów-

nej wystąpił niezapomniany Leon 
Niemczyk.

Kolejna lekcja wychowawcza w Za-
kładzie Karnym będzie miała miejsce 
9 marca. Tym razem gośćmi ZK będą 
uczniowie z II LO w Nowogardzie.

Karina Chróścicka
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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, Rafał Nizioł, 

Jagoda Dawidson.

Pomoc merytoryczna: Alicja Jaklińska, Małgorzata Łuka.

Nowogard wczoraj i dziś
23 lutego 2007 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie 

została zorganizowana wystawa z okazji rocznicy wyzwolenia Nowogardu. Ucz-
niowie klas technicznych wykonali plakaty w trzech językach: polskim, angiel-
skim i niemieckim. Tematem plakatów był „Nowogard wczoraj  i dziś”. Oprócz 
fotografii naszego miasta uczniowie przypomnieli nam historię Nowogardu. 
Opiekunami dbającymi o poprawność merytoryczną wystawy byli nauczy-
ciele języka polskiego i języków obcych: Małgorzata Łuka, Alicja Jaklińska, 
Mirosława Szymaniak, Marta Portas i Magdalena Wojciechowska.

Wkrótce Dzień Kobiet
Dzień Kobiet to święto obchodzone corocznie 8 marca. Święto to zostało 

ustanowione dla upamiętnienia strajku 15 tysięcy kobiet, pracownic fabryki 
tekstylnej, które 8 marca 1908 roku w Nowym Jorku domagały się praw wy-
borczych i polepszenia warunków pracy. Właściciel fabryki zamknął straj-
kujące w pomieszczeniach fabrycznych z zamiarem uniknięcia rozgłosu. W 
wyniku nagłego pożaru zginęło 129 kobiet. Po raz pierwszy święto obcho-
dzono na apel Clary Zetkin (1857-1933) 19 marca 1911. 

Już w starożytnym Rzymie w pierwszym tygodniu marca obchodzono 
Matronalia, święto związane z początkiem nowego roku, macierzyństwem 
i płodnością.

Wszystkim Paniom, dużym i małym redakcja „WBREW” dedykuje 
wiersz Juliana Tuwima:

Od grzechu zaczął się świat. 
A że Pan Bóg ją stworzył, a szatan opętał, 

Jest więc odtąd na wieki: i grzeszna, i święta, 
Zdradliwa i wierna, i dobra, i zła, 
I gołąb, i żmija, i piołun, i miód, 
I anioł, i demon, i upiór, i cud, 

I szczyt nad chmurami, i przepaść bez dna, 
Początek i koniec - kobieta, acha!

KĄCIK KULINARNY
Owocowa sałatka dla dwojga

1 galaretka wiśniowa, 7 plastrów ananasa, 2 banany, 200 ml śmietany 30%, 2 
łyżeczki cukru waniliowego.

Galaretkę wiśniową rozpuścić w ¾ szklanki gorącej wody. Następnie ostudzić, 
schłodzić w lodówce i gdy stężeje pokroić ją w kostkę. Plastry ananasa i banany 
również pokroić w kostkę. Schłodzoną śmietanę ubić z cukrem waniliowym. 

Tak przygotowane składniki podzielić na połowę i układać w przezroczystej 
salaterce w następującej kolejności: ananasy, banany, galaretka wiśniowa, bita 
śmietana, ananasy, banany i galaretka wiśniowa. Wierzch owocowej sałatki ude-
korować pozostałą bitą śmietaną.
Warstwowa sałatka z tuńczyka

1 puszka tuńczyka, 5 jajek, 1 średnia cebula (8 dag), 5 dag masła, 15 dag żółte-
go sera, majonez, sól, pieprz.

Tuńczyka odsączyć z zalewy. Jajka ugotować na twardo, ostudzić i oddzielić 
białka od żółtek. Białka i żółtka zetrzeć osobno na tarce od małych oczkach. 
Cebule pokroić w kostkę. Masło zamrozić. Żółty ser zetrzeć na tarce o małych 
oczkach. 

Przygotowane składniki układać warstwami w następującej kolejności: białka, 
połowa żółtego sera, 2-3 łyżki majonezu, cebula, tuńczyk, masło (zamrożone 
należy zetrzeć na tarce o małych oczkach bezpośrednio na tuńczyka), resztę żół-
tego sera, 2-3 łyżki majonezu i żółtka. Każdą warstwę majonezu posolić i po-
pieprzyć. Schłodzić w lodówce. Sałatka jest najlepsza na drugi dzień. Składniki 
wystarczą na około 8 porcji. 

Smacznego!

Tydzień ofiar przemocy w ZSP
Ubiegły tydzień upłynął pod hasłem wspomagania osób pokrzywdzonych. 

Akcję zorganizowała Pani Pedagog Regina Ewa Krzak, która włączyła w nią 
również uczniów klasy IV Technikum Żywienia. W całej szkole pojawiły się 
hasła, których przesłanie należy stosować zawsze, nie tylko przy okazji Ty-
godnia Ofiar Przemocy.

Jesteś świadkiem przemocy, milczysz - zezwalasz na przemoc! 
Przemoc może przechodzić z pokolenia na pokolenie.
Szanuj mnie, żebym szanował innych.
Słuchaj, żebym umiał słuchać, 
Nie bij, żebym nie bił. 
Kochaj mnie, żebym umiał kochać. 
Nie poniżaj, żebym nie poniżał.
Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku wolnym od przemocy, 

która jest naruszeniem praw i dóbr osobistych.
Człowiek doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany.
Dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku 

wolnym od przemocy, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić.
Każdy człowiek doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, 

socjalnej, psychologicznej i medycznej bez naruszenia jego godności osobi-
stej.

Każdy człowiek ma prawo do wiedzy potrzebnej do radzenia sobie z prze-
mocą.

Każdy człowiek ma obowiązek udzielania pomocy ofiarom przemocy.
Pamiętaj! - Przemoc narusza prawa i dobra osobiste.
Pamiętaj! - Przemoc rodzi szkody.
Pamiętaj! - Nic powstrzymywana przemoc narasta w siłę.
Dzieci wychowujące w środowisku pełnym przemocy uczą się, że prze-

moc jest najlepszym sposobem rozwiązywania konfliktów.
Dzieci wychowujące w środowisku pełnym przemocy uczą się, że życie w 

atmosferze strachu i poniżania jest normalne.

HOROSKOP:
BARAN – W tym tygodniu czekają Cię same niespodzianki. Niekoniecznie miłe. Postaw na po-

czucie humoru i nie martw się tym, co będzie. Zawsze potrafisz uchronić się przed kłopotami.
BYK – Za bardzo naciskasz na swoich bliskich. Pamiętaj, że oni też mają własne prywatne 

życie i nie należy się do niego wtrącać. Postaw się na ich miejscu i zobacz, jak bardzo może to 
irytować.

BLIŹNIĘTA – Tydzień już od samego początku zaczął się bardzo źle. Zakończenie też nie bę-
dzie zadowalające. Musisz wziąć się do pracy, bo w tym czasie na brak obowiązków nie będziesz 
narzekać!

RAK – Zdaje Ci się, że kogoś bardzo zawiodłeś? No i masz rację. Następnym razem zastanów 
się wcześniej nad tym, jak postępujesz. Pamiętaj o konsekwencjach, które z pewnością Cię nie 
ominą.

LEW – Gwiazdy nie przewidują niczego nadzwyczajnego. To będzie niezwykle nudny tydzień. 
Długo czekałeś na taki czas. Odpoczywaj i korzystaj z takich wolnych chwil.

PANNA – Jeżeli jeszcze nie masz tej Drugiej Połówki to wiedz, że właśnie sprzyja Ci czas na za-
wieranie znajomości. Nie masz co narzekać. Wenus, bogini miłości jest teraz po Twojej stronie.

WAGA – Czeka Cię seria sukcesów. Staniesz się teraz wzorem do naśladowania, a wszyscy 
będą chwalić i podziwiać Twoje umiejętności oraz zdolności. Tylko zapamiętaj, że taka opinia 
zobowiązuje!

SKORPION – Na początku tygodnia spokojnie, ale końcówka wyjątkowo burzliwa. Mnóstwo 
zaproszeń oraz ciekawych propozycji. Skorzystaj z kilku, bo Ci się należy. Tylko nie przesadź z 
imprezowaniem.

STRZELEC – Skup się bardziej na bliskich osobach. Niektórzy mają wrażenie, że po prostu o 
nich zapomniałeś, a przecież tak nie jest. Okaż im trochę ciepła i poświęć trochę wolnego czasu. 

KOZIORIOŻEC – Nie licz na odpoczynek. Teraz musisz zająć się tylko i wyłącznie pracą. Nie 
wolno Ci o tym zapominać, bo zaprzepaścisz to, na co tak długo pracowałeś.  

WODNIK – Ktoś cały czas robi Ci na złość, a Ty dajesz się prowokować. Pilnuj się i nie zwracaj 
uwagi na głupie zaczepki ze strony innych. Po co zawracać sobie głowę błahostkami?

RYBY – Udziela Ci się nastrój przyjaciół. Emanujesz pozytywną energią, a uśmiechając się 
przyciągasz wzrok innych. Tak trzymaj! Przecież nikt nie lubi ponuraków! 
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     W obiektywie Jana Korneluka                      

                     Nowogard „wczoraj”

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

REKLAMAREKLAMA

Informujemy, że   

6 marca 2007 r.
wtorek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

PROMOCJA!!! 
Siatka Ogrodzeniowa 
OCYNKOWANA POWLEKANA 

6 zł/m2 
Kikorze 36 • Tel. 0502 652 929

REKLAMAREKLAMA

Zatrudnię 

sprzedawcę 
Wykształcenie min. średnie, 

podstawowa znajomość 
obsługi komputera 
Tel. 0600 618 755

Księgarnia „Atlas” 
poleca promocję wydawnictwa „Znak”

Wygrać życie (wyd. Znak-20%)Książka ta – powiedział w wywiadzie Kamil 
Durczok – będzie rodzajem posługi dla tych, którzy będą musieli zmierzyć się 
z rakiem. Będzie dla tych, którzy mają kogoś chorego blisko siebie albo sami 
na taką chorobę zapadają. Ale także dla tych wszystkich, którzy chcą wiedzieć, 
kim jest człowiek w chorobie i jakie stany świadomości mu towarzyszą

Historia filozofii po góralsku (wyd. Znak-20%) Ks. Józef Tischner twier-
dzi, że na początku „wsędy byli górole”, a ci, których zwykło się uważać za Gre-
ków, to górale, co „udawali Greka”, jak np. Jędrek Chmura z Pyzówki omyłko-
wo zwany Heraklitem z Efezu. W pełnych humoru filozoficznych felietonach, 
będących równocześnie arcydziełem stylu i myślowej precyzji, ks. Tischner 
nadzwyczaj trafnie przełożył systemy pierwszych filozofów na język i odczu-
wanie podhalańskich górali. Filozofia po góralsku może okazać się niezbędną 
pomocą dla studentów filozofii, dla innych źródłem radości i intelektualnej 
zabawy w najlepszym gatunku. 
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OGŁOSZENIA DROBNE
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UKŁADANKA

W wolne pola górnego diagramu 
wpisać takie dwuznaki wybrane z 
tabelki, aby otrzymać w rzędach 3 
rzeczowniki pospolite (pisane małą 
literą). 

Z pozostałych pięciu dwuliterówek 
utworzyć aktualne hasło składające 
się z dwóch wyrazów.

Na rozwiązanie tego zadania cze-
kamy do dnia 12 marca. W drodze 
losowania przyznamy trzy nagrody 
książkowe.

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam pawilon handlowy z wy-
posażeniem z możliwością prze-
niesienia – może być domkiem let-
niskowym (płyta obornicka). 0693 
850 197.

• Kupię kawalerkę lub mieszkanie 

2-pokojowe. Tanio, gotówka. Tel. 0 

509 919 605.

• Pilnie poszukuję mieszkania do 

wynajęcia - najlepiej kawalerka 

lub 2-pokojowe plus garaż. 0889 

188 134.

• Lokal do wynajęcia na działalność 
usługową. 091 39 23 574.

• Kupię kawalerkę lub mieszkanie 

2-pokojowe w rozsądnej cenie w 

Nowogardzie. 0605 522 340.

• Sprzedam budynki mieszkaniowe, 
200 m kw., koło Nowogardu + budyn-
ki gospodarcze, cena 250.000 zł. 0660 
757 849.

• Sprzedam działkę 30 arów. 0510 
043 371.

• Pokoje umeblowane do wynajęcia. 
091 39 22 988, 0698 84 30 40.

• Zamienię kawalerkę własnościo-

wą na większe w starym budow-

nictwie, może być do remontu 

lub kupię bez zamiany. Tel. 0667 

337 995.

• Działki budowlane w Nowogardzie, 
przy ul. Gen. Bema sprzedam. 0605 
106 300.

• Do wynajęcia garaż przy ul. Kościusz-
ki (z możliwością przeznaczenia na 
warsztat). 0601 58 74 38.

• Do wynajęcia kawalerka w centrum 
miasta. 0607 504 083.

• Kupię pilnie kawalerkę na Os. 

Bema, może być do remontu. 0609 

633 821.

• Zamienię mieszkanie 2-pokojowe, 
spółdzielcze, własnościowe na 4-po-
kojowe. 0606 39 89 02.

• SPRZEDAM DZIAŁKĘ 1,07 HA, ENER-
GIA – OLCHOWO. 0660 776 357.

• Zamienię mieszkanie 2-pokojowe na 
3-pokojowe. 0509 379 875.

MOTORYZACJA

• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”do 

Rovera 416 z 1996 r., cena do 

uzgodnienia w bdb stanie. Tel. 

0605 522 340.

• Sprzedam Ford Transit 1987 r., 

do małego remontu. Tel. 0885 

428 581.

• Peugeot 406, rocznik 2001, po wy-
padku sprzedam. Tel. 0607 607 814.

• Sprzedam Ford Transit, 9-osobowy, 
biały, 1999 r., zadbany, w bardzo do-
brym stanie. Tel. 0512 99 56 15.

• Fiat Seicento Van, 1998 r./XI, poj. 900, 
kolor niebieski, autoalarm, immobili-
ser, homologacja, faktura VAT, prze-
gląd do XI.2007 r. Cena 5.200 zł. 0501 
050 404.

• Sprzedam Ford Fiesta, 1990 r., stan b. 

dobry, cena do uzgodnienia. 0604 26 
11 83, 0886 586 414.

• Sprzedam 4 opony letnie Eurosto-

ne, używane 195/65/R15, 91H, stan 

dobry, cena 100 zł za sztukę – do 

uzgodnienia. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam Renault Clio, 1995 r., poj. 
1200i, cena 2.300 zł – do rejestracji. 
0889 430 872, 0602 823 424. 

• Sprzedam Skoda Felicia, poj. 1,3 na 
wtrysku, rok produkcji 1996. Wypo-
sażenie: szyberdach, nowe opony i 
amortyzatory, półki wewnętrzne ory-
ginalne. 0502 026 998.

• Sprzedam Suzuki, poj. 80, bez papie-
rów. Cena 800 zł – do uzgodnienia. 
Sprzedam ramę do motorynki. 0516 
306 352, po 16.00.

• VW T4, kabina 5 osób + paka, poj. 
2.4D, rok prod. 1997, składak, cena 
10.500 zł. Tel. 0607 546 442.

ROLNICTWO

• Sprzedam prosięta. 091 39 17 909.
• Sprzedam facelię; kupię byczki od 

100 – 200 kg. 0668 316 103.
• Sprzedaż piskląt na zapisy. 091 39 

21 070.
• Sprzedaż jaj wiejskich z dowozem 

do domu. 091 39 17 644.

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.

• USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE, GLAZU-

RA, TERAKOTA, BUDOWY OD PODSTAW. SZYB-

KO, TANIO I SOLIDNIE! TEL. 0697 583 442 

LUB 0691 439 931.

• CYKLINOWANIE PODŁÓG. 0691 703 843.
• PRACE KONTROLNE. 0693 244 565.
• Usługi transportowe do 1,5 tony, 

faktura VAT. Możliwość nawiązania 

stałej współpracy. 0888 878 314.

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na „złota rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• Prace wykończeniowe, szpachlo-

wanie, malowanie, regipsy, panele 

i inne. 0696 909 548.

• Rozliczenia podatkowe – PITY. 15 
zł/deklaracja. 0695 770 724.

• Usługi budowlane – kompleksowe 
wykończenia domów i remonty 
mieszkań. 880 690 324.

• Tipsy, promocja – tanio, profesjo-

nalnie! 0504 589 679. 

• Nauka angielskiego. 0697 027 844. 
•  Remonty. 0508 920 135. 

• Okazja! Tipsy żelowe 40 zł, manicu-

re 10 zł. 0609 961 423.

• Wykonam usługi ogólnobudowla-
ne. 0502 955 633, 091 39 25 280, po 
20.00.

• Transport międzynarodowy – cała 

EUROPA z preferencją SKANDYNA-

WII. Oferuję konkurencyjne ceny, 

terminowe dostawy i komplekso-

wą obsługę. Przyjmę kierowcę z 

doświadczeniem międzynarodo-

wym. Dobre warunki płacowe. Tel. 

0602 55 55 98.

• USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE, RE-
MONTY, WYKOŃCZENIA. Tel. 0607 
994 798.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

PRACA

• Zatrudnię do produkcji siatki. Kiko-
rze 36. 0502 652 929.

• Zatrudnię lektora języka angielskie-
go w godzinach popołudniowych na 
terenie Gryfic. Tel. 0602 401 331. 

• Przyjmę pracowników w charakterze 
murarz. 10 zł/m2, płatne co tydzień. 
0505 94 17 65.

• VECTRA S.A. poszukuje kandydata na 
stanowisko: Pracownik Biura Ob-

sługi Klienta w Nowogardzie. Wy-
magania: wykształcenie min. średnie, 

znajomość środowiska Windows 
(konfiguracja ustawień sieciowych, 
sterowników) i MS Office, zaintereso-
wania w dziedzinie informatyki/sie-
ci/Internetu, łatwość nawiązywania 
kontaktu i umiejętność komunikacji, 
odporność na stres, umiejętność pra-
cy pod presją czasu. Zainteresowane 
osoby prosimy o przesłanie w termi-
nie 14 dni życiorysu zawodowego na 
adres: VECTRA S.A., 73-010 Stargard 
Szczeciński, ul. Os. Zachód A7 lub ma-
ilem na adres praca@srg.vectranet.pl 
Oferta powinna zawierać zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997.

• Przyjmę do sklepu spożywczego. 

0603 688 266.

• Firmie budowlanej zlecę wykona-

nie rozbudowy budynku w Nowo-

gardzie. Szczegółowe informacje 

SZOZ PRAXIS ul. Dworcowa 2, tel. 

091 39-20 787.

INNE

• Pożyczki – 0503 037 506.
• Skradziono nowe 4 koła od przy-

czepy rolniczej 10 x 15. Za informa-

cję 200 zł nagrody! 091 39 104 98.

• Sprzedam komputer. W zestawie 

monitor LCD 15”, drukarka Lexmark 

Z612, subwaafer + głośniki, okab-

lowanie, bogate oprogramowanie, 

klawiatura + mysz (2 zestawy) bez-

przewodowa. 0605 522 340. Cena 

do uzgodnienia.

ODDAM, PRZYJMĘ

• ODDAM ŚLICZNE SZCZENIĘTA W 

DOBRE RĘCE. 0509 431 901.

• Oddam roczną sukę i 8-miesięcz-

nego psa w dobre ręce. Tel. 091 

39 176 44. 

•  Oddam ziemię po wykopaniu stawu. 
0607 739 866. 
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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)

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

Nowogard 05.03.2007r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 
FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca
2. Kierowca C+E
3. Cukiernik
4. Stolarz
5.  Pracownik produkcji okien PCV, 

monter
6.  Pracownik produkcji zwierzęcej 
7.  Mechanik – konserwator
8.  Prezenter handlowy
9. Doradca finansowy , Przedstawi-

ciel
10.  Sprzątaczka (gr.inwal.)
11.  Specjalista otwartego funduszu 

emerytalnego PZU „Złota Je-
sień”

12.  Przedstawiciel Handlowy 
13.  Wykrawacz ryb
14.  Traktorzysta
15.  Murarz tynkarz
16.  Piekarz
17.  Ochroniarz
18.  Pracownik myjni samochodo-

wej
19. Strażnik służby więziennej, 

wychowawca, 
20.  inż. Budownictwa

OFERTY PRACY 
Z REJONU

1. Kucharz  (Rewal) (Pobierowo)
2. Ochroniarz ( Szczecin )
3. Kierowca C+E (Gryfice), (Gole-

niów)
4. Pracownik ds. inwentaryzacji 

sklepów (Gryfice)
5. Samodzielne stanowisko pracy 

ds. obrony cywilnej, zarządzania 
kryzysowego, ochrony infor-
macji niejawnych, prowadzenie 
kancelarii tajnej, ochrona 
danych osobowych oraz prowa-
dzenie spraw informatycznych 
(Osina)

6.  Mechanik samochodów cięża-
rowych (Goleniów)

7. Mechaników, elektryków, auto-
matyków, ślusarzy (Szczecin)

8. Wykrawacz – rozbieracz mięsa 
(Górzyca)

9. Elektryk (Szczecin)
10. Brukarz, kierowca z kat B,C,CE, 

operator koparko – ładowarki 
(Szczecin)

11. Rzeźnik (Górzyca k/Gryfie) 
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TURNIEJ KOSZYKÓWKI ULICZNEJ NA HALI

STREETBALL NOWOGARD 2006
Dnia 10.03.2007 r. o godzinie 9.30 w hali Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Boh. War-

szawy 78 odbędzie się turniej trójek koszykarskich w kategoriach gimnazja, dziewczęta, OPEN. W 
trakcie turnieju przeprowadzone zostaną konkursy wsadów i rzutów za 3 punkty. Zapraszamy serdecz-
nie uczestników i kibiców. Organizatorem turnieju jest Ognisko TKKF „WODNIAK” Nowogard oraz 
UKS „Trójka” NIEBIESKA TEAM Nowogard. Zapisów można dokonać na naszej nowej stronie: www.
streetball-nowogard.yoyo.pl. Informacje z poprzednich turniejów oraz innych imprez WODNIAKA 
znajdziesz na stronach www.wodniak.nowonet.pl, oraz www.wodniak2006.nowonet.pl

Turniej 
Siatkówki

Dnia 18 marca o godz. 10.00, w hali spor-
towej ZSO w Nowogardzie przy ul. Boh. War-
szawy 78 odbędzie się turniej siatkówki w ka-
tegorii gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. 
Zgłoszenia bezpośrednio do pana Andrzeja 
Nowaka, lub tel. 604405727

Piłka Ręczna 

szkół gimnazjalnych

W dniu 26 lutego br. na sali sportowej Pub-
licznego Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie od-
były się Mistrzostwa Regionu B w piłce ręcznej 
chłopców - szkół gimnazjalnych. 

WYNIKI:
1 miejsce:  Publiczne Gimnazjum nr 7 w 

Szczecinie – op. A Rykaczewski
2 miejsce:  Publiczne Gimnazjum nr 2 w 

Nowogardzie op. A. Gnych  
3 miejsce:  Zespół Szkół nr 2 w Kołobrzegu  

- op. M. Olszewska  
4 miejsce:  Publiczne Gimnazjum w Świerzbie 

- op. L. Zimna

Piłka Koszykowa 

szkół gimnazjalnych 

W dniu 27 lutego br. na sali sportowej Pub-
licznego Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie od-
były się Mistrzostwa Rejonu piłki koszykowej 
dziewcząt - szkół gimnazjalnych. 

WYNIKI:
1 miejsce:  Publiczne Gimnazjum nr 1 w 

Nowogardzie – op. B. Wawryczuk 
2 miejsce:  Publiczne Gimnazjum w Ma-

szewie 
3 miejsce:  Publiczne Gimnazjum nr 2 w 

Nowogardzie – op. J. Dzikowska 
4 miejsce:  Publiczne Gimnazjum w Step-

nicy

Mini Piłka Ręczna 

szkół gimnazjalnych  

W dniu 28 lutego br. na sali sportowej Zespo-
łu Szkół Zawodowych w Nowogardzie odbyły 
się Mistrzostwa Regionu B piłki ręcznej dziew-
cząt - szkół gimnazjalnych

WYNIKI:
1 miejsce:  Publiczne Gimnazjum nr 9  

Szczecinie 
2 miejsce:  Publiczne Gimnazjum nr 3 w 

Nowogardzie – op. A. Danielewski
3 miejsce:  Publiczne Gimnazjum w Ustroniu 

Morskim
4 miejsce:  Publiczne Gimnazjum w Świerzbie 

– op. L. Zimna 
red.

LUKS „Chrabąszcze”

Przełajowe sukcesy
W piątkowym wydaniu gazety 

pisaliśmy o sukcesach młodych 
kolarzy, którzy wygrali Ligę Prze-
łajową we wszystkich kategoriach 
wiekowych.

Dzisiaj prezentujemy zdjęcia 
triumfatorów. wykonane przez 
Henryka Sawickiego.

LMM

Kolasiński Paweł - LUKS Pano-
rama-Chrabąszcze Nowogard Pozycja 2 Magierecki Mateusz - LUKS Panorama-

Chrabąszcze Nowogard

Podium kategorii Młodzik: 
I. Komisarek Patryk - LUKS 
Panorama-Chrabąszcze Nowo-
gard
II. Kolasiński Paweł - LUKS 
Panorama-Chrabąszcze Nowo-
gard
III. Borzym Patryk - UKS Wi-
raż Szczecin

Turniej szachowy
 W dniu 11. 03. 2007 r. (niedziela) o godzinie  

10.00 Rada Miejsko – Gminna  Zrzeszenia LZS  
organizuje otwarty  turniej szachowy. Zawody 
odbędą się w klubie Pomorzanina Nowogard  
(domek harcerza). Grać będziemy 9 rund po 
15 minut dla zawodnika, kojarzenia systemem 
szwajcarskim za pomocą komputera. Turniej ten  

jest III z cyklu  turniejów zimowych. Zaprasza-
my wszystkich amatorów tej królewskiej gry, a w 
szczególności dzieci i młodzież. Na zwycięzców w 
kategorii „Junior” i „Open” czekają nagrody ufun-
dowane przez organizatora i sponsorów. 

Janusz Kawecki
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IX Turniej Poloneza Studniówkowego 
o Puchar Burmistrza Nowogardu

W piątek, 23 lutego w Nowogardzkim 
Domu Kultury odbył się Turniej Polone-
za Studniówkowego. Przewodniczącym 
Jury był Mikołaj Kubiak, natomiast 
członkami: Marlena Marchewka, Miro-
sława Przybyłek, Barbara Źróbek i Aneta 
Drążewska. Honorowymi członkami 
Jury zostali Kazimierz Ziemba i Artur 
Gałęski.

Jury oceniło poziom konkursu jako 
bardzo wysoki, stwierdził miłe wrażenia 
estetyczne i ogólny wyraz, jednocześnie 
wyrażając podziękowania za sprawne 
przeprowadzenie turnieju oraz trafną 
formę popularyzacji polskich tańców 
narodowych wśród młodzieży. Biorąc pod 
uwagę rysunek, wypełnienie ruchem sceny 
oraz estetykę Jury postanawiło przyznać w 
IX Turnieju Poloneza Studniówkowego o 
Puchar Burmistrza Nowogardu Puchar 
Burmistrza Nowogardu klasie IV Tech-
nikum Hotelarskiego z Zespołu Szkół 
Ekonomiczno – Hotelarskich im. Emilii 
Gierczak w Kołobrzegu pod kierowni-
ctwem Agaty Chimko. W turnieju udział 
wzięły klasy III A i III C – jako jeden zespół 
i III B z I Liceum Ogólnokształcącego w 
Nowogardzie i IV Technikum Żywienia 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Nowogardzie. Red.

Foto J. Korneluk

REKLAMA
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Popłynęła
zdrowa woda

„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

Obwodnica 
- jaka 
będzie?

czytaj na s. 4
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www.bicykl-szczecin.com

Nowogard • •ul. Młynarska 7

Skutery
Rowery

od 2899 zł - 2499 zł
od 249 zł - 199 zł

Apteka „Jantar” 
zatrudni 

TECHNIKA FARMACJI 
Tel. 0509 250 996, 091 39 21 330

REKLAMA

REKLAMA

P R O M O C JA ! ! ! 
Siatka Ogrodzeniowa 
OCYNKOWANA POWLEKANA 

6 zł/m2 
Kikorze 36 • Tel. 0502 652 929

Wiosenna promocja 
w HURTPOLU
ul.Młynarska 1a, Nowogard

WSZYSTKO DO ŁAZIENEK  
zapraszmy  pon -pt 8.00 do 18.00

 sobota  od 8.00 do 14.00
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Z okazji imienin 

ks. proboszczowi

Grzegorzowi 
Zaklice

moc najserdeczniejszych życzeń, dużo 
zdrowia oraz wielu łask Bożych 

w codziennym trudzie duszpasterskim 

Ukazuje się w 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: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  

tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: poligraf@post.pl. Wydawca, 

skład i druk “POLIGRAF”, adres jak wyżej. Redakcja nie odpowiada za treść reklam 

i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.

KALENDARIUM
9 MARCA

Imieniny: Dominik, Franciszka, Grzegorz, Kandyd, 
Katarzyna, Mścisława i Samanta
1959 – Pojawiła się pierwsza lalka Barbie

10 MARCA

Imieniny: Aleksander, Bożysław, Cyprian, Eugenia, 
Kajus, Makary, Marcel, Marceli, Piotr, Porfirion, Sym-
plicjusz i Symplicy
Dzień Mężczyzn

1990 - Litwa uzyskała niezależność od ZSRR

11 MARCA

Imieniny: Benedykt, Dominik, Drogosława, Edwin, 
Eulogiusz, Eutymiusz, Jan, Kandyd, Konstanty, Kon-
stantyn, Ludosław, Nawoj, Prokop, Rozyna, Sofroniusz, 
Sylwia, Świetlana, Tala, Talus, Teresa, Trofim

12 MARCA

Imieniny: Alojzy, Bernard, Blizbor, Elfryda, Grzegorz, 
Innocenty, Józefina, Justyna, Maksymilian, Mariusz, 
Piotr, Teofan i Wasyl
1999 - NATO poszerzyło się o Węgry, Czechy i Pol-
skę.

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.

• Oddam segment stołowy. Dzwonić po 
17.00. Tel. 091 39 22 161.

• Redakcja ma do oddania wózek inwalidz-
ki. Tel. 091 39 22 165.

Nie bądźmy obojętni wobec ludzi znajdują-
cych się w trudnej sytuacji.

   Z góry dziękujemy.  Redakcja 

składa
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

koło w Nowogardzie

Uwaga na oszustów
W miniony wtorek w kilku 

sklepach naszego miasta miała 
miejsce nietypowa kradzież.

Do sklepów wchodziło kilku 
mężczyzn robiąc sztuczny tłok, 
odwracając tym samym uwagę 
ekspedientki. W czasie, gdy jeden 
z nich kupował zawsze najtańsze 
towary, jego kompani  kradli 
towary.

Po opuszczeniu sklepu „kupu-
jący” wracał do sprzedawczyni z 
pretensjami, że ta za mało wydała 
mu reszty. Zawsze dawał banknot 
50,100 lub 200 zł.

Poruszali się czerwonym 
BMW, najprawdopodobniej na 
gorzowskich numerach rejestra-
cyjnych.

Jak poinformował nas zastęp-
ca komendanta Leszek Nowak 
poszkodowani nie zgłaszali tego 
przypadku na policję. Dlatego 
też za naszym pośrednictwem 

Dzień Otwarty w „Dwójce”

Komenda Powiatowa Policji 
zwraca się do poszkodowanych 
z apelem o zgłaszanie opisanych 

przypadków do oficera dyżur-
nego. I.K.

Dzień 6 marca był dniem ot-
wartym w Szkole Podstawowej 
nr 2.

Organizowanie takiego dnia 
stało się już tradycją na stałe 
wpisaną w kalendarz imprez tej 
szkoły, a celem dni otwartych jest 
zapoznanie rodziców i ich dzieci 
z ofertą szkoły zaproponowanej 
przez grono pedagogiczne i 
uczniów uczęszczających do tej 
szkoły.

Licznie przybyli goście w tym 
dniu mogli skorzystać z bogatego 
programu przygotowanego spe-
cjalnie na tę okoliczność, m.in. 
z wystawy prac uczniowskich, 
zwiedzania sal lekcyjnych, wy-
stępów artystycznych, prezenta-
cji oferty edukacyjnej szkoły.

Odwiedzające w tym dniu 
dzieci mogły wziąć udział w 
zajęciach korekcyjno-kompen-
sacyjnych, sportowych, infor-
matycznych, czytania i pisania 
metodą glottodydaktyki, słu-
chania utworów czytanych przez 
uczniów klas szóstych, tworzenia 
kompozycji techniką orgiami.

Przez cały okres sześcioletniej 
edukacji w szkole tej zapewnione 
jest bezpieczeństwo – w szkole 
nie ma przemocy, a także miła i 
przyjemna atmosfera.

Uczniowie uzdolnieni mogą 
liczyć na dodatkowe zajęcia i 
pracę, np. nauka języka obcego 

zaczyna się już od pierwszej kla-
sy po dwie godziny tygodniowo. 
Szkoła zapewnia także możli-
wość uczestnictwa uczniów w 
organizacjach szkolnych i kołach 
zainteresowań. Spośród tych 
ostatnich należy wymienić koła 
matematyczne, informatyczne, 
taneczne, ekologiczne, historycz-
ne, sportowe i teatralne.

Odbywają się również zajęcia 
wspomagające dla uczniów. Są 
to: zespół korekcyjno-kompen-
sacyjny, zespół wyrównawczy 
dla klas I-III, IV-VI, odrabianie 
lekcji pod kontrolą nauczyciela, 

gimnastyka korekcyjna, trening 
twórczego myślenia.

Z powyżej oferty wynika, iż 
decyzja zapisania dziecka do tej 
szkoły jest strzałem w dziesiątkę. 
Dziecko czuje się tu bezpiecznie i 
jest dobrze przygotowane do na-
stępnego etapu edukacyjnego.

Rodzice natomiast mogli się 
zapoznać z programem wycho-
wawczym szkoły oraz z tenden-
cją rozwojową, która wskazuje, 
że szkoła z roku na rok osiąga 
coraz lepsze wyniki nauczania.

I. Karczyński
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Jeszcze nie 
jest za późno

Sprawa przebiegu obwodnicy 
Augustowa obecna w ostatnich ty-
godniach szeroko w mediach ujaw-
niła opinii publicznej skomplikowane 
uwarunkowania jakim podlegają 
inwestycje drogowe. Czas przypo-
mnieć, że w Nowogardzie również 
stoimy przed podobnym problemem. 
Planowany przebieg obwodnicy drogi 
krajowej Szczecin – Gdańsk budzi 
sprzeciw istotnej części mieszkańców 
naszego miasta – pisaliśmy o tym na 
łamach DN wielokrotnie.

Obwodnica przebiegająca przez te-
reny chronione przyrodniczo (Sarni 
Las) obok ujęć wody pitnej dla miasta 
(za byłą winiarnią), pozostawiająca w 
dotychczasowym przebiegu ruch na 
trasach ze Stargardu Szczecińskiego 
i Dobrej Nowogardzkiej ma wyraź-
ne wady w stosunku do przebiegu 
południowego, który wydaje się być 
naturalny i oczywisty. Dlaczego więc, 
mimo tej oczywistości, powoli bo 

powoli, ale realizowany jest wariant 
istotnie gorszy? Jak nie wiadomo o 
co chodzi, to zapewne chodzi o pie-
niądze. Świadomość, że obwodnica 
ma przebiegać po tzw. północnej 
trasie istnieje od ponad 10 lat. Wielu 
się „przygotowało” na okoliczność 
wykupu gruntów pod budowę drogi. 
Ci „przygotowani” to na pewno nie 
szarzy obywatele, ale na ogół osoby 
wpływowe. To naciski tego cichego 
lobby są naszym zdaniem jednym z 
powodów, że władze miasta do dzisiaj 
nie podjęły żadnej inicjatywy celem 
wpłynięcia na zmianę przebiegu 
obwodnicy miasta. Mamy wszakże 
nadzieję, że po jesiennych wyborach 
wobec widocznych już oznak „no-
wego” w nowogardzkim samorządzie 
uda się temat obwodnicy ruszyć 
formalnie.

Dlatego rozpoczynamy w DN stałą 
rubrykę, w której publikować będzie-
my jeszcze  raz analizy w temacie, 

 Obwodnica - jaka będzie?

głosy mieszkańców, będziemy infor-
mować o uwarunkowaniach praw-
nych i aktualnym etapie procedury 
realizacyjnej. Oczekujemy również, 
że zabiorą głos radni za przykładem 
doktora Kosińskiego, który złożył na 
ostatniej sesji stosowną interpelację w 

temacie przebiegu obwodnicy. Zapra-
szamy do współdziałania wszystkich 
mieszkańców gminy, wszak sprawy 
to niezwykle istotne dla naszej przy-
szłości, a rozstrzygnięcie przebiegu 
drogi zapadnie z konsekwencjami na 
dziesiątki czy nawet setki lat.

Projektowwana tzw. północna trasa przebiegu obwodnicy

ZAKŁAD DOMOWEJ OPIEKI
DŁUGOTERMINOWEJ

Informacja dostępna pod numerem
tel. 091 392 65 31 tel. kom. 509 142 650

uruchamiając

Informuje, iż z dniem 01.02.07r. rozszerzył swoją działalność

HOSPICJUM DOMOWE bezpłatną

Usługi wykonywane są w domu pacjenta

NOWOGARD ul. KOŚCIUSZKI 36 II piętro gab. 314

REKLAMA
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W dniu 7 marca 2007 roku uroczyście oddano do użytku wodociąg dostarczający wodę dla około 
tysiąca mieszkańców Kulic, kolonii Wierzbięcin i Ostrzycy (z możliwością podłączenia kolejnych 
odbiorców na trasie wodociągu). Była to największa gminna inwestycja komunalna.

W rekordowo szybkim czasie 
6-ciu miesięcy generalny wyko-
nawca Firma Handlowo Usłu-
gowa SANITEX (właściciele Jan 
i Elżbieta Zdrzałka z Gorzowa 
Wielkopolskiego) wybudowała 
wodociąg o długości 12,1 km i 
wyposażyła go w kontenerową 
stację podnoszenia ciśnienia. 
Przecięcie wstęgi na tej sta-
cji było symbolicznym przyję-
ciem inwestycji przez gminę. 
W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele władz gminy 
z burmistrzem Kazimierzem 
Ziembą, przewodniczącym Rady 
Miejskiej Markiem Krzywanią, 
zastępcą burmistrza Arturem 
Gałęskim,  szef firmy wykonaw-
czej Jan Zdrzałka, pracownicy 
Wydziału Inwestycji i Wydzia-

łu Promocji Urzędu Miasta, 
mieszkańcy. Tuż po przecięciu 
wstęgi stację poświęcił ksiądz 
Kazimierz Łukjaniuk. 

Inwestycja kosztowała 1mi-
lion 334 tysiące 141 złotych i 10 
groszy.

W ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Roz-
woju Regionalnego otrzymano 
1 000 605,82 zł, z budżetu pań-
stwa  200 121,16 zł, a gmina 
dopłaciła tylko 133 414,11 zł.

Woda popłynie z ujęć w Nowo-
gardzie – przewiduje się zużycie 

w granicach 42 tysiące metrów 
sześciennych rocznie. Wyłączo-
no dotychczasowe studnie w 

Kulicach i Ostrzycy – były one 
zbyt płytkie i zanieczyszczone 
przez niefrasobliwość w czasach 
PRL –u (w pobliżu ujęć wodnych 
zlokalizowano składowiska na-
wozów azotowych (Ostrzyca) 
oraz wybudowano warsztaty 
remontowane pojazdów w Ku-
licach co zanieczyściło wodę 
przeciekami smarów i olejów). 
Mówiąc o tej inwestycji trzeba 
też wspomnieć o jej wpływie na 
podniesienie atrakcyjności (i za-
pewne wartości) terenów przez 
które wodociąg przebiega.

Eksploatacją nowego wodo-
ciągu zajmować się będzie no-
wogardzka firma PUWiS.

tekst LMM
foto Jan Korneluk

Drodzy Jubilaci

Tereso i Leszku 
Ignaczak 

W tak pięknym dniu, jakim jest 
40 rocznica Waszego ślubu 

życzymy Wam 
wszelkiej pomyślności, 

pociechy z dzieci i wnuków 
oraz doczekania w dostatku i zdrowiu 

Złotych Godów 
córka Arleta z rodziną Łuczak, 
córka Ilona z rodziną Stańczyk, 
córka Jolanta z rodziną Misztela 

i syn Jarek z rodziną Ignaczak

ŻYCZENIA

Marcie 
Gliwce

 z okazji urodzin, 
które są raz w roku

niechaj będą szczęśliwe
i pełne uroku.

Składamy Tobie szczere życzenia,
aby się spełniły najskrytsze 

marzenia.
życzą Ada, Ewa i Marlena

Popłynęła
zdrowa woda

KOMUNIKAT STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Środowiska 
w Nowogardzie informuje wszystkich mieszkań-
ców gminy Nowogard, że trwa procedura admi-
nistracyjna rozbudowy telefonii komórkowej na 
kominie byłej Krochmalni w Nowogardzie, któ-
rej ponadnormatywne promieniowanie sięga ok. 
100 metrów. Termin wnoszenia uwag, zastrzeżeń, 
skarg czy protestów mija z dniem 14 marca 2007 
r. w Urzędzie Miejskim, pokój nr 204 p. Zwoliń-
ski, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska. 
Raport oddziaływania na środowisko planowanej 
inwestycji jest do wglądu dla każdego obywatela 
gminy Nowogard, szczególnie prosimy o uwagę 
okolicznych mieszkańców planowanej inwestycji.

przedstawiciel Stowarzyszenia
mgr inż. Eugeniusz Korneluk

PODZIĘKOWANIA
Nowogardzki Dom 

Kultury składa serdecznie 
podziękowania 

Panu Samborskiemu 
za nieodpłatne przekazanie 

nam keyboarda. 
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•
•
•
• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
• Drzwi zewnętrze i wewnętrzne

Okna PCV i drewniane
Rolety materiałowe i zewnętrzne
Żaluzje, markizy

Biura: • Kamień Pomorski tel. 091 382 08 05

w
w

w
.o

kn
o-

lu
x.

co
m • Węgorzyno 091 39 764 88

Do każdego okna
• parapet lub
• roleta materiałowa

tel.

- MAJĄTKOWE
- OC, AC
- FINANSOWE
- PRAWNE
- NA ŻYCIE

Płacąc podobną ratę często nawet niższą
możesz uzyskać większą kwotę kredytu

za niższą cenę !

pon - piątek

sobota

ZAPRASZAMY
od 10.00-17.00

od 10.00-13.00
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Dalszy ciąg dyskusji w sprawie budżetu

To gmina pożyczyła 
2 mln złotych

dalszemu funkcjonowaniu Rady 
Miejskiej. Po wielu latach faktem 
staje się bowiem stojący u podstaw 
samorządności rozdział władzy sta-
nowiącej, sprawowanej przez  Radę 
Miejską od władzy wykonawczej, 
którą sprawuje burmistrz. Prawda 
jest taka, że przyszłość Nowogardu 
leży w rękach 8 radnych PSL. W 
ciągu następnych 4 lat mogą być 
oni bezwolnym narzędziem w ręku 
burmistrza, który jest ich szefem 
partyjnym. Mogą jednak być rów-
nież partnerami burmistrza w 
zarządzaniu gminą. Jeżeli uda im 
się przekonać Kazimierza Ziembę, 
że co 9 głów, to nie jedna, to jest 
szansa na to, że Rada Miejska jako 
całość będzie miała realny wpływ na 
funkcjonowanie gminy.

Ja osobiście wstrzymałem się 
od głosu w sprawie emisji obliga-
cji, choć na posiedzeniu komisji 
finansowej wypowiedziałem się 
jednoznacznie negatywnie w tym 
temacie. Jednak argumentacja in-
nych członków komisji, panów 
Kaczmarskiego i Kucala oraz obec-
nego również pana Krzywani, którzy 
zdecydowanie poparli tą uchwałę, 
spowodowała, ze postanowiłem nie 
głosować przeciwko. 

Głosowałem natomiast za budże-
tem. Przyczyn było kilka. Po pierw-
sze uważam, że gmina nie powinna 
przez następny miesiąc funkcjono-
wać bez budżetu. Było by to dla nas 
wszystkich niekorzystne i blokowało 
by istotnie sferę inwestycji. Po dru-
gie, uważałem dalszą debatę nad 
budżetem za pozbawioną sensu. 
Burmistrz Ziemba nie wykazywał 
już chęci wprowadzenia   zmian 
proponowanych przez Radę. Gdyby 
sprawy zaszły za daleko, mogło by to 
skutkować nawet rozpadem koalicji. 
Zagłosowałem za, aby dać koalicji 
szansę na dalsze docieranie się w 
ciągu tego pierwszego roku współ-
pracy. Po trzecie w końcu, tak jak 
to powiedziałem w czasie sesji, bur-
mistrz złożył obietnicę współpracy 
z RM i dążenia do uzdrawiania 
finansów gminy, dzięki czemu po-
przez poparcie budżetu otrzymał 
od RM pewien kredyt zaufania. W 
najbliższych miesiącach okaże się na 
ile ten gest był uzasadniony. 

Niebagatelne znaczenie dla prze-
głosowania budżetu miał również 
wiceburmistrz Artur Gałęski, który 
po dużych wahaniach podjął się peł-
nienia swojej funkcji w takich rea-
liach budżetowych. Po reorganizacji 
Urzędu Miejskiego, która ma się od-
być w tym miesiącu, weźmie on na 
siebie autonomiczną odpowiedzial-
ność za część wydziałów. Między in-
nymi będzie odpowiadać za bardzo 
trudne tematy oświaty, ochrony 

zdrowia i pozyskiwania dotacji unij-
nych. Pomimo sporych wątpliwości 
burmistrz Gałęski, radna Kłosowska 
i ja, jako reprezentanci Platformy 
Obywatelskiej zdecydowaliśmy, że 
mimo iż budżet nie jest szczytem 
naszych marzeń większą możliwość 
wpływania na zrównoważony roz-
wój Nowogardu daje nam praca w 
koalicji niż w opozycji. Zdajemy 
sobie również sprawę, że burmistrz 
Ziemba potrzebuje trochę więcej 
czasu niż 3 miesiące, aby po 12 
latach funkcjonowania w innym 
systemie polityczno-ekonomicznym 
diametralnie zmienić poglądy na 
sposób zarządzania gminą. Wydaje 
nam się, że pan Ziemba dostrzega, 
iż efekty równouprawnionej współ-
pracy zarówno między burmistrzem 
a Radą, jak i pomiędzy członkami 
koalicji mogą być korzystne i dla 
ogółu mieszkańców gminy i dla 
niego samego. Pierwsze sygnały 
zmian mniejszego lub większego 
znaczenia już się pojawiają. To 
zgoda na reorganizację UM obej-
mującą m.in. powołanie wydziału 
do pozyskiwania środków unijnych, 
to koniec obchodów „wyzwolenia 
Nowogardu”, to choćby również 
pojawienie się w końcu komputera 
na biurku burmistrza. Ziarnko do 
ziarnka i zbierze się miarka.

A co z radnym Czaplą? Nasz „pra-
wie jak burmistrz” chciał zastosować 
sprytny manewr. SLD zostawił po 
sobie zepsute jajo w postaci nie-
zbilansowanego budżetu, a radny 
Czapla teraz narzeka, że coś mu 
śmierdzi. Jak to się człowiekowi 
po przegranych wyborach zmysły 
wyostrzają. Radny Czapla to taki 
przysłowiowy Filip, co sobie lubi 
wyskoczyć z konopii. Przez trzy 
miesiące leżał w łóżku, pensyjka 
kierownicza wpływała, a czasu na 
poczytanie budżetu i zapropono-
wanie własnych zmian nie znalazł. 
Po korespondencyjnym uzyskaniu 
stanowiska dyrektora w Szczecinie 
nastąpiła nagła poprawa stanu 
zdrowia, przypływ animuszu i radny 
Czapla pobudzony do nowego życia 
– hop wyskoczył podczas sesji, że 
mu się budżet nie bilansuje. Ciekawe 
co jeszcze odkryje w najbliższym 
czasie zawodowy dyrektor Czapla? 
Może to, że Nowogard jest potężnie 
zadłużony, że szpital przynosi straty, 
że plaża jest zaniedbana, że drogi 
dziurawe? Kolega dyrektor ma na 
to doskonały sposób małego Jasia 
z piaskownicy, który przyłapany na 
tym, że coś  nabroił robi zdziwioną 
minę, pokazuje palcem inne dzieci 
i mówi „To nie ja, to oni.”

Rafał Szpilkowski

„Kto pożyczył dwa miliony zło-
tych?” - pytanie tyleż efektowne, 
co wskazujące na brak orientacji w 
funkcjonowaniu samorządu gmin-
nego. Bowiem odpowiedzialności 
za ewentualne „zaciągnięcie tego 
długu” nie można zrzucić na barki 
jednego radnego, nie ważne czy z 
koalicji, czy z opozycji. Rozumiem, 
że koledze redaktorowi Ag było by 
to na rękę, ale nie ma w życiu tak 
łatwo. Końcowa prawda jest taka, 
że to gmina Nowogard pożyczyła 
2 mln zł. Teraz zasadniczą kwestią 
jest jak zostaną one wydatkowane. 
Jeżeli zgodnie z obietnicą zostaną 
one przeznaczone na wkład własny 
do wniosków o dofinansowanie 
zewnętrzne, to będą to najlepiej 
zainwestowane pieniądze w historii 
Nowogardu. Skoro jednak redaktor 
chce szukać konkretnej odpowie-
dzi...

Wydaje się, że największą od-
powiedzialnością za ewentualne 
zaciągnięcie 2 mln długu można 
obciążyć burmistrza i skarbnika. 
To ci dwaj panowie na podstawie 
doświadczeń z lat ubiegłych, własnej 
oceny sytuacji , wniosków spływają-
cych z Rady Miejskiej oraz z różnych 
instytucji, decydują na co wydać 
publiczne pieniądze. Przy czym 
decydujący głos ma oczywiście bur-
mistrz. Skarbnik powinien „strzec 
skarbu” gminy, czyli nie zgadzać się 
na szkodliwe pomysły na wydawanie 
pieniędzy oraz pilnować zgodności 
gospodarki finansowej gminy z usta-
wą o finansach publicznych. Jednak 
odpowiedzialność nie kończy się 
na tych dwóch osobach.

Duża część odpowiedzialności 
ciąży na poprzedniej koalicji SLD-
PSL. To głównie członkowie SLD, 
którzy posiadali większość w po-
przedniej Radzie są odpowiedzialni 
za rozbuchaną sferę wydatków nie 
przystającą do dochodów własnych 

gminy. Deficyt powstaje gdy chce 
się wydawać więcej niż się zarabia. 
Jeżeli ma się w Radzie większość, to 
można powiedzieć burmistrzowi: 
„Stop. Nie stać nas na to. Te wydat-
ki nie przejdą”. W tym kontekście 
żenująco śmieszne jest wystąpienie 
radnego Czapli, podobno wykształ-
conego ekonomicznie, a nawet się 
doktoryzującego. Czapla nie potrafi 
ogarnąć swoim umysłem faktu, że 
jeżeli on i jego koledzy wpisali do 
budżetu tak duże wydatki, iż nie da 
się ich pokryć z dochodów własnych 
gminy, to prostym tego efektem jest 
konieczność ponownej emisji obli-
gacji – tym razem na kwotę 2 mln 
zł. Cudów nie ma – budżet musi się 
bilansować.

Jednak również obecna Rada nie 
powinna się wykręcać od odpowie-
dzialności. Co prawda nowi radni 
mieli bardzo mało czasu, aby zorien-
tować się w zawiłościach projektu 
budżetu, ale faktem jest, że niewielu 
z nich podjęło trud dokładnej ana-
lizy jego zawartości. Rada Miejska 
może proponować burmistrzowi 
zmiany w budżecie. Pomysły podle-
gają jednak istotnemu ograniczeniu. 
Muszą one się bilansować, czyli 
radny musi określić nie tylko na co 
chce zwiększyć wydatki, ale również 
skąd daną sumę zabrać. Pomysłów 
na wydawanie pieniędzy są zawsze 
dziesiątki. Jednak jakoś trudno jest 
radnym wskazać skąd te pieniądze 
wziąć. Może stąd wynika fakt, że 
pisemne, podpisane własnym na-
zwiskiem, zbilansowane wnioski z 
propozycjami zmian do projektu 
budżetu złożyło tylko 2 radnych. 
I tak się składa, że nie byli to radni, 
którzy podczas sesji użalali się nad 
obecnym budżetem. Łatwiej bowiem 
jest wypowiedzieć parę efektownych 
zdań pod publikę, niż z namysłem 
napisać choć jedną merytoryczną, 
sensowną propozycję zmiany.

Pomimo braku pisemnych wnio-
sków było wiele ustnych wypowie-
dzi, które burmistrz Ziemba mógł 
traktować bardziej jako sugestie i 
dobre rady. Okazał się on jednak 
oporny na propozycje zmian, wy-
pływające od radnych, również 
z PSL. Spowodowało to gorącą 
atmosferę przed uchwaleniem bu-
dżetu. Burmistrzowi jest to bardzo 
nie na rękę, ale świetnie rokuje to 
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Wybory w oddziale LOP 
w Nowogardzie

„Czytam, więc jestem”

W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” w Szkole Podstawowej Nr 
l w Nowogardzie zostało zorganizowane spotkanie, na które zaproszono Panią 
Marlenę Marchewkę - kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu. 
Rozpoczęła ona cykliczne spotkania z głośnym czytaniem w szkole. W poniedziałek 
5 marca czytała dzieciom opowiadanie pt. „Rybka” Małgorzaty Musierowicz.

Po czytaniu nastąpiła rozmowa na temat przedstawionych wydarzeń. Przy 
tej okazji uczeń wdraża się do wypowiadania się całymi zdaniami, mówienia 
pojedynczo i uważnego słuchania wypowiedzi kolegi czy koleżanki. Dzieci, któ-
rym od najmłodszych lat czytamy i w których zaszczepiamy miłość do książek na 
pewno będą czytać w przyszłości.

Organizatorzy 
Anna Szymańska 

Iwona Gulbinowicz

W dniu 27.02.2007 r. w świetlicy Nad-
leśnictwa Nowogard odbyło się spot-
kanie sprawozdawczo – wyborcze Ligi 
Ochrony Przyrody oddziału w Nowo-
gardzie. W spotkaniu uczestniczyli za-
proszeni goście: pan Kazimierz Ziemba 
- burmistrz Nowogardu, pan Wiesław 
Tomkowski - wójt gminy Osina, pani 
Zofia Pilarz - dyrektor Miejskiej Biblio-
teki Publicznej, pani Mirosława Przyby-
łek - dyrektor Nowogardzkiego Domu 
Kultury, prezes Zarządu Okręgu LOP w 
Szczecinie pan Władysław Krzempek, 
opiekunowie szkolnych i przedszkol-
nych kół LOP.

Obrady rozpoczęły się pokazem mul-
timedialnym, dotyczącym pracy oddzia-
łu w latach 2003 – 2006.

Oddział LOP w Nowogardzie jest or-
ganizacją prężnie działającą, skupiającą 
w swoich szeregach około 700 osób. W 
skład wchodzą 23 szkolne koła oraz 3 
działające w przedszkolach. Działalność 
nasza polegała między innymi na współ-
pracy z organizacjami, organami admi-
nistracji terenowej w realizacji działań 
proekologicznych. Współpracowaliśmy 
z Urzędem Miasta w Nowogardzie, Urzę-
dem Gminy Osina, Lokalną Agendą 21, 
Zachodniopomorskim Towarzystwem 
Ornitologicznym, Ogólnopolskim To-
warzystwem Ochrony Ptaków, Dyrekcją 
Wolińskiego Parku Narodowego, Celo-
wym Związkiem Gmin CZG RXXI.

Dzięki wytrwałej i systematycznej 
pracy opiekunów kół LOP, mogliśmy 
zrealizować wiele imprez ekologicznych, 
sejmików, debat. Edukacja przyrodnicza 
naszej młodzieży mogła odbywać się 
wielotorowo, prowadząc do zwiększenia 
świadomości ekologicznej i poszanowa-
nia przyrody. Udało nam się zorganizo-
wać wiele konkursów, m. in.: konkurs 
plastyczny, na który wpłynęło prawie 
400 prac, a najciekawsze z nich zostały 

wystawione w Bibliotece Miejskiej. Zor-
ganizowane w bibliotece wystawy: foto-
graficzna pana Henryka Janowskiego, 
czy wystawa ornitologiczna, powstała 
dzięki uprzejmości dyrekcji Wolińskiego 
PN, która udostępniła eksponaty. Wysta-
wy te cieszyły się wśród zwiedzających 
dużym zainteresowaniem, a terminy 
wystaw były przedłużane. W 2006 roku 
dzięki pomocy wielu instytucji ( UM 
Nowogard, Nadleśnictwo Nowogard, 
Gmina Osina, CZG RXXI, Agenda 21) 
udało się zorganizować wyjazd szkole-
niowy dla opiekunów kół LOP do Parku 
Narodowego Ujście Warty.

Po prezentacji głos zabrali: pan Kazi-
mierz Ziemba, pan Wiesław Tomkowski, 
pan Władysław Krzempek. 

Po części sprawozdawczej nastąpiła 
przerwa.

Drugą część spotkania – wyborczą, 
poprowadził pan Sławomir 

Kucal. Udzielono absolutorium ustę-
pującemu Zarządowi. W głosowaniu 
jawnym, przy stwierdzonym quorum, 
został wybrany nowy Zarząd. Prezesem 
został ponownie wybrany pan Marek 
Heiser. Pozostali członkowie Zarządu 
to: pan Marek Dobrowolski – wicepre-
zes, pani Joanna Krępa – skarbnik, pani 
Krystyna Ciesielska – sekretarz, pani 
Angelika Hołubowska – członek, pani 
Bogumiła Szturo – członek.

  Chciałbym serdecznie podziękować 
przedstawicielom instytucji, z którymi 
oddział LOP współpracował w minionej 
kadencji, za okazaną życzliwość i wspól-
ną  realizację wielu przedsięwzięć. 

Dziękuję również opiekunom szkol-
nych i przedszkolnych kół LOP, za po-
święcenie, wkład i zaangażowanie w 
pracę oddziału.

Marek Heiser

Przeszłość żegnana 
bez żalu

Straszące od lat obiekty przy ulicy 3 Maja odchodzą w przeszłość. Po 
rozbiórkach dokonanych tuż przy jezdni przyszedł czas na słynną wiatę w 
bezpośrednim sąsiedztwie Przystani. Znika popularna wiata. Miejmy nadzieję, 
że już niedługo powstaną tu obiekty będące wizytówką miasta.

LMM 
Foto Jan Korneluk  
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Do wynajęcia 
POMIESZCZENIE 

BIUROWE 
w centrum Nowogardu 

o pow. 11 m2 z parkingiem 
Tel. 0501 549 818

Informujemy, że   

14 marca 2007 r.
środa 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

Dom Handlowy VELES 
zaprasza:

- części samochodowe do wszystkich 
  typów samochodów, realizacja zamówień
- artykuły gospodarstwa domowego
- posiada lokal do wynajęcia

Nowogard, ul. 5 Marca 7 
tel. 0501 333 075

REKLAMA

Turystyka szansą 
dla Nowogardu

W kampanii przedwyborczej wszystkie startujące komitety zgodnie pod-
kreślały, że największą szansą na rozwój Nowogardu jest turystyka.

Trzeba jednak wiedzieć, że współczesny turysta to turysta wybredny – byle 
czym się nie zadowoli. Leżenie na plaży jeziora i pływanie na skrzypiącym 
rowerze wodnym to już przeżytek. Również szaszłykarnia i saturator z wodą 
sodową odszedł wraz z …Ferdkiem Kiepskim.

Trzeba mieć bazę noclegową na wysokim poziomie, gabinety odnowy 
biologicznej, odpowiedni basen, czystą plażę jeziora, sprzęt jachtowy i 
windsurfingowy (najlepiej połączony z nauczaniem tego sportu) i zawodami 
dla najlepszych, zabytki i okazy przyrodnicze odpowiednio skatalogowane, 
zareklamowane i prezentowane przez fachowego przewodnika. Nie należy 
też zapominać o atrakcjach w lokalach rozrywkowo-gastronomicznych. 
Wszystko to musi być promowane w kraju i za granicą.

Słowem pieniądze, pieniądze i pieniądze…W programie rządzącej koalicji 
PSL-PO- NFS problemy turystyki umieszczono jako jeden z priorytetów.

O realizacji planowanych za-
mierzeń rozmawiam z Tomaszem 
Szafranem, wiceprzewodniczącym 
Rady Miejskiej i delegatem naszej 
Gminy do Zachodniopomorskiej 
Regionalnej Organizacji Tury-
stycznej.

Lesław M. Marek -  Jak Pan ocenia 
aktualne przygotowanie Nowogardu 
do wykorzystania turystyki jako 
dziedziny znacząco wpływającej na 
rozwój gminy?

Tomasz Szafran – Pierwsze spo-
strzeżenia jako przedstawiciela gminy 
w Zachodniopomorskiej Regionalnej 
Organizacji Turystycznej nie są op-
tymistyczne.Mogę stwierdzić, że po-
mimo wielkich planów w poprzedniej 
kadencji nie zrobiono w tej dziedzinie 
prawie nic; nie braliśmy udziału w 
żadnych projektach tworzonych przez 
ZROT, a turystyka podążała własnym 
torem. Moim zdaniem turystykę 
musimy traktować jako jedną z ga-
łęzi gminnej gospodarki. Gdy tak nie 
będzie nie wykorzystamy żadnej pro-
pozycji jakie znajdują się w strategii 
rozwoju turystyki dla województwa. 
Do tej strategii musimy wnieść swoje 
propozycje. Ale jakie? Dotychczas ba-
zowaliśmy głównie na jeziorze, które 

jest niewątpliwie atrakcją miasta. Ale 
trzeba też wiedzieć, że jest to atrakcja 
na kilkanaście słonecznych letnich 
dni, czego nie zmieni nawet darmowy 
wstęp na plażę. (Wstęp darmowy jest 
już przesądzony dla dobra naszych 
pociech i jest to dobra decyzja). Jezioro 
jako atrakcja nie jest przygotowana 
na masowe przyjęcie turystów. W 
obecnej kadencji chcemy to diame-
tralnie zmienić – przeznaczyliśmy 
pieniądze na budowę nawierzchni 
ulicy Promenada, oświetlimy tę ulicę, 
zaczniemy budować ścieżkę rowero-
wą wokół jeziora. Są też w budżecie 
zarezerwowane pieniądze na dalsze 
inwestycje turystyczne jako wkład 
własny, potrzebny do pozyskania pie-
niędzy z zewnątrz

Uważam, że turystów może przy-
ciągnąć tzw. turystyka usługowa 
– dobra baza noclegowa i oferta SPA 
(fitness, odnowa biologiczna) i usługi 
medyczne – dentyści, okuliści oraz 
fryzjerstwo, solarium, zabiegi kos-
metyczne, a także budowa ośrodka 
sportowo-rekracyjnego. Musi to być 
jednak na wysokim poziomie i odpo-
wiednio zareklamowane (szczególnie 
za granicą). Nie zapominajmy też o 
rozwijającej się agroturystyce i o wdra-
żaniu programu LIDER dla obszarów 
wiejskich.

LMM – Z tego co usłyszałem mogę 
stwierdzić, że jesteśmy na początku 
drogi i to drogi wcale niełatwej?

TSz. Zapewne tak. Ale robimy kroki 
w dobrym kierunku. Przenosimy prob-
lemy turystyki z Wydziału Oświaty do 
Wydziału Promocji. Szukamy najlep-
szych i najtańszych sposobów promocji 
tego, co mamy. Fakt, że mamy mało 
ale trzeba i to prezentować na naj-
szerszym forum. Rozpoczynamy od 
utworzenia Lokalnej Organizacji Tu-
rystycznej skupiającej gminne organi-

zacje pozarządowe i indywidualnych 
przedstawicieli branży turystycznej. 
LOT łatwiej może pozyskać środki 
unijne. Musi także powstać Centrum 
Informacji Turystycznej, bez którego 
nie jesteśmy w stanie zapewnić odpo-
wiedniego poziomu obsługi przyjeż-
dżających turystów.

Z gamy zamierzeń jakie przedsta-
wiłem wypływa zasadniczy wniosek 
– turystykę trzeba uznać za priorytet 
i wciągnąć w realizację zamierzeń 
szerokie kręgi społeczne – ludzi, którzy 
potrafią świadczyć usługi turystyczne 
i muszą się oni poważnie zaanga-
żować – nie tylko działaniem ale i 
kapitałowo. Mamy Forum Organizacji 
Pozarządowych, które może wiele 
pomóc organizacyjnie, ale i stać się po-
winno forum dyskusyjnym. Czas nagli 
– trzeba wypracować najlepsze usługi, 
które będziemy promować jako nasze 
nowogardzkie produkty turystyczne 
projektowane pod konkretną grupę 
odbiorców.

LMM – Jaką rolę widzi Pan dla 
siebie jako reprezentanta gminy w 
organizacjach turystycznych?

TSz. – Rola delegata to przede 
wszystkim koordynacja działań zwią-
zanych z turystyką, a podejmowanych 
przez gminę i różne podmioty. Naj-
pierw chcę się jak najwięcej dowiedzieć 
(zgodnie z zasadą benchmarkingu 
– uczenia się od najlepszych). Na dzień 
dzisiejszy nawiązaliśmy kontakty z 
ośmioma dużymi ośrodkami tury-
stycznymi w Europie. Szukam okazji 
i sposobów taniego ale skutecznego 
promowania Nowogardu.  Rozmawia-
my z Browarem Bosman Szczecin na 
temat promocji Nowogardu poprzez 
imprezy koncertowe. Trwają rozmowy 
z UM Szczecina na temat możliwo-
ści bezpłatnego prezentowania się 
na własnym stoisku podczas Zlotu 
Żaglowców (THE TALL SHIPS RA-
CES 2007). Prywatnie dodam, że za 
promocję na tej imprezie inni muszą 
płacić setki tysięcy euro. Taką okazję 
musimy wykorzystać chociaż koszty 
ekspozycji będą niemałe.

cdn
Rozmawiał Lesław M. Marek

REKLAMA

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 27.03.2007 r. do pracow-
ni plastycznej 
w Nowogardzkim Domu kultury, Plac Wolności 7
Każda praca winna być opatrzona:  imieniem, nazwiskiem, wiekiem, adre-
sem 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 – kate-
goria: dorośli. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas imprezy „OBRZĘDY 
WIELKANOCNE” w dniu 01.04.2007 r.
*Organizatorzy nie zwracają prac przyniesionych na konkurs.
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 Witamy wśród nas...

Córka Magdaleny Jutkiewicz 
ur. 23.02.07 z Wyszogóry

Syn Joanny Krzak 
ur. 24.02.07 z Nowogardu

Córka Patrycji Bartczak 
ur. 26.02.07 z Darża

Syn Zofii Janik 
ur. 28.02.07 z Dobrej

Córka Patrycji Karpiuk 
ur. 1.03.07 z Osiny

Syn Anny i Daniela Budziń-
skich ur. 3.03.07 z Bienic

Córka Iwony Luberadzkiej 
ur. 5.03.07 z Nowogardu

Córka Sylwii Gargulińskiej 
ur. 6.03.07 z Wierzbięcina

Ponadto w Szpitalu w Nowogardzie urodziło się 1 dziecko 
Zdjęcie oraz dane personalne nie zostały opublikowane 

ze względu na brak zgody rodziców

W obiektywie Jana Korneluka    -  Nowogard dzisiaj
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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

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, okreso-
we i kontrolne pracowników

- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWENCI!!! 

CENY PROMOCYJNE!
Rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

Zapraszamy wszystkich kierowców do bezpłatnego:

czeka na Ciebie
Nasz serwis czynny

8.00-15.30 8.00-13.30

KURKI NIOSKI 
odchowane 

• sprzedaż od 20 marca •
Gospodarstwo Drobiarskie 

Żabowo 13, tel. 091 39 106 66

DORADZTWO PRAWNE 
opinie prawne, pisma procesowe,

wnioski do sądu i komornika, 
umowy, testamenty

ul. 3 Maja 55 (na przeciw księgarni) 
Czynne pon – pt w godz. 930 – 1600 

tel. 0503 61 77 39 
N I S K I E  C E N Y ! ! !

Zatrudnię 

sprzedawcę 
Wykształcenie min. średnie, 

podstawowa znajomość 
obsługi komputera 
Tel. 0600 618 755
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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.

• Pilnie poszukuję mieszkania do 

wynajęcia - najlepiej kawalerka 

lub 2-pokojowe plus garaż. 0889 

188 134.

• Lokal do wynajęcia na działalność 
usługową. 091 39 23 574.

• Kupię kawalerkę lub mieszkanie 

2-pokojowe w rozsądnej cenie w 

Nowogardzie. 0605 522 340.

• Sprzedam budynki mieszkaniowe, 
200 m kw., koło Nowogardu + bu-
dynki gospodarcze, cena 250.000 
zł. 0660 757 849.

• Sprzedam działkę 30 arów. 0510 
043 371.

• Kupię ziemię w okolicy Nowo-

gardu 0,5 – 1 ha. Dobrze zapłacę. 

0604 154 316.

• Sprzedam mieszkanie 77 m kw., 4 
pokoje, II piętro. Cena 140.000 zł. 
Tel. 0605 686 508.

• Zamienię kawalerkę własnościo-

wą na większe w starym budow-

nictwie, może być do remontu 

lub kupię bez zamiany. Tel. 0667 

337 995.

• Działki budowlane w Nowogar-
dzie, przy ul. Gen. Bema sprzedam. 
0605 106 300.

• Do wynajęcia garaż przy ul. Koś-
ciuszki (z możliwością przeznacze-
nia na warsztat). 0601 58 74 38.

• Kupię pilnie kawalerkę na Os. 

Bema, może być do remontu. 

0609 633 821.

• Zamienię mieszkanie 2-pokojowe, 
spółdzielcze, własnościowe na 4-
pokojowe. 0606 39 89 02.

• Zamienię mieszkanie 2-pokojowe 
na 3-pokojowe. 0509 379 875.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 41,47 m kw., 2 pokoje z balko-
nem, III piętro. Tel. 091 419 06 02.

• Poszukuję garażu do wynajęcia w 
dobrym stanie na Os. Gen. Bema 
dla Forda Transita. 0512 99 56 15.

• Zdecydowanie kupię mieszkanie 
3-pokojowe. 0698 847 399.

• Sprzedam duży dom w Nowogar-
dzie. 0667 045 009.

• Kupię mieszkanie 4-pokojowe. 
0606 39 89 02.

• Kupię mieszkanie 2, 3-pokojowe, 
może być do remontu, Nowogard, 
okolice. 0663 048 169, 091 419 12 
00, po 16.00.

• Pilnie poszukuję mieszkania do wy-
najęcia, 2-pokojowego, najlepiej 
nieumeblowanego. 0692 318 961.

MOTORYZACJA

• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”do 

Rovera 416 z 1996 r., cena do 

uzgodnienia w bdb stanie. Tel. 

0605 522 340.

• Peugeot 406, rocznik 2001, po 
wypadku sprzedam. Tel. 0607 
607 814.

• Sprzedam Ford Fiesta, 1990 r., stan 
b. dobry, cena do uzgodnienia. 
0604 26 11 83, 0886 586 414.

• Sprzedam 4 opony letnie Eu-

rostone, używane 195/65/R15, 

91H, stan dobry, cena do uzgod-

nienia. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam Suzuki, poj. 80, bez pa-
pierów. Cena 800 zł – do uzgodnie-
nia. Sprzedam ramę do motorynki. 
0516 306 352, po 16.00.

• VW T4, kabina 5 osób + paka, poj. 
2.4D, rok prod. 1997, składak, cena 
10.500 zł. Tel. 0607 546 442.

• Sprzedam tanio półośki do Renault 
5 oraz amortyzatory. Tel. 091 39 
14 024.

• Sprzedam VW Golf III, 1992 r., poj. 
1.4i, kolor zielony, cena 4.000 zł. Tel. 
0604 592 564, 091 419 12 91.

• Sprzedam Simsona SR50, sku-
ter, 1988 r., 4-biegowy, stan bdb, 
wszystko sprawne. 0510 170 263.

• VW Passat, 1.9TDI, 110 KM, 1996 r., 
klima, 2 x airbag, el. szyby, central-
ny zamek, alufelgi, ABS, hak, zare-
jestrowany. Cena 12.800 zł. 0667 
353 993.

• Sprzedam 4 felgi stalowe do Mer-
cedesa C 180. 091 39 25 132.

• Sprzedam VW Golf I, 1980 r., 1.5D, w 
całości lub na części. 0888 240 753.

• Sprzedam Nissan Suny coupe, 1987 
r., poj. 1.6. 0603 49 20 23.

ROLNICTWO

• Sprzedam facelię; kupię byczki od 
100 – 200 kg. 0668 316 103.

• Sprzedaż piskląt na zapisy. 091 39 
21 070.

• Sprzedaż jaj wiejskich z dowo-

zem do domu. 091 39 17 644.

• Kupię ciągnik C-360. 091 419 30 
45, 0602 750 864.

• Sprzedam żyto paszowe. 0600 
345 068.

• Sprzedam byka zarodowego 2,5 
roku czystej rasy Weishblack (rasa 
mięsna), cena 1000 Euro, nadaje 
się do mieszania z innymi rasami. 
091 39 25 132, 0506 486 202.

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.

• CYKLINOWANIE PODŁÓG. 0691 

703 843.

• PRACE KONTROLNE. 0693 244 565.
• Usługi transportowe do 1,5 tony, 

faktura VAT. Możliwość nawią-

zania stałej współpracy. 0888 

878 314.

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• Prace wykończeniowe, szpach-

lowanie, malowanie, regipsy, 

panele i inne. 0696 909 548.

• Rozliczenia podatkowe – PITY. 15 
zł/deklaracja. 0695 770 724.

• Tipsy, promocja – tanio, profesjo-

nalnie! 0504 589 679. 

• Nauka angielskiego. 0697 027 844. 
•  Remonty. 0508 920 135. 

• Okazja! Tipsy żelowe 40 zł, mani-

cure 10 zł. 0609 961 423.

• Transport międzynarodowy – 

cała EUROPA z preferencją SKAN-

DYNAWII. Oferuję konkurencyj-

ne ceny, terminowe dostawy i 

kompleksową obsługę. Przyjmę 

kierowcę z doświadczeniem mię-

dzynarodowym. Dobre warunki 

płacowe. Tel. 0602 55 55 98.

• USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE, RE-
MONTY, WYKOŃCZENIA. Tel. 0607 
994 798.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.

• Usługi hydrauliczne, instalacje 
wod.-kan. i co, stali, miedzi. 0697 
878 118.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 575, 0695 085 470.

• KREDYTY HIPOTECZNE, BUDOW-

LANO HIPOTECZNE. Tel. 0691 

894 129.

• WYKONAM USŁUGI OGÓLNOBU-
DOWLANE ORAZ REGIPSY. 0502 
955 633, 091 39 25 280, PO 20.00.

• Czyszczenie i malowanie da-

chów. Pokrycia dachowe. 0607 

519 251.

• Matematyka – szkoła podstawo-

wa, gimnazjum. 091 39 21 195.

PRACA

• Zatrudnię do produkcji siatki. Kiko-
rze 36. 0502 652 929.

• Krawca do szycia plandek. 0605 
276 271.

• Firma „WALBUD” zatrudni 2 os. 

na stanowisku murarz – zbrojaż. 

0604 154 316.

• Zatrudnię lektora języka angiel-
skiego w godzinach popołudnio-
wych na terenie Gryfic. Tel. 0602 
401 331. 

• Przyjmę do sklepu spożywczego. 

0603 688 266.

• Zatrudnię kierowcę z kat. C. 0501 
692 145.

• Firma remontowo-budowlana 

przyjmie pracowników. 0607 

519 251.

• PILNIE przyjmę pracowników do 
robót drogowych. Mile widziane 
uprawnienia na sprzęt, prawo jazdy 
na ciągnik lub samochód ciężaro-
wy. 0606 879 329, 091 39 26 824.

• Przyjmę osobę do montażu samo-

chodowych instalacji gazowych. 

Tel. 091 39 25 627, 091 39 20 303.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub po-
mocnika. 0603 366 286.

INNE

• Pożyczki – 0503 037 506.
• Owczarek niemiecki czarno-pod-

palany, samiec mocnej budowy o 
niskim zadzie, po rodowodowych 
rodzicach. Wiek 1,8 mies., dobry do 
pilnowania, bardzo czujny – sprze-
dam. 091 39 21 828.

• Sprzedam segment młodzieżowy z 
łóżkiem piętrowym, z materacem. 
0509 86 17 25.

• Szklarnię przydomową sprzedam 
o wymiarach 3 x 6 m. Cena 1000 zł. 
Tel. 091 39 21 154, po 18.00.

ODDAM, PRZYJMĘ

• ODDAM ŚLICZNE SZCZENIĘTA W 

DOBRE RĘCE. 0509 431 901.

• Oddam roczną sukę i 8-miesięcz-

nego psa w dobre ręce. Tel. 091 

39 176 44. 

• Oddam ziemię po wykopaniu sta-
wu. 0607 739 866. 

• Oddam gruz. 0605 468 190.
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• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

72-200 NOWOGARD
UL. BOH. WARSZAWY 71
Tel/Fax. 091 39 26 939

kom. 0 606 664 742

blachy, rury, pręty, profile,
kątowniki, ceowniki,

płaskowniki, dwuteowniki,
kute elementy ozdobne

(na terenie byłego POMu)

Radosław Kluszczyński

MATERIAŁY BUDOWLANE
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Krzyżówka Humor 
Henia Szczupaka

NR 10

Rozwiązanie krzyżówki  = dokończenie napisu utworzą litery z pól oznaczonych czytane rzędami.

Rozwiązanie krzyżówki 
brzmiało – STEFAN ŻEROM-
SKI. Niestety Czytelnicy nie-
zbyt uważnie czytają uwagi 
pod diagramem i było dużo 
odpowiedzi, które nie spełniały  
warunków poprawności.

Prawidłowe rozwiązania nade-
słali: Maryla Piątek, Jan Nikicin, 
Beata Szcześniak, Ryszard Gu-
towski, Jerzy Siedlecki, Bogumiła 

Urtnowska, Halina Stefańska, 
Przemysław Sońtka, Stanisława 
Pokorska, Anna Florkowska, 
Regina Czarnowska, Leszek 
Grzesiak, Alicja Wypych (8_), 
Bogdana Walewska, Stanisława 
Rosa, Patryk Skowron, Regina 
Orłowska, Marzena Ustyjanczuk, 
i niestety AŻ 24 ROZWIĄZA-
NIA BEZ POPRAWNEJ OD-
POWIEDZI. 

Szczęście (czyli prenumeraty 
na kwiecień)uśmiechnęło się do 
następujących Czytelników:

- Regina Czarnowska 
– Osowo, 

- Bogumiła Urtnowska 
– Kulice,

- Leszek Grzesiak 
– Nowogard.

Gratulujemy!

KTO JUŻ WIDZIAŁ ?

DZIEŃ KOBIET W RAJU

Gdyby „Dzień Kobiet” w Raju istniał już,
Adam by z rana narwał bukiet róż.
Wstążek nie było 
Więc lianą by go splótł ozdobną,
( Za przybranie by sobie policzył osobno),
Sam głową by pokiwał, że dosyć to drogo,
I sam by niósł ten bukiet,
Bo posłać nie było przez kogo...
Bukiet byłby złożony z róż dużych i małych
Kanony estetyczne bowiem jeszcze nie istniały.
Można było układać te róże jak leci
Bez obawy, że żachną się na nas esteci.
Kolory też by pewnie były przypadkowe,
Różowe, herbaciane, białe i kremowe.
Gdybym ja taki bukiet dziś mej pani dawał,
Pomyślałaby pewnie: ”Ale żłoba kawał!”
W tym przypadku zaznaczam jednak moiściewy,
Ze byłby to róż bukiet pierwszy w życiu Ewy,
A tym samym (jak ślicznie ta sprawa się splata)
Pierwszy w ogóle róż bukiet w historii świata.
Cudnie wtedy świeciłoby nad rajem słonko,
A Ewa opalałaby się właśnie pod jabłonką.
I oto zjawiłby się przed nią z tym bukietem Adam,
Ona wzięłaby bukiet mówiąc:
„Adam takam rada!
Żebyś mi jeszcze jabłko zerwał to co dynda w górze...”
Panowie, proponuję jabłka na „Dzień Kobiet” dawać,
A nie róże.

MORAŁ

Gdzie się dwóch o jedno dziewczę bije
Tam trzeci chwyta je za szyję

REZULTAT

Takie zabójcze było Twoje liczko
Że mi przyznano rentę inwalidzką.

Czym skorupka za młodu...

DZIELNIE HENIO KROCZY, 
PRZEMIERZA ULICE
ZGRABNYM PANIOM ZERKA W OCZY,
CHOĆ WOLAŁBY POD SPÓDNICĘ!
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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)

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

ZGONY

5 marca 2007 r., Jerzy Prochowski, ur. 1943 r., zam. Nowogard

5 marca 2007 r., Franciszka Dydyńska, ur. 1921 r., zam. Orzechowo

Nowogard 08.03.2007r.

OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca
2. Kierowca C+E
3.  cukiernik
4. Stolarz
5.  Pracownik produkcji 

zwierzęcej 
6.  Mechanik – konserwator
7.  Prezenter handlowy
8. Doradca finansowy , 

Przedstawiciel
9.  Sprzątaczka (gr.inwal.)
10.  Specjalista otwartego 

funduszu emerytalnego 
PZU „Złota Jesień”

11.  Przedstawiciel Handlowy 
12.  Wykrawacz ryb
13.  Traktorzysta
14.  Murarz tynkarz
15.  Piekarz
16.  Ochroniarz
17.  Pracownik myjni samo-

chodowej
18. Strażnik służby więzien-

nej, wychowawca, 
19.  inż. Budownictwa
20.  Dozorca nocny

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Kucharz  (Rewal) (Pobie-
rowo)

2. Ochroniarz ( Szczecin )
3. Kierowca C+E ( Gryfice ), 

(Goleniów), ( Ciesław )
4. Pracownik ds. inwentary-

zacji sklepów ( Gryfice )
5. Samodzielne stanowisko 

pracy ds. obrony cywil-
nej, zarządzania kryzyso-
wego, ochrony informacji 
niejawnych, prowadzenie 
kancelarii tajnej, ochrona 
danych osobowych oraz 
prowadzenie spraw infor-
matycznych ( Osina)

6.  Mechanik samochodów 
ciężarowych ( Goleniów)

7. Mechaników, elektryków, 
automatyków, ślusarzy ( 
Szczecin )

8. Wykrawacz – rozbieracz 
mięsa ( Górzyca )

9. Elektryk ( Szczecin )
10. Brukarz, kierowca z kat 

B,C,CE, operator koparko 
– ładowarki (Szczecin )

11. Rzeźnik ( Górzyca k/Gry-
fie) 



9-12.03.2007 r. 15

Rada Gminna Zrzeszenia 
LZS wyróżniona!

Bilard w Pasadenie

Marek Sosnowski mistrzem Nowogardu!
W dwudniowych zmaganiach o tytuł mistrza Nowogardu brało udział 13 zawodników.
W sobotę rozgrywano eliminacje (w trzech grupach), a w niedzielę finał z udziałem najlepszych z 

grup eliminacyjnych (wyniki eliminacji liczyły się także w finale).
Po długich pojedynkach „każ-

dy z każdym” najlepszym okazał 
się Marek Sosnowski, II miejsce 
zajął Mateusz Kaczmarski, a III 
Marcin Janowicki.

Na podium nie „załapali” się 
– Robert Burak (IV), Darek z 
Berlina (V) i Ania Protas (VI).
Wszyscy otrzymali okazałe pu-
chary i cenne nagrody rzeczowe 
(m.in. odkurzacz i DVD).

Głównym sponsprem był pan 
Paweł (pragnie pozostać ano-
nimowy) i Jemu organizatorzy 
serdecznie dziękują.

Puchary, z upoważnienia 
Burmistrza wręczał Tomasz 
Szafran.

A. Protas

Turniej szachowy
 W dniu 11. 03. 2007 r. (niedziela) o godzinie  

10.00 Rada Miejsko – Gminna  Zrzeszenia LZS  
organizuje otwarty  turniej szachowy. Zawody 
odbędą się w klubie Pomorzanina Nowogard  
(domek harcerza). Grać będziemy 9 rund po 
15 minut dla zawodnika, kojarzenia systemem 
szwajcarskim za pomocą komputera. Turniej ten  

jest III z cyklu  turniejów zimowych. Zaprasza-
my wszystkich amatorów tej królewskiej gry, a w 
szczególności dzieci i młodzież. Na zwycięzców w 
kategorii „Junior” i „Open” czekają nagrody ufun-
dowane przez organizatora i sponsorów. 

Janusz Kawecki

Turniej 
Siatkówki

Dnia 18 marca o godz. 10.00, w hali spor-
towej ZSO w Nowogardzie przy ul. Boh. 
Warszawy 78 odbędzie się turniej siatkówki w 
kategorii gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. 
Zgłoszenia bezpośrednio do pana Andrzeja 
Nowaka, lub tel. 604405727

W dniu 4 marca w Warszawie wręczono wyróż-
nienia dla najlepiej działających organizacji sportu 
wiejskiego z całego kraju.

Niezwykle miło nam poinformować, że wśród 
laureatów znalazła się nasza gminna organizacja 
LZS.

Na pięknej statuetce czytamy:
Rada Główna Z LZS w Warszawie
Laureat Centralny województwa zachodnio-

pomorskiego o tytuł najlepszej  Rady Gminnej 
Krajowego Zrzeszenia LZS za 2006 rok.

Przewodniczący Rady Głównej Krajowego Z 
LZS

Roman Jagieliński
Warszawa, 4.03.2007.
Oznacza to, że nowogardzka Rada działała naj-

lepiej spośród wszystkich Gminnych Rad w woje-
wództwie.Gratulujemy!

tekst i foto LMM

TURNIEJ KOSZYKÓWKI ULICZNEJ NA HALI

Streetball 
Nowogard 2007

Dnia 10.03.2007 r. o godzinie 9.30 w hali 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ulicy 
Boh. Warszawy 78 odbędzie się turniej trójek 
koszykarskich w kategoriach gimnazja, dziew-
częta, OPEN. W trakcie turnieju przeprowa-
dzone zostaną konkursy wsadów i rzutów za 
3 punkty. Zapraszamy serdecznie uczestników 
i kibiców. Organizatorem turnieju jest Ogni-
sko TKKF „WODNIAK” Nowogard oraz UKS 
„Trójka” NIEBIESKA TEAM Nowogard. Zapi-
sów można dokonać na naszej nowej stronie: 
www.streetball-nowogard.yoyo.pl. Informacje 
z poprzednich turniejów oraz innych imprez 
WODNIAKA znajdziesz na stronach www.
wodniak.nowonet.pl, oraz www.wodniak2006.
nowonet.pl

Tęczak 

informuje
Zarząd Koła PZW „Tęczak” informuje, że 

znaczki wędkarskie można nabyć u skarbnika 
p. Adama Włodka w pok. nr 115, I piętro, Hotel 
Cisy w poniedziałki i czwartki w godz. 15.00 
– 17.00 oraz codziennie w sklepie wędkarskim 
na Pl. Wolności w godz. 10.00 – 18.00.

ZAWODY TROCIOWE
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

organizuje 

dnia 18 marca 
zawody trociowe. 
Zapisy w sklepie wędkarskim 

na Placu Wolności 
do 15 marca. 

Wpisowe 10 zł. 
Serdecznie zapraszamy!
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WĘGIEL GROSZEK
WĘGIEL ORZECH
MIAŁ - 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
już od 305 zł brutto

Tel. 091 392 08 21

                                                     

  DREWPOL  Sp. z o.o.
  72 - 221 Osina 27 A
  poszukuje kandydatów 
  na stanowisko:

                          elektryk
Wymagania dotyczące kandydata:

      - uprawnienia elektryczne 
      - doświadczenie zawodowe
      - dyspozycyjność

  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 27A 
Kontakt : Dział Kadr tel. 091/5790111 • e-mail: kadry@drewpol.pl

 Firma MJO Tartak Goleniów 
zatrudni mężczyzn do produkcji 

• praca na trzy zmiany 
• mile widziani renciści i emeryci 

ul. Tartaczna 1, Goleniów, tel. 091 418 02 25
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Cyfrowy 

druk kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A
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 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Informujemy, że   

14 marca 2007 r.
środa w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Ta idea 
jest dobra
Nasza sonda

Mundurki 
szkolne

Ostre 
strzelanie 
(naszego) 
Pomorzanina
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KALENDARIUM
13 MARCA

Imieniny:  Anioł, Bożena, Bratomir, Cieszymysł, Ernest, 
Kasjan, Krystyna, Letycja, Marek, Patrycja, Roderyk, 
Sabin, Salomon i Trzebiesław

14 MARCA

Imieniny: Afrodyzja, Afrodyzjusz, Afrodyzy, Euty-
chiusz, Ewa, Fawila, Jakub, Leon, Łazarz, Matylda, 
Piotr i Pamela.
Dzień liczby Pi 

Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że inflacja w 
ciągu 12 miesięcy wyniosła 1360%

15 MARCA

Imieniny: Gościmir, Heloiza, Klemens, Krzysztof, 
Leokrycja, Longin, Longina, Ludwika, Luiza, Matrona, 
Nikander, Nikandra, Placyd, Probus, Zachariasz i 
Zachary
Europejski Dzień Konsumenta 

Kronika policyjna

Tęczak 

informuje
Zarząd Koła PZW „Tę-

czak” informuje, że znaczki 
wędkarskie można nabyć u 
skarbnika p. Adama Włodka 
w pok. nr 115, I piętro, Hotel 
Cisy w poniedziałki i czwartki 
w godz. 15.00 – 17.00 oraz 
codziennie w sklepie wędkar-
skim na Pl. Wolności w godz. 
10.00 – 18.00.

„Cała Polska 
czyta dzieciom”

W ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska 
czyta dzieciom” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Nowogardzie w każdy czwartek o godz. 16.00 znane 
osoby z Nowogardu będą czytały dzieciom książki. 
15 marca gościem specjalnym będzie Przewodni-
czący Rady Miejskiej Marek Krzywania. 

Czytali już:
Burmistrz Kazimierz Ziemba
Wiceburmistrz Artur Gałęski

Zapraszamy wszystkie dzieci.
Zofia Pilarz

Napad na osiedlu
Do brutalnego napadu doszło w minioną sobotę ok. 22.00 na jednego z mieszkańców naszego 

miasta.
Przed jego blokiem przy ul. Waryńskiego stała grupa kilkunastolatków, gdy ten wracał z miasta do 

domu. Jeden z nich uderzył go pałką lub kijem bejsbolowym w głowę, po czym napastnicy spokojnie 
oddalili się w kierunku sklepu „Rodzynek”.

Napadnięty powiadomił policję, która przyjechała niemalże natychmiast. To oni wezwali pogotowie. 
Przed przyjazdem karetki policjanci przesłuchali napadniętego i po przekazaniu go pogotowiu pojechali 
szukać napastników.

W szpitalu poszkodowany trafił na oddział chirurgiczny, gdzie założono mu szwy na głowę.
Nie był to napad na tle rabunkowym.

I. Karczyński

We wtorek około godziny 3.00 
na ulicy Dąbrowszczaków poli-
cjanci zatrzymali Kamilę P., która 
miała przy sobie flagę narodową 
skradzioną na Placu Wolności. 
Okazało się, że sprawczyni kra-
dzieży była w stanie po spożyciu 
alkoholu.

Personel sklepu „Lidl” zatrzy-
mała na kradzieży nieletniego. 
Został on przekazany rodzicom 
a o wszystkim zostanie powiado-
miony sąd rodzinny.

Włamano się do hali produk-
cyjnej przy ulicy Bohaterów 
Warszawy. Złodzieje skradli 
instalację elektryczną i inne 

metalowe przedmioty wartości 
2120 zł.

W środę na ulicy Bohaterów 
Warszawy policjanci zatrzymali 
do kontroli fiata uno. Jego kie-
rowca Jerzy G. miał w wydy-
chanym powietrzu 0,7 promila 
alkoholu.

W czwartek personel sklepu 
„Netto” zatrzymał na kradzie-
ży mężcyznę, który usiłował 
przywłaszczyć sobie... bukiet 
róż i czekoladę wartości 12.28 
zł. Został ukarany mandatem 
karnym 100 zł. Po chwili okazało 
się, że nie jest to jego pierwsza 
kradzież tego dnia, gdyż kilka 

godzin wcześniej został on zła-
pany na gorącym uczynku w 
sklepie „Lidl” gdzie próbował 
ukraść dwa pączki. Jako, że 
miało to miejsce w Dniu Kobiet 
niewykluczone, że wszystkie 
skradzione rzeczy miały trafić w 
ręce jakiejś niewiasty. Z pączka-
mi się nie udało, więc sprawca 
postanowił spróbować swych sił 
z różami i czekoladą.

W piątek policjanci zatrzymali 
nietrzeźwego rowerzystę. Jan K. 
miał w wydychanym powietrzu 
2 promile alkoholu. Ag

Straż Pożarna
W minionym tygodniu, w 

dniach 5-11 marca strażacy 
odnotowali pięć zdarzeń, w tym 
cztery pożary.

W środę o godzinie 20.32 
gaszono sadzę w przewodzie 
kominowym jednego z mieszkań 
przy ulicy Armii Krajowej.

W czwartek o godzinie 12.39 
przy ulicy Poniatowskiego paliły 

się nieużytki. Ogień strawił 10 
arów terenu.

O godzinie 14.48 w mieszka-
niu przy ulicy 5 marca zasłabła 
jedna z mieszkających tam osób. 
Przyczyną tego był ulatniający 
się gaz z kuchenki. Strażacy od-
łączyli kuchenkę i przewietrzyli 
pomieszczenia.

W piątek o godzinie 3.29 

gaszono kartony znajdujące się 
przy kiosku przy ulicy 700-lecia. 
Ogień naruszył przewody elek-
tryczne zasilające kiosk.

W niedzielę o godzinie 18.40 
zapaliła się sadza w kominie 
domu przy ulicy Wojska Pol-
skiego. Ag

Kwesta 
PCK

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowo-
gardzie w dniu 17.03.2007 roku w godzinach 9.00 - 14.00 
przeprowadzi kwestę publiczną, z której dochód przeznaczy 
na fundusz pomocy najuboższym.

Zbiórkę przeprowadzi na podstawie Decyzji Nr 1/06 wyda-
nej przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z 
dnia 9 stycznia 2006 roku.

Kwestować będą uczniowie Publicznego Gimnazjum Nr 3 
w Nowogardzie oraz Honorowi Dawcy Krwi PCK.

POMÓŻMY 
SOBIE

Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 
tej rubryce jest bezpłatne. Zgłoszenia są przyj-
mowane pod numerami telefonów: 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.

Nie bądźmy obojętni wobec ludzi znajdują-
cych się w trudnej sytuacji.

   Z góry dziękujemy.  
Redakcja 
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Obwodnica pilnie potrzebna
Problemy komunikacyjne w naszym mieście narastają.
Sygnalizowane w ostatnim numerze weekendowym zastrzeżenia do obwod-

nicy „północnej” znajdują potwierdzenie w momencie …zamknięcia szlabanu. 
Dopiero wtedy widać jak dużo samochodów podąża od strony południowej. 
W poniedziałek (12 marca) o godz. 9.35 naliczyłem  przed przejazdem 160 
pojazdów – ulica Bohaterów Warszawy zablokowana aż do naszej redakcji, 
ul. Poniatowskiego na długości około 100 metrów.

Wniosek jest prosty – obwodnica przebiegająca od Olchowa przez okolice 
Warnkowa i Osiedle Bema  tylko w niewielkim stopniu rozładuje ruch w 
mieście.

LMM 

 Obwodnica - jaka będzie?

SOLIDARNE  PAŃSTWO, 
CZYLI WITAJ KOMUNO!!!

Nowa władza zaczyna mi się podobać, nareszcie po okresie rozpierdziu-
chy trwającej 18 lat społeczeństwo dojrzało do powrotu komunizmu (patrz 
stalinizmu). Wraca centralne sterowanie, zabiera się władzę samorządom,  
bo przecież skąd może wiedzieć władza gminy co należy w niej zrobić,  prze-
cież w Warszawie wiedzą lepiej (Wojewoda może nam zabrać kredyty unij-
ne). Wszyscy mają też takie same żołądki (renciści i emeryci dostaną zasi-
łek zamiast rewaloryzacji,  co wpłynie na przyszłoroczną podstawę wymiaru 
ich „zasiłków” ). ”Zośka” doczekała się swojej władzy,  wszystkim po równo 
a kto się wychyli ponad przeciętność to prokurator już się nim zajmie, biada 
Wam bogaci, o wykształciuchach nie wspomnę. Zastanawiam się tylko kiedy 
powstaną obozy pracy dla nieposłusznych a dla nieudaczników (czytaj geje, 
lesbijki, chorzy psychicznie, bezdomni, renciści, emeryci i kalecy)  obozy kon-
centracyjne, bo przecież część z nich obciąża budżet państwa. Bezrobotni niech 
się nie cieszą, ich też zatrudnią przy regulacji Wisły, przecież wszystko trzeba 
uregulować.

W szkołach mundurki, na ulicach mundury i Wy lekarze też w kamasze. 
Wszystko się też upaństwowi, trzeba jakieś przywileje nadać swoim wiernym 
wasalom. Zakaz Internetu, czyli wracamy do totalitaryzmu, Korea to nasz 
Guru, a prowadzi nas do tego Jaśnie Oświecony Duet z Giertychem w roli 
głównej. Przykro tylko że robią to pod przykrywką szerzenia chrześcijaństwa 
i nauk Kościoła powołując się na słowa Jana Pawła II. Piszę te słowa póki 
można, gdyż niedługo zapanuje cenzura i w mediach zapanuje propaganda 
sukcesu,  tak trzymać.     

skunks (czytaj stary komuch)

  Listy Czytelników
Przyszedł czas na ulicę Kowalską

Budżetowe 

ciekawostki
Dzisiaj przybliżę Państwu inwestycyjne wydatki gminy.
Wydatki takowe wpisane są w różnych pozycjach budżetu, bo pojęcie 

inwestycji też jest szerokie – budowa drogi czy chodnika to inwestycja 
i naprawa dachu w szkole lub na kościele to też inwestycja.

Pod pozycją wydatki inwestycyjne 
zapisano kwotę 1 366 000 złotych 
(warto zauważyć, że pierwotnie 
planowano tylko 741 tysięcy i kwotę 
zwiększono na prośbę burmistrza).

Co za taką sumę trzeba będzie 
zrobić?

- modernizacja ulicy Kowalskiej 
– 80 000 zł,

- droga w Wojcieszynie – 100 000 
zł,

- przebudowa Promenady wzdłuż 
jeziora – 200 000 zł,

- chodnik wzdłuż drogi w Karsku 
– 300 000 zł,

- chodnik przy pl. Wolności – 
51 000 zł,

- ścieżka rowerowa nad jeziorem 
– 10 000 zł,

- drogi i chodniki przy ul Waryń-
skiego (I etap) – 200 000 zł,

- zatoka autobusowa przy ul. Boh. 
Warszawy – 40 000 zł,

- przebudowa ul. Traugutta – 
325 000 zł,

- chodnik do kościoła w Żabowie 
– 30 000 zł. 

W pozycji ochrona zabytków znaj-
dujemy wydatki na remonty kościo-
łów o łącznej kwocie – 176 000 zł. Z 
tego: Czermnica – 5 000 zł, Trzechel 
– 6 000 zł, Sikorki – 5 000 zł, Lestko-
wo – 25 000 zł, Ostrzyca – 5 000 zł, 
Miętno – 25 000 zł, Żabowo – 10 000 
zł i odbudowa spalonego kościoła pw. 
WNMP w Nowogardzie – 95 000 zł.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, 

że dyskusja nad tymi punktami była 
burzliwa, a w jej efekcie zabrano pla-
nowane wcześniej pieniądze 100 000 
złotych z kościoła pw. Matki Bożej 
Fatimskiej przeznaczając je na kościół 
w samym mieście i podwyższając 
wydatki na remonty w Lestkowie, 
Miętnie i Żabowie. 

Dalsze inwestycje to :
Oświetlenie – 485 000 złotych 

(modernizacja oświetlenia drogowe-
go na terenie gminy – 285 000 zło-
tych, oświetlenie odbudowywanego 
kościoła – 75 000 zł, budowa oświet-
lenia przy Promenadzie – 100 000 
złotych i droga wewnętrzna przy ul. 
Warszawskiej – 10 000zł).

Wyjaśniam, że budowa ul. Prome-
nady, jej oświetlenie i ścieżka rowero-
wa są częścią planu kompleksowego 
zagospodarowania terenów wokół 
jeziora.

Kolejne pieniądze na inwestycje 
znajdujemy również w pozycjach 
omawiających szkolnictwo i kulturę 
– o nich w kolejnym artykule.

Ocenę decyzji radnych pozosta-
wiam Czytelnikom. Oczekuję na listy 
i telefony. Tylko podczas ogólnej, 
szerokiej debaty można wypracować 
trafne wnioski do kolejnego budżetu. 
Czas jest sprzyjający – następne wy-
bory daleko, można więc dyskutować 
bez emocji ...

A radni uczą się pilnie...cdn
LMM
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Nowy element
 w pejzażu

Nasza sonda

Mundurki szkolne
Temat mundurków szkolnych od dłuższe-

go czasu jest obecny w mediach. Pomysł ten 
podzielił opinię publiczną. Jedni uważają, że 
poprawi to sytuację w naszych szkołach, inni, że 
droga ku temu prowadzi zupełnie gdzie indziej. 
A co o tym sądzą sami zainteresowani, ci którzy 
musieliby je założyć, czyli uczniowie?

Magda Urbańczyk: 
Jestem za wprowa-
dzeniem mundurków 
szkolnych, gdyż teraz 
niektóre dziewczyny 
ubierają się... nieodpo-
wiednio. Noszą te krót-
kie bluzeczki, widać im 
majtki, itd. itp. Szkolny 
strój powinien być ład-
ny i schludny, dlatego 
jestem za mundurkami.

Tomasz Olkiewicz: 
Moim zdaniem nie po-
winno być mundurków, 
bo my jesteśmy w szkole 
średniej i niechciałbym 
wyglądać jak w szkole 
dla dzieci. Chciałbym 
ubraniem różnić się od 
innych uczniów a nie 
chodzić w tych samych 
spodniach i bluzecz-

kach. To jest jakiś bezsens. Każdy ma swój 
styl i powinien wyglądać tak jak chce. Moim 
zdaniem nie ma niczego złego w pokazywaniu 
tego przysłowiowego pępka.

Katarzyna Wysocka: 
Nie powinno wprowa-
dzać się obowiązku no-
szenia mundurka. Każdy 
powinien wyglądać tak 
jak chce. Są oczywiście 
plusy, bo pojawia się 
zazdrość o lepsze ciuchy, 
ale więcej jest minusów 
i dlatego jestem prze-

ciwko.

Seweryn Kornatow-
ski: Jestem przeciwny 
zakładaniu mundurków, 
ponieważ to nie rozwią-
zuje problemów takich 
jak bójki w szkole. Jeśli 
ktoś będzie chciał się 
bić, to i tak będzie to 
robił. Może ściągnąć 
mundurek i się bić. Nie 
wiem po co w ogóle ktoś 
próbuje wprowadzać 

ten pomysł w życie. Może ktoś chciał zrobić po 
prostu jakąś spektakularną akcję.

Ag

Uczniowie II LO na centralnym etapie 
Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej

24-25 lutego w Akademii Hu-
manistycznej w Pułtusku odbyły 
się zawody centralne Olimpia-
dy Wiedzy o Unii Europejskiej. 
Uczestniczyło w nich stu najlep-
szych uczniów z całego kraju, 
wybranych w wyniku eliminacji 
okręgowych olimpiady. Woje-
wództwo zachodniopomorskie 
reprezentowało dziewięcioro 
uczniów,  w tym przedstawiciele  
II LO w Nowogardzie: Michał 
Ćmil z klasy IIa i Andrzej Cy-
boroń z klasy IIc. 

W wyniku dwudniowych za-
wodów – etapu pisemnego i ust-
nego,  ustalono listę laureatów i 

finalistów Olimpiady. Wypowie-
dziom uczestników olimpiady 
przysłuchiwali się profesorowie 
najlepszych krajowych uczel-
ni. Zmaganiom konkursowym  
uczniów województwa zachod-
niopomorskiego przyglądał się 
zachodniopomorski Kurator 
Oświaty – M. Kopeć. 

 Wspaniały sukces odniósł 
Michał Ćmil – został laureatem 
V Olimpiady Wiedzy o Unii 
Europejskiej.

Uroczyste zakończenie olim-
piady odbyło się w obecności 
wielu gości m.in. przewodniczą-
cego PSL W. Pawlaka. Podczas 

gali wręczono laureatom wiele 
nagród rzeczowych i pieniężnych 
i co  najważniejsze – indeksy na 
wiele kierunków uniwersyte-
ckich w różnych ośrodkach aka-
demickich. Laureaci Olimpiady 
Wiedzy o UE otrzymują wolny 
wstęp m.in. na prawo, stosunki 
międzynarodowe, politologię, 
socjologię i.in. Michał Ćmil 
uzyskując uprawnienia laureata 
został tym samym zwolniony z 
egzaminu maturalnego z Wiedzy 
o Społeczeństwie.

A. Kopycińska

Zdjęcie po lewej stronie przedstawia bardzo re-
alistycznie wizję architekta – tak będzie wyglądała 
wieża kościoła po zakończeniu remontu. Oswajaj-
my się z myślą, że będzie to nowy, charakterystycz-
ny element w krajobrazie miasta.

Póki co zwieńczenie wieży stoi obok świątyni 
obłożone rusztowaniami – drewniania konstrukcja 
obudowywana jest blachą miedzianą. Gdy blachę 
pokryje patyna uzyska ona zielony kolor…

LMM
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Radni „na gazie”
(DN nr 606, wtorek 11 marca 1997 r.)
Tak można metaforycznie nazwać radnych 

obecnej kadencji gminy Osina, którzy realizu-
ją projekt gazyfikacji swojej gminy. Rok 1997 
będzie następnym okresem budżetowym, w 
którym prawie wszystkie wydatki inwestycyjne 
przeznaczone zostaną na gazyfikację. Gaz miał 
popłynąć już w roku ubiegłym, prawdopodob-
nie będzie dopiero w tym roku. Jednak nie jest 
pewne czy będzie on we wszystkich domach, 
gdyż wielu mieszkańców nie będzie stać, przy 
pogłębiającej się biedzie, na sfinansowanie 
przyłącza, domowej instalacji gazowej oraz 
zamontowanie pieca i innych urządzeń na gaz. 
(…) (kar)

Będziemy mieć elektrownię wiatrową
(DN nr 607, piątek 14 marca 1997 r.)
Być może już w tym roku ruszy w naszej gmi-

nie, a konkretnie w Nowogardzie, nowoczesna, 
ekologiczna elektrownia wiatrowa. Jeżeli tak 
się stanie, będzie to trzecia taka elektrownia w 
Polsce (dwie takie działają w województwach 
gorzowskim i poznańskim). Umiejscowiona 
ona będzie na „Smoczku”, nieopodal oczysz-
czalni ścieków. Większą część inwestycji pokryje 
fundusz Phare, który ma za zadanie wspierać 
ekologiczne inwestycje w krajach postkomu-
nistycznych. (…)

Wojewoda Szczeciński unieważnił uchwałę 
Rady Miejskiej

(DN nr 607, piątek 14 marca 1997 r.)
Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, iż Wo-

jewoda Szczeciński unieważnił uchwałę Rady 
Miejskiej Gminy Nowogard, dotyczącą podwy-
żek podatków tzw. bytowych – za wodę, ścieki i 
wywóz nieczystości stałych, podjętą na ostatniej 
sesji w dniu 30 stycznia br.

Otrzymaliśmy w tej sprawie pismo, które 
mówi, iż organ nadzoru Wojewody Szcze-
cińskiego, powołany do badania zgodności z 
prawem uchwał samorządów, zakwestionował 
w całości uchwałę nowogardzkiej Rady, jako 
niezgodną z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 18 grudnia 1996 roku. (…) (kar)

Kochanej Siostrze 
Krystynie 
Kortoniuk 

z okazji 
imienin 

i 60 urodzin 

zdrowia, pogody ducha 
i harmonii w rodzinie 

życzy siostra Danuta z rodziną

ŻYCZENIA

O czym nie piszą 
na pierwszych stronach 

Nie piszą o normalnie to-
czącym się życiu i problemach, 
którymi żyje kraj

Jak o Iraku!
Czytając naszą prasę i ogląda-

jąc telewizję o Iraku wiemy tylko 
tyle, że codziennie ginie kilka 
lub kilkanaście osób. Ani słowa 
o faktycznej sytuacji, o odbu-
dowie zniszczeń (a takowe są i 
pracują tam Polacy), o tworzeniu 
się nowych elit politycznych, o 
kłopotach władz z ustabilizowa-
niem sytuacji, jakie przeszkody 
i przyczyny

A o Polsce? Znawcy przed-
miotu, czyli ludzie czytający 
prasę zagraniczną z ubolewa-
niem stwierdzają, że opisuje 
ona Polskę widzianą oczami 
prokuratorów.

Nic się u nas nie dzieje – żyje-
my aferami i teczkami! Skoro tak 
o sobie piszą Polacy...

A podobno inwestycje rosną, 
miejsc pracy przybywa, młodzi 
uciekają za granicę, ludzie się 
rodzą (a będzie się rodzić jeszcze 
więcej, bo minister Giertych o to 
zadba!), budujemy drogi, a nawet 
obwodnice!

Uniknąć kary? To proste! 
Obywatelu – jeżeli jesteś skaza-

ny, a nie chcesz iść na państwowy 
wikt załatw szybko sprawę z 
…sekretarką sądową!

Wspomniana sekretarka z 
Sądu Rejonowego w Wolsztynie 
wyniosła z Sądu akta zawiera-
jące wyroki skazujące 13 osób. 
Wyroki nie zostały doręczone 

ani skazanym, ani odpowiednim 
instytucjom – alimenciarze, zło-
dzieje, pospolici rabusie, sprawcy 
wypadków drogowych, myśliwy 
który utracił broń przebywali 
na wolności, a powinni dawno 
siedzieć. Sprawy do końca nie 
wyjaśniono, bo sekretarka wzięła 
urlop i wyjechała. Do Irlandii 
oczywiście!

Ekolodzy walczą..
O ratowanie Rospudy owszem 

walczą. Mają nawet sojusznika 
w Unii Europejskiej, bo Unia o 
przyrodę dba. Jest tylko jedno 
ale... Unia przyjmując Polskę do 
swego grona nie wiedziała w co 
wdepnie... My też podpisaliśmy 
projekt pod szumną nazwą NA-
TURA 2000. Nie wiedzieliśmy 
co podpisujemy! W myśl tego 
porozumienia w województwie 
podlaskim 70% terenów to Na-
tura 2000 – nie można budować 
nie tylko obwodnic, autostrad 
ale nawet najprostszych dróg 
gminnych. Wszędzie przyroda 
pod ochroną!

Zamiast autostrady VIA BAL-
TICA (Skandynawia – Morze 
Śródziemne), będzie chyba no-
stalgiczna pieśń Adieu Baltica!

A ekolodzy? Widzą owszem 
Rospudę i temu podobne miej-
sca. Jakoś nie widzą  bałtyckiej 
rury z ropą, nie widzą zaprzesta-
nia prac regulujących nasze rzeki 
(a powódź z czasów premiera 
Cimoszewicza może się powtó-
rzyć), nie widzą, że do polskich 
rzek codziennie wpływa tysiące 

ton ścieków wprost z miejskich 
rynsztoków, że elektrownie pod 
płaszczykiem zmniejszania emi-
sji szkodliwych do atmosfery 
spalają setki ton drzewa z na-
szych lasów.

Z drzewa nie zauważają też 
ginących zwierząt pod kołami sa-
mochodów, a autostrady wbrew 
pozorom są dla zwierząt przyja-
zne, bo mają specjalne przejścia 
dla zwierzyny...

Z Brukseli też tego nie widać. 
Przed nami pozytywizm – pra-
ca u podstaw, ale praca mądra, 
twórcza, porządkująca sprawy 
podstawowe... 

A nasi lokalni ekolodzy? Mają 
obsesję na punkcie Glicka. Dmu-
chają nie tyle na zimne co na 
mróz syberyjski. Nie ma póki 
co żadnych planów inwesty-
cyjnych ale oni wiedzą lepiej 
– spalarni STOP. A wokół dzikie 
wysypiska, wychowanie dzieci w 
duchu poszanowania przyrody, 
selektywna zbiórka odpadów. 
Takie przyziemne sprawy nie dla 
znawców ekologii!

Przypomina mi się dowcip o 
lękliwym zającu.

Siedzi szaraczek pod miedzą 
i trzęsie się ze strachu. Z norki 
wychyla się myszka i pyta – czego 
się boisz? Polowanie, polowanie! 
Nie ma żadnego polowania 
– mówi myszka.

Nie ma, ale może być! cdn...
Lesław M. Marek 

Deszcz konkursów w SP nr 1
„Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi”
      Platon
Zanim uczniowie Szkoły Pod-

stawowej nr 1 udali się na ferie 
zimowe zmagali się z wieloma 
konkursami z języka polskiego.

Pierwszym z nich był konkurs 
dla klas IV ze znajomości baśni 
braci Grimm. Najlepszą okazała 
się uczennica kl. IVa – Karolina 
Szponar, która pokonała 39 
uczestników. Będzie ona repre-
zentować naszą szkołę w gmin-
nym konkursie, który cyklicznie 
odbywa się w SP nr 2.

Następnie przeprowadzony 
został pod okiem pań polonistek: 

Edyty Kamińskiej i Marty Ziół-
kowskiej ortograficzny konkurs 
dla kl. IV-VI pt. „Potyczki orto-
graficzne”. Wzięło w nim udział 
53 uczniów. Dwie pierwsze 
osoby, które uzyskały największą 
liczbę punktów będą reprezento-
wać naszą szkołę w Rejonowym 
Konkursie Ortograficznym pn. 
„Ortofrajda” w Goleniowie. Są 
to uczniowie kl. VI – Kamila Ku-
klewska i Dawid Witosowski.

Trzecim i ostatnim był ogólno-
polski konkurs pt. „Z poprawną 
polszczyzną na co dzień”. W 

szkole zostaną przeprowadzone 
dwa etapy, a uczniowie, którzy 
przejdą je pomyślnie będą brać 
udział w III etapie, który od-
będzie się w Polskiej Akademii 
Nauk w Warszawie. Życzymy im 
powodzenia!

Laureaci ww. konkursów 
otrzymali wartościowe książki 
popularno-naukowe oraz dy-
plomy ufundowane przez pana 
Roberta Augustynka, któremu 
uczniowie i organizatorzy skła-
dają serdeczne podziękowania.

Edyta Kamińska
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Potyczki matematyczne 
w Osinie

Dnia 6 marca br. w szkole w Osinie 
już  po raz czwarty odbył się konkurs 
„Potyczki matematyczne”. Konkurs 
organizowany jest dla uczniów szkoły 
podstawowej, którzy za I semestr 
nauki matematyki otrzymali ocenę  
dobrą, bardzo dobrą, bądź celującą.

Konkurs odbywa się wg formuły 
programu telewizyjnego „Jeden z 
dziesięciu”. Uczniowie na wstępie 
losują stanowisko, z którego będą 
odpowiadali na pytania przygoto-
wane przez nauczycieli matematyki. 
W pierwszym etapie każdy uczest-
nik ma zadane 2 pytania, z których 
przynajmniej na jedno musi odpo-
wiedzieć poprawnie, by móc przejść 
do kolejnej rundy zabawy. Etap 
drugi prowadzony jest do momentu, 
w którym pozostaje 3 uczestników. 
W rundzie tej uczestnicy eliminują 
się wzajemnie poprzez wyznaczanie 
osoby odpowiadającej na kolejne 
pytanie. Ostatni etap konkursu 
ostatecznie  rozstrzyga o tym, które 
miejsce zajmują uczniowie. 

Wśród uczniów klas 4 laureatką 

została Adrianna Kwiatkowska, tuż 
za nią uplasowała się Paulina Ko-
zakiewicz, 3 miejsce zajął Krzysztof 
Buriak. 

Wśród 5-klasistów najlepsza oka-
zała się Katarzyna Kołcz, 2 miejsce 
przypadło w udziale Oskarowi Olber-
towi, tuż za nim był Paweł Łuczak.

Bezkonkurencyjna wśród klas 6 
okazała się Marta Ziółkowska, za 
nią Monika Mostrąg, 3 miejsce zajął 
Krzysztof Stefański.

Obserwatorem konkursu była 
zaproszona p. Maria Ziemkowska, 
będącą Przewodniczącą Rady Rodzi-
ców w Szkole Podstawowej. Rada Ro-
dziców była też fundatorem nagród 
dla zwycięzców. Wszyscy otrzymali 
dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

Organizatorem oraz koordynato-
rem konkursu były panie: Ludmiła 
Wróblewska-Heiser oraz Kornelia 
Zińczuk, które na co dzień są na-
uczycielami matematyki w szkole 
podstawowej.   

   Joanna Górczewska-Rudnicka
Zdjęcia Barbara Tyszko

Ta idea jest dobra
O tzw. sądach 24-godzinnych rozmawiamy z zastępcą komendanta Komi-

sariatu Policji w Nowogardzie podkomisarzem Leszkiem Nowakiem.

ceważeniem prawa. Klamrą, która 
zamyka te wszystkie przestępstwa 
jest ujęcie sprawcy na gorącym 
uczynku. Należy powiedzieć, że 
mamy tu na myśli zatrzymanie przez 
policjanta w toku służby, jak również 
tzw. ujęcie obywatelskie dopuszczo-
ne przepisami prawa. A więc jeśli 
obywatel stwierdzając popełnienie 
przestępstwa uniemożliwia sprawcy 
opuszczenie miejsca przestępstwa i 
przekazuje go policji to też sprawca 
stanie przed sądem.

Jak zmieni się praca policji?
W początkowym etapie będzie to 

organizacyjnie bardzo utrudnione, 
jednak zapewnimy ciągłość służby 
tak, by żaden inny jej aspekt nie 
ucierpiał. Natomiast w perspekty-
wie, tak jak zakłada idea tych zmian, 
rozwiąże to w pewien sposób nam 
pracę gdyż te sprawy będą toczyły 
się trzy dni a nie trzy miesiące łącząc 
to z procedurą sądową.Warto w tym 
miejscu jasno powiedzieć, że każdy 
nietrzeźwy kierujący jest zatrzyma-
ny na gorącym uczynku stwierdzo-
nym przez policjanta, więc kwalifi-
kuje się do trybu przyspieszonego. 
Podobnie jak zdarzenia o charakterze 
chuligańskim, czyli bójki w miejscu 
publicznym, zakłócenie porządku 
na imprezach masowych. Aczkol-

wiek katalog przewiduje karanie w 
trybie przyspieszonym również inne 
przestępstwa, które do tej pory były 
prowadzone w trybie zwykłym czy 
uproszczonym. Wiadomo, że chodzi 
nie o sprawy poważne, rozwojowe, w 
których trzeba robić jakieś eksperty-
zy, tylko gdzie ewidentnie stwierdzo-
na jest wina.

Czyli będziecie mieli trudniejszą 
pracę?

Będzie trudniej organizacyjnie, po-
nieważ mamy możliwości takie, jakie 
mamy. Należy wspomnieć o ciągłych 
brakach kadrowych, wolnych waka-
tach. Na początku robota się spiętrzy, 
ale liczymy, że to się później rozła-
duje. Mamy stare sprawy, które idą 
zwykłym tokiem, a teraz każda nowa 
sprawa, która będzie się kwalifikowa-
ła do trybu przyspieszonego będzie 
wymagała szczególnego traktowania. 
W ciągu 48 godzin będziemy musieli 
dostarczyć do sądu dowody, które 
pozwolą na osądzenie sprawcy. Wy-
raźnie trzeba jeszcze raz powiedzieć, 
że rozstrzygnięcie sądu ma zapaść 
w ciągu 24 godzin od dostarczenia 
przez nas materiałów. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Andrzej Garguliński

„Dziennik Nowogardzki”: Ru-
szyły tzw. sądy 24-godzinne. Czy 
policja jest zadowolona z ich wpro-
wadzenia?

Podkom. Leszek Nowak: Jesteśmy 
nastawieni do tego optymistycznie, 
aczkolwiek na początku spowoduje 
to konieczność przeorganizowania 
służby, nakłada na nas dodatkowe 
obowiązki. W naszym przypadku, 
gdzie prokuratura i sąd mieszczą się 
w Goleniowie, wiąże się to również 
z kwestią zapewnienia spraw zwią-
zanych z konwojami. Oczywiście 
policjanci, którzy pracują przy danej 
sprawie, którzy dokonali zatrzymania 
są wyłączeni z pracy, gdyż są świad-
kami i należy znaleźć kogoś w to 
miejsce. To jest pewne utrudnienie, 
ale jest to służba i będziemy czynić 
wszelkie starania by to zadziałało, 
bo idea wydaje się być pomocna przy 
rozwiązywaniu naszych problemów.

Na czym polegają te przepisy?
Podobnie jak w całym kraju z 

dniem 12 marca od godziny 0.00 

w życie weszły przepisy o trybie 
przyspieszonym, czyli tzw. sądy 24 
godzinne. Cała procedura postępo-
wania ograniczona jest do najprost-
szych czynności. Ujmujemy sprawcę 
czynu przestępczego, zabezpieczamy 
dowody przestępstwa, odbieramy od 
niego wyjaśnienia i przekazujemy 
prokuraturze, a później sądom do 
orzekania. Policja z prokuraturą ma 
do 48 godzin na przygotowanie mate-
riałów, natomiast sąd orzeka w ciągu 
24 godzin o winie i postępowanie jest 
zakończone. Oczywiście procedury 
odwoławcze stosuje się podobnie jak 
w innych postępowaniach. 

Katalog przestępstw podpadają-
cych pod tryb przyspieszony to są 
wszystkie te postępowania, które 
prowadzone były w trybie uprosz-
czonym oraz niektóre wykroczenia 
o charakterze chuligańskim, a więc 
popełnione w miejscu publicznym 
lub widoczne z miejsca publicznego 
popełnione z błahego powodu lub 
bez powodu z ostentacyjnym lek-
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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, Rafał Nizioł, 

Jagoda Dawidson.

Pomoc merytoryczna: Alicja Jaklińska, Małgorzata Łuka.

ZDARZYŁO SIĘ W SZKOLE:
Dnia 27 lutego odbył się drugi etap Konkursu o Stanisławie Staszicu. Do 

drugiej części  dostało się dwanaścioro uczniów, którzy zostali wyłonieni w 
etapie pierwszym. Konkurs dotyczył wiedzy na temat życia i twórczości patro-
na naszej szkoły. Sześć osób, które najlepiej wypadły w konkursie, pojedzie do 
Muzeum Stanisława Staszica w Pile. Do szczęśliwej szóstki weszły takie osoby: 
Adam Kawczyński z kl. I Technikum Informatycznego, Pamela Zaborska z kl. 
II Technikum Ekonomicznego, Ewa Kawczyńska z kl. I Technikum Informa-
tycznego, Piotr Piętowski z kl. I Technikum Mechanicznego, Emilia Bienias 
z kl. II Technikum Ekonomicznego oraz Marcin Kulesza z kl. I Technikum 
Mechanicznego. Konkurs zorganizowała Pani Anna Zamara.

Zapraszamy 
na „Wagary 

z przedsiębiorczością”
21 marca 2007 r.

21 marca 2007 roku, w godzinach 1000-1300 uczniowie wszystkich nowo-
gardzkich szkół średnich będą mieli okazję uczestniczyć w różnorodnych 
działaniach związanych z szeroko rozumianą przedsiębiorczością. Będą to 
prowadzone przez przedstawicieli różnych instytucji, nauczycieli i samych 
uczniów wykłady i zajęcia warsztatowe, podzielone na kilka bloków tema-
tycznych. Każdy znajdzie coś interesującego dla siebie. 

Jest to pierwsza wspólna inicjatywa nauczycieli przedsiębiorczości I Li-
ceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Prywat-
nego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica. Mamy 
nadzieję, że nasze działania wejdą na stałe do kalendarza nowogardzkich 
imprez.

Proponujemy następujące bloki tematyczne:

I. Świadomy konsument
• Czy wiesz jak prawo broni konsumenta? 
• Jak bezpiecznie kupować na Allegro? 
• Asertywność naszą bronią w walce z reklamą. 

II. Będę pracował
• Badanie predyspozycji zawodowych.
• Rozmowa kwalifikacyjna – warsztaty.
• Kodeks Pracy – prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy.

III. Biuro podatkowe
• Podatek dochodowy od osób fizycznych.
• Wypełnianie druku PIT 37 – warsztaty.

IV. Młody inwestor giełdowy
• Zasady funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych.
 • Internetowa Gra Giełdowa – konkurs.

V. Symulacja przedsiębiorstwa – gra edukacyjna

VI. I Powiatowe Targi Młodzieżowych Miniprzedsiębiorstw

HOROSKOP:
BARAN – Tak bardzo zajmujesz się sobą, że nie dostrzegasz tego ważnego, co 

może Cię ominąć. Masz szansę na osiągnięcie sukcesu. Miej oczy szeroko otwarte, a 
szczęście samo przyjdzie.

BYK – Dlaczego zawsze musisz komplikować sobie życie? Jeszcze jest szansa na 
powrót do rzeczywistości. Postaraj się wybrnąć z niejasnych sytuacji, a może wszyst-
ko się ułoży. 

BLIŹNIĘTA – Ostatnio za bardzo się stresujesz, wymagasz od siebie za wie-
le. A przecież w takim wypadku nic Ci nie wychodzi. Jeśli chcesz coś osiągnąć w 
życiu pamiętaj: zawsze musisz z czegoś zrezygnować, aby osiągnąć to drugie. 
RAK – Jesteś narażony na jakieś zagrożenie, więc musisz przede wszystkim uważać 
na słowa, które mogą zostać zwrócone przeciw Tobie. Pamiętaj, słowa bardziej ranią 
niż czyny. 

LEW – Zapanuje spokój. W końcu będziesz mógł skupić się na swoich najbliż-
szych. Tylko nie zepsuj niczego, bo długo starałeś się o to, by wszystko było w po-
rządku.

PANNA – Musisz zachować spokój w sytuacji, która niespodziewanie nastąpi. 
Zobaczysz, że nie załatwisz wszystkiego krzykiem i płaczem. Musisz postarać się 
trzymać nerwy na wodzy. 

WAGA – Postaraj się spędzić trochę czasu z rodziną, oni naprawdę tęsknią za 
Twoim towarzystwem. Może wybierzecie się razem w jakieś sentymentalne miejsce? 
W każdym razie, jeśli poświecisz im trochę czasu, Wasze stosunki poprawią się.

SKORPION – Narobiłeś sobie wiele zaległości: praca, dom. To coś, co do tej pory 
Cię nie interesowało, teraz zacznie być niezwykle intrygujące. Może jednak warto 
pomyśleć o przyszłości, jeszcze jest czas na zmiany. 

STRZELEC – Ustabilizowane życie – to chyba Ciebie nie dotyczy? Zawsze wyda-
rzy się coś, co niszczy harmonię i wytraca Cię z równowagi. Postaraj się nie uciekać 
od problemów i zachowaj zimną krew.

KOZIORIOŻEC – Poczucie humoru to w tym tygodniu Twój największy atut. 
Całe szczęście, bo ostatnio narzekałeś trochę na złe samopoczucie.

WODNIK – W najbliższych dniach nie możesz sobie pozwolić na błogie lenistwo. 
Teraz musisz ciężko popracować nad zamierzonymi celami. Nie pozwól, aby coś lub 
ktoś stanął Ci na drodze do spełnienia marzeń.

RYBY – Jeśli zdrowie Ci nie dopisuje, postaraj się wybrać na wycieczkę w jakieś 
ustronne miejsce. Odpoczniesz od zgiełku i od razu poczujesz się lepiej.
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W obiektywie Jana Korneluka                      

Nowogard „wczoraj”

REKLAMAREKLAMA

PROMOCJA!!! 
Siatka Ogrodzeniowa 
OCYNKOWANA POWLEKANA 

6 zł/m2 
Kikorze 36 • Tel. 0502 652 929

Zatrudnię 

sprzedawcę 
Wykształcenie min. średnie, 

podstawowa znajomość 
obsługi komputera 
Tel. 0600 618 755

KURKI NIOSKI 
odchowane 

• sprzedaż od 20 marca •
Gospodarstwo Drobiarskie 

Żabowo 13, tel. 091 39 106 66

Księgarnia Atlas poleca 
promocję wyd. Biały kruk oraz Wingert:

Dzieje życia Jana Pawła II Z Wadowic do Rzymu 
(wyd. Biały Kruk – 20%)
Biografia Karola Wojtyły - Jana Pawła II przedstawiona w młodzieżowej 
formie komiksu. Książka podzielona na dwie części. Pierwsza, nosząca tytuł 
„Powołanie Karola Wojtyły”, przedstawia życie Karola na tle historii Polski. 
Druga część pt. „Niestrudzony pielgrzym” ukazuje historię pontyfikatu Ojca 
Świętego od momentu wyboru, aż po rok 2004. 

Ilustrowany leksykon polskich świętych, błogosławionych. 
(wyd. Biały Kruk – 20%)
Święci, błogosławieni, świątobliwi – na różny sposób „mili Panu Bogu” – 
zarówno jako heroiczni wyznawcy, męczennicy, ale także cisi apostołowie 
dnia powszedniego. „Leksykon” zawiera indeks kilkuset osób, których kult 
wygasł z biegiem lat. Dochodzą też nowi, współcześni, bliscy nam niejako 
na wyciągnięcie ręki 

Promieniowanie Świętości
(Wyd. Biały Kruk-20%)
Jan Paweł II stale zachęcał do świętości. Poprzez liczne beatyfikacje 
i kanonizacje, na przykładach konkretnych osób, Ojciec Święty ukazywał, 
że osiągnięcie świętości jest realne dla zwykłego śmiertelnika. Przekonywał 
jednak głównie własnym życiem, zachęcał przykładem osobistym. 
Promieniowanie świętości cechowało cały Jego Pontyfikat, odczuwalne było 
w kontaktach z bliźnimi, w modlitwie, w pracy, w cierpieniu i w radości.
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OGŁOSZENIA DROBNE

UKŁADANKA

W wolne pola górnego diagramu 
wpisać takie dwuznaki wybrane z 
tabelki, aby otrzymać w rzędach 3 
rzeczowniki pospolite (pisane małą 
literą). 

Z pozostałych pięciu dwuliterówek 
utworzyć aktualne hasło składające 
się z dwóch wyrazów.

Na rozwiązanie tego zadania cze-
kamy do dnia 10 kwietnia. W drodze 
losowania przyznamy trzy nagrody 
książkowe.

KA ST FA

WOEŃMA

KA

OS

RA ŁŻ CZ

WILA

NĘ TA UĆ
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ZAWODY TROCIOWE
Zarząd Koła PZW „Tęczak” organizuje 

dnia 18 marca  zawody trociowe. 
Zapisy w sklepie wędkarskim 

na Placu Wolności do 15 marca. 
Wpisowe 10 zł. 

Serdecznie zapraszamy!

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam pawilon handlowy z 
wyposażeniem z możliwością prze-
niesienia – może być domkiem let-
niskowym (płyta obornicka). 0693 
850 197.

• Pilnie poszukuję mieszkania do 

wynajęcia - najlepiej kawalerka 

lub 2-pokojowe plus garaż. 0889 

188 134.

• Lokal do wynajęcia na działalność 
usługową. 091 39 23 574.

• Kupię kawalerkę lub mieszkanie 

2-pokojowe w rozsądnej cenie w 

Nowogardzie. 0605 522 340.

• Sprzedam budynki mieszkaniowe, 
200 m kw., koło Nowogardu + bu-
dynki gospodarcze, cena 250.000 zł. 
0660 757 849.

• Sprzedam działkę 30 arów. 0510 
043 371.

• Zamienię kawalerkę własnościo-

wą na większe w starym budow-

nictwie, może być do remontu 

lub kupię bez zamiany. Tel. 0667 

337 995.

• Działki budowlane w Nowogardzie, 
przy ul. Gen. Bema sprzedam. 0605 
106 300.

• Kupię pilnie kawalerkę na Os. 

Bema, może być do remontu. 

0609 633 821.

• Zamienię mieszkanie 2-pokojowe, 
spółdzielcze, własnościowe na 4-
pokojowe. 0606 39 89 02.

• Poszukuję garażu do wynajęcia w 
dobrym stanie na Os. Gen. Bema dla 
Forda Transita. 0512 99 56 15.

• Zdecydowanie kupię mieszkanie 3-
pokojowe. 0698 847 399.

• Kupię mieszkanie 4-pokojowe. 

0606 39 89 02.

• Kupię mieszkanie 2, 3-pokojowe, 
może być do remontu, Nowogard, 
okolice. 0663 048 169, 091 419 12 
00, po 16.00.

• Pilnie poszukuję mieszkania do 
wynajęcia, 2-pokojowego, najlepiej 
nieumeblowanego. 0692 318 961.

• Poszukuję do wynajęcia mieszkanie 
2-pokojowe. 0692 489 837.

• Sprzedam działkę nr 40 przy ul. Ar-
mii Krajowej 23. Cena do uzgodnie-
nia.

• Kupię działkę budowlaną, okolice 
Nowogard – Długołęka. Tel. 0695 
091 277, 0693 553 656.

MOTORYZACJA

• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”do 

Rovera 416 z 1996 r., cena do 

uzgodnienia w bdb stanie. Tel. 

0605 522 340.

• Peugeot 406, rocznik 2001, po wy-
padku sprzedam. Tel. 0607 607 814.

• Sprzedam 4 opony letnie Euro-

stone, używane 195/65/R15, 91H, 

stan dobry, cena do uzgodnienia. 

Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam VW Golf III, 1992 r., poj. 
1.4i, kolor zielony, cena 4.000 zł. Tel. 
0604 592 564, 091 419 12 91.

• Sprzedam Simsona SR50, skuter, 
1988 r., 4-biegowy, stan bdb, wszyst-
ko sprawne. 0510 170 263.

• Sprzedam Nissan Suny coupe, 1987 
r., poj. 1.6. 0603 49 20 23.

• Sprzedam części do Mazdy 323f. 

Tel. 091 39 11 608, po 16.00.

• Silnik, skrzynia biegów, tylni i przed-
ni most, 2 pary drzwi i tylnia klapa 
do Fiat Uno, 1995 r., poj. 1.4. 0691 
534 788.

ROLNICTWO

• Sprzedam facelię; kupię byczki od 
100 – 200 kg. 0668 316 103.

• Sprzedaż piskląt na zapisy. 091 39 
21 070.

• Sprzedaż jaj wiejskich z dowozem 

do domu. 091 39 17 644.

• Kupię ciągnik C-360. 091 419 30 45, 
0602 750 864.

• Sprzedam żyto paszowe. 0600 
345 068.

• Sprzedam prosięta. 0667 374 574.
• Sprzedam przyczepę 6-tonową pod 

plandeką. 0888 240 753.
• Sprzedaż ziemniaków jadalnych, 1 

zł/kg. 091 39 18 259, 0603 264 322.

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.

• CYKLINOWANIE PODŁÓG. 0691 703 843.

• USŁUGI TRANSPORTOWE DO 1,5 TONY, FAK-

TURA VAT. MOŻLIWOŚĆ NAWIĄZANIA STAŁEJ 

WSPÓŁPRACY. 0888 878 314.

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 783, 
0660 392 851.

• Prace wykończeniowe, szpachlo-

wanie, malowanie, regipsy, pane-

le i inne. 0696 909 548.

• Rozliczenia podatkowe – PITY. 15 
zł/deklaracja. 0695 770 724.

• Tipsy, promocja – tanio, profesjo-

nalnie! 0504 589 679. 

• Nauka angielskiego. 0697 027 844. 
•  Remonty. 0508 920 135. 

• Okazja! Tipsy żelowe 40 zł, mani-

cure 10 zł. 0609 961 423.

• Transport międzynarodowy – cała 

EUROPA z preferencją SKANDYNA-

WII. Oferuję konkurencyjne ceny, 

terminowe dostawy i komplekso-

wą obsługę. Przyjmę kierowcę z 

doświadczeniem międzynarodo-

wym. Dobre warunki płacowe. Tel. 

0602 55 55 98.

• USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE, RE-
MONTY, WYKOŃCZENIA. Tel. 0607 
994 798.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Usługi hydrauliczne, instalacje wod.-
kan. i co, stali, miedzi. 0697 878 118.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 575, 0695 085 470.

• WYKONAM USŁUGI OGÓLNOBU-
DOWLANE ORAZ REGIPSY. 0502 
955 633, 091 39 25 280, PO 20.00.

• Czyszczenie i malowanie dachów. 

Pokrycia dachowe. 0607 519 251.

• Matematyka – szkoła podstawo-

wa, gimnazjum. 091 39 21 195.

• Dekarsko-blacharskie, docieplenia. 

0508 170 846.

PRACA

• Zatrudnię do produkcji siatki. Kiko-
rze 36. 0502 652 929.

• Zatrudnię lektora języka angielskie-
go w godzinach popołudniowych 
na terenie Gryfic. Tel. 0602 401 331. 

• Zatrudnię kierowcę z kat. C. 0501 
692 145.

• Firma remontowo-budowlana 

przyjmie pracowników. 0607 

519 251.

• PILNIE przyjmę pracowników do 
robót drogowych. Mile widziane 
uprawnienia na sprzęt, prawo jazdy 
na ciągnik lub samochód ciężarowy. 
0606 879 329, 091 39 26 824.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub po-
mocnika. 0603 366 286.

INNE

• Pożyczki – 0503 037 506.
• Sprzedam segment młodzieżowy z 

łóżkiem piętrowym, z materacem. 
0509 86 17 25.

• Sprzedam telefax Panasonic z prze-
nośną słuchawką oraz wyposażenie 
sklepu (lada + regały) – stan bdb. 
0662 788 296.

• Kupię łyżworolki rozmiar 31 – 33 w 
dobrym stanie. 091 39 26 073, 0693 
926 073.

ODDAM, PRZYJMĘ

• Oddam roczną sukę i 8-miesięcz-

nego psa w dobre ręce. Tel. 091 

39 176 44. 

• Oddam ziemię po wykopaniu stawu. 
0607 739 866. 

• Oddam gruz. 0605 468 190.
• Przyjmę gruz. 0606 615 049.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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)

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

Nowogard 12.03.2007r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca
2. Kierowca C+E
3.  cukiernik
4. Stolarz
5.  Prezenter handlowy
6.  Sprzątaczka (gr.inwal.)
7.  Specjalista otwartego fun-

duszu emerytalnego PZU 
„Złota Jesień”

8.  Przedstawiciel Handlowy 
9.  Wykrawacz ryb
10.  Traktorzysta
11.  Murarz tynkarz
12.  Piekarz
13.  Ochroniarz
14.  Pracownik myjni samocho-

dowej
15. Strażnik służby więziennej, 

wychowawca, 
16.  inż. Budownictwa
17.  Dozorca nocny

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Kucharz   (Pobierowo)
2. Ochroniarz (Szczecin)
3. Kierowca C+E (Ciesław)
4. Mechaników, elektryków, 

automatyków, ślusarzy 
(Szczecin)

5. Wykrawacz – rozbieracz 
mięsa (Górzyca)

6. Elektryk (Szczecin)
7. Brukarz, kierowca z kat 

B,C,CE, operator koparko 
– ładowarki (Szczecin)

8. Rzeźnik (Górzyca k/Gryfie) 
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Turniej 
Siatkówki

Dnia 18 marca o godz. 10.00, w hali spor-
towej ZSO w Nowogardzie przy ul. Boh. War-
szawy 78 odbędzie się turniej siatkówki w ka-
tegorii gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. 
Zgłoszenia bezpośrednio do pana Andrzeja 
Nowaka, lub tel. 604405727

Oldboje na hali
W najbliższą sobotę rozegrany zostanie ko-

lejny halowy turniej piłkarski zorganizowany 
przez drużynę nowogardzkich „Nauczycieli”. 
Do rozgrywek w hali sportowej Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących staną drużyny z naszego 
powiatu, jak i kilka zespołów spoza jego terenu. 
Wszyscy rywalizować będą o puchar burmistrza 
naszego miasta.

Serdecznie zapraszamy wszystkich sympa-
tyków halowej odmiany piłki nożnej. Początek 
turnieju o godzinie 10.00.

Andrzej Garguliński

Pomorzanin Nowogard – Pomorzanin Przybiernów 9:0 (2:0)

Ostre strzelanie (naszego) 
Pomorzanina

Pomorzanin: Piatkowski – Mar-
szałek, Dworak, D. Gruszczyński, 
Kaczmarek, M. Gruszczyński. M. 
Miklas, Skórnieski, Jędras, Boni-
frowski, Galus.

Bramki dla Pomorzanina: Bo-
nifrowski – 4, M. Gruszczyński, 
D. Gruszczyński, Jedras, Galus, 
M. Miklas.

Na dwa tygodnie przed wzno-
wieniem rozgrywek ligowych 
nowogardzki Pomorzanin urządził 

sobie ostre strzelanie w meczu spa-
ringowym ze swym imiennikiem z 
Przybiernowa.

Z powodu kontuzji i wyjazdu 
kilku graczy trener Wojciech Ku-
bicki musiał rozegrać cały mecz 
tylko jedenastoma piłkarzami. To 
jednak zupełnie wystarczyło na 
grający na co dzień w A-klasie i to z 
kiepskim skutkiem (przedostatnie 
miejsce w tabeli po rundzie jesien-
nej) Pomorzanin Przybiernów. 
Przewaga naszej drużyny ani na 
moment nie podlegała dyskusji i 
aktywność Marka Piątkowskiego 
polegała głownie na wybijaniu pił-
ki z piątego metra po nieudanych 
akcjach gości.

Pierwszą bramkę zdobył M. 

Gruszczyński. Niedługo potem 
prowadzenie podwyższył Boni-
frowski i tym wynikiem zakoń-
czyła się pierwsza połowa meczu, 
choć trzeba przyznać, że bramek 
powinno paść znacznie więcej. 
Brakowało jednak albo dokład-
ności, albo nasi zawodnicy widząc 
słabość przeciwnika sami chcieli 
wykańczać akcje zamiast zagrać do 
lepiej ustawionych partnerów.

Worek z bramkami rozwiązał 

się w drugiej połowie. Najpierw 
D. Gruszczński dostał znakomitą 
pikę i będąc w sytuacji sam na sam 
wykorzystał tę okazję. Po chwili 

rywali dobił Jędras. Piątą bramkę 
zdobył Galus, który mając przed 
sobą tylko bramkarza bez więk-
szych problemów umieścił piłkę 
w siatce. Wznawiający grę goście 
byli już na tyle rozbici, że Boni-
frowski niemal bez walki odebrał 
piłkę, pobiegł w kierunku bramki, 
zagrał do Galusa, który odegra 
piłkę z powrotem i Bonifrowski 
po raz kolejny wpisał się na listę 
strzelców.

Bramka na 7:0 była autorstwa 
grającego w pomocy M. Miklasa, 
a dzieła zniszczenia dokończył 
Bonifrowski zdobywając ósmą i 
dziewiątą bramkę.

„Na dzień dzisiejszy trudno 
jeszcze powiedzieć jak będzie wy-
glądała wyjściowa jedenastka w 
pierwszym meczu o punkty. – po-
wiedział po meczu Wojciech Ku-
bicki – Pięciu zawodników boryka 
się z kontuzjami i nie wiadomo kto 
zdoła się wykurować. Cieszyć może 
fakt, że Wojtek Bonifrowski zagrał 
lepszy mecz niż ostatnio i widać, 
że pozycja napastnika bardziej mu 
odpowiada niż gra w pomocy. Z 
kolei M. Miklas zagrał w pomocy z 
konieczności i w ligowym najpraw-
dopodobniej wróci do obrony.”

Andrzej Garguliński

LZS grał z okazji 5 marca

  Streetball 
  w Nowogardzie

Dnia 10.03.2007r. w hali sportowej ZSO w 
Nowogardzie przy ul. Boh. Warszawy 78 od-
był się kolejny turniej koszykówki ulicznej. Do 
rywalizacji zgłosiło się 25 zespołów z Gole-
niowa, Reska, Płot, Stargardu i Nowogardu, z 
których utworzono trzy kategorie wiekowe. W 
kategorii podstawówki zwyciężył zespół NAD 
OBRĘCZĄ, drugi był CROSS OWER KINGS, 
a trzeci KACZORY. W  kategorii gimnazja 
pierwsze miejsce GŁOŚNIKI, drugie TAK 
OGÓLNIE, a trzecie BLOKERSI. W kategorii 
OPEN, zwyciężył zespół BRACIA RYSIA, dru-
gi LEAD IN THE WATERP, a trzeci PRR.... W 
konkursie rzutów za 3 punkty zwyciężył Mate-
usz Pędzik. Dużą sympatię publiczności zyskał 
zespół SKUBIDUBIDU. Impreza ta mogła się 
odbyć dzięki sponsorom, pizzeria NEPTUN  
oraz  SKATE SHOP TRRREK. Organizatora-
mi imprezy było ognisko TKKF „WODNIAK” 
oraz UKS „TRÓJKA” NIEBIESKA TEAM NO-
WOGARD. Duże zainteresowanie koszyków-
ką oraz świetna atmosfera podczas imprezy, 
świadczą o potrzebie organizowania podob-
nych imprez w przyszłości. A następny STRE-
ETBALL odbędzie się 19 maja na boisku asfal-
towym 1 LO.  Informacje z turnieju znajdziesz 
na stronie: www.streetball-nowogard.yoyo.pl, 
oraz z innych imprez WODNIAKA na stro-
nach www.wodniak.nowonet.pl, oraz www.
wodniak2006.nowonet.pl ZAPRASZAMY

Tradycyjnie już LZS uczcił 5 marca organizując 
turnieje sportowe. 

W przededniu tego święta w hali sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 4 zmierzyli się siatkarze. W 
stawce trzech zespołów najlepsi okazali się tryum-
fatorzy ligowych rozgrywek, czyli LZS Wyszomierz. 
Drugie miejsce zajęli Oldboje Nowogard a trzecie 
LZS Żabowo.

Z tej samej okazji tyle, że w środę 7 marca w 

hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych odbył się 
turniej piłkarski. W rozgrywkach wzięło udział 
osiem najlepszych zespołów zakończonej niedaw-
no ligi LZS, które rywalizowały ze sobą systemem 
pucharowym. Do finału dostali się Oldboje i LZS 
Nowogard, który wygrał ten mecz 1:0 i z rąk bur-
mistrza Kazimierza Ziemby odebrał puchar dla 
najlepszej drużyny.

Andrzej Garguliński
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Szkoła Podstawowa w Długołęce

Czysty Las

Jednocześnie informuje o możliwości 
wzięcia udziału w III Edycji Ogólno-
polskiego Konkursu CZYSTY LAS. 
Wszelkie informacje na temat konkur-
su, regulamin, oraz karty zgłoszenia 

dostępne są na stronie internetowej 
Towarzystwa Przyjaciół Lasu (www.
tpl.org.pl)

Rafał Maruszewski
fot. Magdalena Sawicka

Dnia 06.03.2007 roku odbył się 
uroczysty apel w Szkole Podstawo-
wej w Długołęce dotyczący konkur-
su „Czysty Las” zorganizowanego 
przez Towarzystwo Przyjaciół Lasu, 
oraz Lasów Państwowych pod pa-
tronem Dyrektora Generalnego La-
sów Państwowych mgr inż. Andrzeja 
Matysiaka oraz Prezesa Towarzystwa 
Przyjaciół Lasu Prof. dr hab. Toma-
sza Boreckiego.

Na apelu wręczono dyplomy z po-
dziękowaniem dla dzieci biorących 
udział w konkursie, nauczycieli oraz 
wychowawców nadzorujących prze-
bieg całej akcji. 

Celem konkursu była poprawa czy-
stości polskich lasów, promocja zaso-
bów przyrody i właściwych zachowań 
w lesie oraz edukacja ekologiczna 
młodzieży.

Do konkursu przystąpiło ponad 
1000 szkół z całego kraju, z samego 
województwa zachodniopomorskiego 
83 szkoły w tym jedna z terenu Gminy 
Nowogard.

Nadleśnictwo Nowogard jeszcze raz 
składa serdeczne podziękowania dla 
szkoły w Długołęce za promowanie 
czystości w lasach, jak i dążenie do 
tego, by w naszym otoczeniu panował 
porządek oraz dobre samopoczucie. 

Zabiły dzwony w kościele pw. WNMP
W niedzielę po raz pierwszy usłyszeliśmy bicie nowych dzwonów. Starsi ministranci weszli po rusztowaniach na 

trzeci strop i mechanicznie rozbujali dzwony. Dzwony biły kilka minut, co wywołało zainteresowanie mieszkańców. 
Wiele osób zgromadziło się przed kościołem i ze wzruszeniem słuchało dźwięków, które zamilkły na ponad rok.

Natomiast już w najbliższą środę montowane będą nowe tarcze zegara i wtedy zacznie się montaż całego mechani-
zmu uruchamiającego dzwony. Mamy nadzieję, że Wiara, Nadzieja i Miłość zabrzmią wtedy w pełnej krasie. red.
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Jeden zamiast dwóch

„ROBI – TRANS” 
przejazdy zagraniczne docelowe 
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oraz tanie przejazdy Berlin – lotnisko
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WSZYSTKO DO ŁAZIENEK
zapraszamy pon - pt 8.00 do 18.00

sobota od 8.00 do 14.00

Czas rusza na nowo

Tarcze już 
na wieży

Foto Jan Korneluk
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KALENDARIUM
16 MARCA

Imieniny: Agapit, Abraham, Antoni, Budzimir, Cyriak, 
Dzirżyterg, Gabriel, Haralampia, Herbert, Hiacynt, Hi-
lary, Izabela, Julian, Karol, Longin, Natalis, Patrycjusz, 
Patrycy, Patryk, Przybymir, Walenty i Walentyn

17 MARCA

Imieniny: Agrykola, Cieszysław, Gerazym, Gertruda, 
Jan, Patrycjusz, Patrycy, Patryk, Paweł, Regina, Teodor, 
Zbigniew i Zbygniewa
Irlandia - Dzień Świętego Patryka
Światowy Dzień Morza

18 MARCA

Imieniny: Aleksander, Anzelm, Boguchwał, Bogu-
chwała, Cyryl, Edward, Edwarda, Feliks, Krystian, 
Narcyz i Salwator
Dzień Słońca

19 MARCA

Imieniny: Bogdan, Jan, Józef, Leontyn, Marceli, Marek 
i Sybilla.
Kościół katolicki - uroczystość św. Józefa

REKLAMA

POMÓŻMY 
SOBIE

Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 
tej rubryce jest bezpłatne. Zgłoszenia są przyj-
mowane pod numerami telefonów: 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.

• Oddam meblościankę. Tel. 660 405 190.
Nie bądźmy obojętni wobec ludzi znajdują-

cych się w trudnej sytuacji.
   Z góry dziękujemy.  

Redakcja 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Nowogardzkiej 
organizuje zebranie członków, jak i sympatyków 
Towarzystwa dnia 19.03 2007 r. (poniedziałek) 
godz. 16.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Jednocześnie informujemy, że stanowi to osta-
teczny termin uregulowania zaległych składek 
przed zebraniem sprawozdawczo-wyborczym 
(walnym).

Przewodniczący TMZN 
Franciszek Karolewski

Zebranie TMZN 

Zmiany w DPS

Jeden zamiast dwóch
Spore zmiany zaszły w nowogardzkich Domach Pomocy Społecznej. Zamiast dwóch ośrodków bę-

dziemy mieli jedną instytucję z jedną dyrekcją i administracją.

Jak powiedziała nam dyrektor 
goleniowskiego Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie Kry-
styna Jaworska zmiany te prze-
prowadzone zostały ze względów 
finansowych, dzięki czemu uda 
się osiągnąć spore oszczędności.

By jednak zrozumieć pełen 
ich sens trzeba cofnąć się do 
roku 2002 kiedy to ośrodki nie 
spełniające standardów narzu-
canych przez rozporządzenie 
o Domach Pomocy Społecznej 
zostały zobowiązane do opraco-
wania programów naprawczych, 
których realizacja umożliwiłaby 
ich osiągnięcie do końca ubie-
głego roku. Gotowe projekty 
były prezentowane wojewodzie. 
W przypadku ich zatwierdzenia 
otrzymywały one zgodę na dalsze 
prowadzenie działalności.

Również nowogardzkie DPS-
y opracowały takie programy. 
Jednym z wymogów zawartych 
w rozporządzeniu było zapew-
nienie odpowiedniej powierzchni 
mieszkalnej dla podopiecznych. 
W mieszczącym się na kolonii 
Smużyny DPS nr 2 zaadaptowano 
strych, gdzie została przeniesio-
na administracja, dzięki czemu 
obyło się bez zmniejszania liczby 
mieszkańców. Tego nie udało 
się uniknąć w DPS nr 1. Był 
on już po remoncie i nie było 
możliwości pozyskania dodat-
kowej powierzchni mieszkalnej, 
a tym samym pozostawić liczby 
mieszkańców na tym samym 
poziomie. Decyzja o jej zmniej-
szeniu przeciągana była w czasie, 
lecz pod koniec 2006 roku liczba 
mieszkańców spadła z 75 do 55. 
Wraz z nią znacząco spadła kwota 
przeznaczona na utrzymanie tego 

DPS-u. Miesięczny koszt utrzy-
mania jednego podopiecznego 
wynosi 2033 zł. Mnożąc to przez 
dwudziestu mieszkańców wycho-
dzi niebagatelna kwota 40 660 
zł miesięczne. W konsekwencji 
braki w budżecie wyniosły około 
390 – 400 tys. zł. Powiat zmuszo-
ny został do przeprowadzenia 

restrukturyzacji polegającej na 
połączeniu obu ośrodków. Wo-
jewoda wyraził na to zgodę i tym 
sposobem powstał Dom Pomocy 
Społecznej z siedzibą na kolonii 
Smużyny mający swoją filię przy 
ulicy Piłsudskiego, skąd została 
wyprowadzona cała administra-
cja. Dzięki temu zwiększy się 
tam liczba mieszkańców o około 
dziesięć osób. Nie zmieni się ich 
specyfika. Oba ośrodki przezna-
czone są dla osób cierpiących na 
choroby psychiczne.

W tej chwili dyrektor DPS nr 2 
Lucyna Skałecka – Włodarczyk 
pełni funkcję dyrektora połączo-
nych DPS-ów i pełnić ją będzie 
do końca marca. Wówczas to zo-
stanie powołany nowy dyrektor. 
Konkurs na to stanowisko został 
już ogłoszony a oferty można było 
składać do dnia dzisiejszego.

Ag 
Foto Jan Korneluk

Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Piłsudskiego

Dom Pomocy Społecznej nr 2 kol. Smużyny
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 Obwodnica - jaka będzie?

„Obwodnica północna czy 
południowa” oto jest pytanie

Jestem za „obwodnicą południową”. 
Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że nie posiadam działki budowlanej, 

ani innej nieruchomości w części południowej miasta. 
Przemawiają za tym zarówno względy bezpieczeństwa, jak i interesy 

mieszkańców miasta mieszkających przy przelotowej trasie łączącej drogę 
ze Szczecina i Stargardu w kierunku Koszalina i nad morze. Obwodnica 
południowa zbierze cały ruch z okolic Szczecina i Stargardu. Spowoduje 
to zabranie ruchu pojazdów z ulicy 3 Maja i Poniatowskiego, 700 Lecia i 
Warszawskiej.

 Ile osób zginęło na tych ulicach w ostatnim czasie?
Wystarczy trochę ciepła i miasto jest totalnie zakorkowane. Sygnalizacja 

koło Netto blokuje skuteczny przejazd. Niestety innych alternatywnych prze-
jazdów nie ma. Proponuję zrobić badania nasilenia ruchu na tych ulicach 
tuż przed Świętami Wielkanocnymi. Stawiam jeden do stu, że powstaną tu 
gigantyczne korki. Ponadto poprowadzić obwodnicę południową trzeba 
tak, aby jej wylot w kierunku Koszalina ominął Żabowo. Przejazd przez 
tę miejscowość stanowi zagrożenie nie tylko dla jej mieszkańców, jak i dla 
kierujących (przejazd kolejowy z bardzo ostrym zakrętem). Ofiary śmier-
telne w tej miejscowości są znanym faktem. Wybudowanie wiaduktów i tak 
stanie się koniecznością.

Północna obwodnica, znając życie, i tak natrafi na opór ekologów. A nie-
potrzebne z nimi utarczki opóźnią tylko tę inwestycję. Natomiast nie może 
być tak, że mała grupa lobbystów zadecyduje za większość inaczej myślących 
niż oni mieszkańców. Czasy jednomyślności partyjnej w Radzie Miasta już 
się też skończyły. Przykładem są spory i wewnętrzne dyskusje w koalicji.

 I to jest właśnie prawdziwa demokracja.
Krzysztof Kosiński

PS. Namawiam za Panem Markiem Słomskim do tej dyskusji jakże ży-
wotnej dla naszej społeczności.

Jednocześnie proszę informować mnie o wszystkich bolączkach trapiących 
Państwa w naszym mieście. Postaram się każdemu pomóc w miarę swoich 
możliwości.

Zapraszamy na spotkanie 
w sprawie “Lokalnego Planu Rewitalizacji miasta Nowogard na lata 2007-13”.

 Spotkanie odbędzie się 22 marca 
br. w Regionalnym Centrum Przed-
siębiorczości w Nowogardzie (ul. 
Wojska Polskiego 3). Początek spot-
kania godz. 16.00.

Zapraszamy mieszkańców Nowo-
gardu zainteresowanych planami 

rewitalizacji Nowogardu w latach 
2007-13.

Wersja robocza dokumentu do-
stępna jest do wglądu w Biurze Rady 
Miejskiej w Nowogardzie (pl. Wol-
ności 1) oraz do pobrania na stronie 
www.nowogard.pl.

Czas na wiosenne porządki
Foto Jan Korneluk

Trwają wiosenne porządki przy pomniku przy ul. 3 Maja. Niejako przy 
okazji znajdujący się tam orzeł w końcu doczeka się korony. Cieszyć może 
również fakt, że wkrótce mają wrócić armaty. Red.
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„Zamknęły się kochane oczy, 
spoczęły pracowite dłonie, 

przestało bić kochane serce” 
Pełni bólu zawiadamiamy, 

że zmarł nasz ukochany 
Tatuś, Dziadek i Pradziadek 

śp. Wojciech Janiak 
Msza święta oraz 

odprowadzenie odbędzie się 
w dniu 17 marca 2007 r. o godz. 1400 

w Kaplicy w Nowogardzie 
pogrążona w smutku rodzina

Obchody święta miasta w SP 2
Dla uczczenia święta naszego 

miasta 7 marca odbył się w SP 
nr 2 międzyszkolny konkurs 
wiedzy w Nowogardzie.

Konkurs składał się z dwóch 
części: wiedzy teoretycznej i 
plastycznej.

Konkurs pod nazwą „Nowo-
gard moje miasto” został przygo-
towany i przeprowadzony przez 
Grażynę Potyrańską i Małgorzatę 
Wiśniewską.

Uczniowie zgłoszeni do kon-
kursu w kategorii klas I-III 

wykazali się dużą znajomością 
historii swojego miasta oraz 
umiejętnościami plastycznymi.

Oto lista laureatów:
I – Karolina Wasilewska SP 2
II – Maciej Jaskulski SP 2
Michał Łuczak SP 2

Wiktoria Kiryk SP 
1

III - Karolina Ko-
złowska SP 2

Wyróżnienia: W. 
Bogatkowska SP 2, 
A. Misiewicz SP 1, 
Z. Kawka SP 2, O. 
Pietrzykowska SP 1, 
K. Łokaj SP 2.

O r g a n i z a t o r z y 
konkursu serdecz-
nie dziękują Panu 
Przewodniczącemu 
Rady Markowi Krzy-
wani za upominki 
dla uczestników kon-
kursu.

Red.

Problemy z bezdomnymi psami

A może chipy?
Bezdomne psy stanowią poważny problem dla mieszkańców naszej gminy. Sprawę 

można załatwić w prosty sposób zwiększając przy tym wpływy do gminnej kasy.

Wystarczy krótki spacer ulicami naszego miasta 
by natknąć się na psa bez żadnej opieki. Wiele z 
nich ma swoich właścicieli. Są jednak wśród nich 
takie, które nie mają tego luksusu.

Droga do bezdomności psa jest prosta. Pupilek 
nudzi się właścicielom, zbliża się urlop i nie ma co 
z nim zrobić, okazuje się, że któryś z domowników 
jest uczulony na sierść... Niegdyś kochający właś-
ciciele szukając rozwiązania problemów decydują 
się na to najprostsze i najbardziej bezduszne roz-
wiązanie. Pakują psa do samochodu i wywożąc 
daleko od domu wyrzucają go gdzieś w lesie czy 
przy drodze. Co bardziej sadystycznie usposobieni 
by być pewnym, że ten nie wróci przywiązują go 
do drzewa. 

Jeśli zdezorientowany pies nie zginie pod kołami 
samochodu i dotrze do miasta zaczyna błąkać się 
po śmietnikach i szukając resztek jedzenia walczy 
o przeżycie.

Ten ponury scenariusz można by wyeliminować 
inwestując w chipy identyfikujące psy. Zdaniem 
lekarza weterynarii Tadeusza Soroki znacznie po-
prawiłoby to sytuację: „Gmina Osina jest cała ochi-
powana. Przedtem mieli około dziesięć bezpańskich 
psów rocznie. Właściwie nie byty to psy bezpańskie, 
lecz psy kłopotliwe. Biegały po ulicach a właściciele 
nie chcieli się do nich przyznawać. Teraz, gdy są 
ochipowane nie ma tam bezdomnych zwierząt, 
wszyscy pilnują swoje czworonogi. Ja od trzech lat 
nie miałem od wójta żadnego zapotrzebowania na 
opiekę nad bezpańskimi zwierzętami.”

W obecnej sytuacji prawnej każdy pies wałę-
sający się bez opieki po ulicy jest „własnością” 
władz gminnych. To one mają obowiązek się nim 
zaopiekować wysyłając do schroniska i łożąc na 
jego utrzymanie. Nie trzeba dodawać, że za nasze 
pieniądze. Gdyby jednak każdy zwierzak został 
oznaczony przez wszczepienie chipu problem ten 
by zniknął. Nie można by już bezkarnie pozbyć się 
niechcianego psa wyrzucając go za drzwi. Martwe-
go psa nie można by zakopać gdziekolwiek, lecz 
należałoby to zgłosić. Gdyby ktoś chciał swego 
pupilka pochować w ogródku pod przysłowio-
wym drzewkiem musiałby to zgłosić i jeśli pies 

byłby zdrowy taka zgoda byłaby 
udzielana. 

Równie ważne jest to, że nikt 
nie mógłby się uchylać od pła-
cenia podatku za posiadanie 
psa. Dziś każdy właściciel może 
wyprzeć się swego czworonoga 
tłumacząc, że przypałętał się i 

udowodnienie mu, że jest ina-
czej byłoby niezwykle trudne. 
Z chipami nie byłoby takiego 
problemu. Wystarczył jeden ruch 
czytnikiem by stwierdzić kto jest 
właścicielem danego zwierzaka. 
W końcu dowiedzielibyśmy się 
ile psów mamy w gminie i byłoby 
wiadome kto płaci a kto nie płaci 
podatki.

By tak się stało musiałaby się 
za to wziąć nasza Rada Miejska. 
uchwalając stosowną uchwałę 
nakładającą na właścicieli psów 
obowiązek wszczepienia chipów. 
Warunkiem tego jest jednak 
wyasygnowanie pewnej kwoty 
na zakupienie odpowiednich 
urządzeń. Koszt jednego chipa 
wahać się będzie między 30 a 35 
zł. Ta kwota jednak by się szybko 
zwróciła w formie podatku i co 
najważniejsze zlikwidowanoby 
poważny problem bezdomnych 
psów.

Ag
Dzięki chipom powinna zmiejszyć się liczba psów,  a tym sa-
mym nasze trawniki będą bardziej czyste.

Do serca przytul psa

Zachęcamy Państwa do przygarnięcia czworonoga, który z wytęsknieniem czeka na nowego 
właściciela. Psy można obejrzeć w Przytulisku przy Przychodni Weterynaryjnej „Sikorka” w 
miejscowości Sikorki 41 lub dowiedzieć się szczegółów pod numerami telefonu (091) 39 17 695 
lub (091) 39 17 664.
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•
•
•
• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
• Drzwi zewnętrze i wewnętrzne

Okna PCV i drewniane
Rolety materiałowe i zewnętrzne
Żaluzje, markizy

Biura: • Kamień Pomorski tel. 091 382 08 05

w
w

w
.o

kn
o-

lu
x.

co
m • Węgorzyno 091 39 764 88

Do każdego okna
• parapet lub
• roleta materiałowa

tel.

- MAJĄTKOWE
- OC, AC
- FINANSOWE
- PRAWNE
- NA ŻYCIE
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Czas rusza na nowo

Tarcze już na wieży
Prace przy remoncie kościoła pw. WNMP nieubłaganie posuwają się na-

przód. W minioną środę na murach kościelnej wieży zawisły nowe tarcze 
zegara.

W środę rano na dziedzińcu kościoła ustawiony został podnośnik z koszem 
i rozpoczął się demontaż starej tarczy zegarowej zamontowanej na ścianie od 
strony miasta. Tuż po południu w to miejsce została zainstalowana nowa tarcza 
wykonana z tworzywa sztucznego i aluminium. Następnie ta sama operacja 
została wykonana na drugiej ścianie. Wszystko poszło bez problemów i teraz 
czekamy na zamontowanie sygnaturki na szczycie wieży.

Ag

KOLEJNY WIELKI SUKCES II LO

8 marca odbył się półfinał XVII 
Olimpiady Teologii Katolickiej, w 
którym wzięło udział ok. 100 ucz-
niów z całej diecezji szczecińsko-ka-
mieńskiej, w tym 7 z Nowogardu - z I 
LO (pod opieką ks. Marcina Szczod-
rego) i II LO (pod opieką ks. Marka 
Gajowieckiego). Hasło tegorocznej 
edycji olimpiady to: “Trwajcie mocni 
w wierze!”, więc głównym zagadnie-
niem, z którym zmagali się uczest-
nicy była wiara. Do obowiązkowej 
literatury należały dzieła obecnego 
papieża Benedykta XVI oraz jego 
wielkiego poprzednika Jana Pawła 
II, a także fragmenty Katechizmu 
Kościoła Katolickiego. Niezbędna 
była też znajomość Pisma Świętego. 
Trzeba zaznaczyć, że teksty obu pa-
pieży nie należą do łatwych - często 
były one pisane w formie wykładów 
dla studentów lub jako traktaty teo-
logiczno-filozoficzne. Licealiści mu-
sieli zmierzyć się z trudnym językiem 
teologii oraz ogarnąć i zrozumieć 

liczne porównania, przybliżenia i 
nawiązania. Formą sprawdzenia 
wiedzy uczestników był test. Rywa-
lizacja była zacięta, tym bardziej, 
że spośród wszystkich uczestników 
(ok. 100 osób!) do etapu centralnego 
mogły dostać się tylko trzy osoby. 
Niekwestionowany sukces odniosło 
II LO z Nowogardu, gdyż w gronie 
szczęśliwych zwycięzców znalazło 
się aż dwoje uczniów z tej szkoły, 
którzy po raz kolejny pokonali przed-
stawicieli prestiżowych szczecińskich 
liceów - Agata Tychoniec (kl. I b), 
która zajęła I miejsce i Wojciech 
Koladyński (kl. III b) - miejsce III. 
Oboje będą reprezentować naszą 
diecezję w etapie centralnym, który 
odbędzie się pod koniec kwietnia w 
Gliwicach. Niezmiernie cieszy fakt, 
że jeszcze jedna olimpiada dołącza do 
tych, w których prym wiodą ucznio-
wie II LO. Zwycięzcom i opiekunowi 
- gratulujemy i trzymamy kciuki za 
finał! red.

Weekend w Kinie

Noc w muzeum
Komedia USA 2006 r., reż. Shawn Levy, obsada Ben 

Stiller, Carla Gugino, Owen Wilson, czas trwania 100 
min., projekcja: piątek – niedziela godzina 17.00.

Nocny strażnik w muzeum historii naturalnej przy-
padkowo uwalnia starożytną klątwę, która sprawia, 
że nocą ożywają zgromadzone w muzeum eksponaty, 
a wśród nich: szkielety dinozaurów, wypchane zwie-
rzęta prehistoryczne, miniatury ukazujące wielkie 
bitwy historii i figury przedstawiające słynne postacie 
historyczne.

Ryś 
Komedia Polska 2007 r., reż. Stanisław Tym, obsada: 

Stanisław Tym, Krzysztof Kowalewski, Zofia Merle, 
czas trwania 143 min., projekcja: piątek – niedziela 
godzina 19.00.

Stwierdzenie „film kultowy” powstało m.in. dla 
takiego filmu jak „Miś”. „Ryś” jest jego kontynuacją 
oczekiwaną przez wielu kinomanów. Czy udaną? 
Warto przekonać się samemu. Ag

Foto Jan Korneluk

Foto Ag

Foto Jan Korneluk
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W obiektywie Jana Korneluka  - 14 marca 2007 r. - założono nowe tarcze zegarowe

Szach i mat 
III otwarty turniej szachowy z 

cyklu „Zima 2007” rozegrano w 
dniu 11.03.2007 roku w klubie „Po-
morzanina” Nowogard. W turnieju 
udział wzięło tylko 12 zawodników, 
a to dlatego że wzięli w nim udział 
tylko mieszkańcy naszej gminy, 
ponieważ w tym samym czasie w 
naszym województwie rozgrywano 
wiele turniejów rocznicowych. My 
też w ten sposób uczciliśmy rocz-

nicę wyzwolenia Nowogardu. Sza-
chiści rozegrali 9 rund w kategorii 
„Open” i „Junior”. A oto wyniki w 
kategorii „Open”: 1miejsce Paweł 
Taberski 9 pkt !; 2 Sebastian Hnat 7 
pkt; 3 Jan Kukuła 6 pkt, w kategorii 
„Junior”; 1 miejsce Krystian Olech-
ny, 2 Marcin Sulima. 

Turniej rozgrywano systemem 
szwajcarskim po 15 minut dla za-
wodnika, pary kojarzono przy po-

mocy komputera. Zwycięzcy po-
szczególnych kategorii wyróżnieni 
zostali pucharami ufundowanymi 
przez organizatora turnieju, to jest 
Radę Miejsko-Gminną Zrzeszenia 
LZS, pozostali wymienieni zawod-
nicy otrzymali nagrody rzeczowe, 
których sponsorem był sklep Ro-
mana Tatary za co organizator bar-
dzo dziękuje. 

Na koniec specjalnym pucha-
rem uhonorowano Jana Kukułę za 
jego wieloletnie propagowanie idei 
sportu szachowego na ziemi Nowo-

gardzkiej i bardzo duży wkład pracy 
w organizacji tego typu turniejów, a 
związane było to z jego wyjazdem 
na dłuższy czas z Nowogardu. Pa-
nie Janie dziękujemy i życzymy po-
myślnych wiatrów!  

Następny, ostatni już turniej z 
cyklu „Zima2007” odbędzie się 29 
kwietnia, na który serdecznie za-
praszamy wszystkich lubiących po-
główkować nad 64 polami. 

JK 
Foto Jan KornelukPuchary otrzymali zwycięzcy turnieju oraz dodatkowo uhonorowany 

Jan Kukuła.

Główkowanie bywa ciężkie.
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Burmistrz Nowogardu
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard 
dotyczącego prowadzenia działalności w zakresie 

wspierania przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego 
na terenie gminy Nowogard.

1. Planowane wydatki na powyższe zadanie - 7.000 złotych.
2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymienio-
ne w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku pub-
licznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz jednostki 
organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzoro-
wane, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania przed-
siębiorczości i rozwoju gospodarczego.
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 po-
stępowaniu konkursowym. Oferty do konkursu, sporządzone są według wzoru 
określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 
grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramo-
wego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z 
wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), organizacje składają w termi-
nie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia tj. do dnia 12.04.2007 r. na adres: Urząd 
Miejski w Nowogardzie, Pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard w zamkniętych koper-
tach z napisem: „Działalność w zakresie wspierania przedsiębiorczości i rozwoju 
gospodarczego na terenie gminy Nowogard.”
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:
a. potencjał organizacyjny,
b. zakres oferowanych usług,
c. udział środków własnych, 
d. efekty dotychczasowej działalności.

Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

Burmistrz Nowogardu
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard 
dotyczącego prowadzenia zajęć pozalekcyjnych 

dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Nowogard.
1. Planowane wydatki na powyższe zadanie - 25.000 złotych.
2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymie-
nione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz jed-
nostki organizacyjne 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 realiza-
cji.
4. Zasady przekazywania dotacji na dofinansowanie zleconych zadań w spo-
sób szczegółowy zostaną ustalone w umowie zawartej z organizacją wyłonioną 
w postępowaniu konkursowym. Oferty do konkursu, sporządzone są według 
wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicz-
nego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), orga-
nizacje składają w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia tj. do dnia 
12.04.2007 r. na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, Pl. Wolności 1, 72-200 
Nowogard w zamkniętych kopertach z napisem: „Organizacja zajęć pozalek-
cyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Nowogard”.
5. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje komisja powołana przez Bur-
mistrza Nowogardu w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert, 
biorąc pod uwagę następujące kryteria wyboru:
a. potencjał organizacyjny,
b. zakres oferowanych usług,
c. udział środków własnych, 
d. efekty dotychczasowej działalności.

Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

Zarząd Powiatu Goleniowskiego 
podaje do wiadomości, że w budynku 
Starostwa Powiatowego w Goleniowie 

przy ul. Dworcowej 1 na tablicy ogłoszeń 
została podana informacja 

o wykazaniu 
do sprzedaży nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Goleniowskiego 
położonej na działce Nr 59/2 o pow. 9500 m2  

w obrębie 9 miasta Goleniów. 

Nestle Ice Cream Polska Sp. z o.o.
Biuro Regionalne
72-200 Nowogard, ul. Armii Krajowej 28f

Poszukuje kandydatów 
z terenu Nowogardu i okolic na stanowisko:

HANDLOWIEC
Wymagania:
- prawo jazdy kat. B lub C;
- książeczka zdrowia;
- doświadczenie w handlu mile widziane;
- dyspozycyjność;
- wykształcenie min. zawodowe
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i lstu motywacyjnego w 
terminie 7 dni od ukazania się ogłoszenia na adres: Nestle Ice Cream Polska 
Sp. z o.o., Biuro Regionalne, 72-200 Nowogard, ul. Armii Krajowej 28f.

  Nestle Ice Cream Polska Sp. z o.o.
  Biuro Regionalne
  72-200 Nowogard, ul. Armii Krajowej 28f

Poszukuje kandydatów z terenu Nowogardu 
i okolic na stanowisko:

POMOCNIKA MAGAZYNIERA
Wymagania:
- prawo jazdy kat. B 
- książeczka zdrowia;
- dyspozycyjność;
- wykształcenie min. zawodowe
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i lstu motywacyjnego w 
terminie 7 dni od ukazania się ogłoszenia na adres: Nestle Ice Cream Polska 
Sp. z o.o., Biuro Regionalne, 72-200 Nowogard, ul. Armii Krajowej 28f.

 Witamy wśród nas...

Syn Edyty Grychtolik 
ur. 10.03.07 z Osowa

Syn Angeliki Piątek 
ur. 9.03.07 z Węgorza

Ponadto w Szpitalu 
w Nowogardzie 

urodziło się 
1 dziecko 

Zdjęcie oraz dane 
personalne nie 

zostały opublikowane 
ze względu na brak 

zgody rodziców
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Burmistrz Nowogardu
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard 
dotyczącego działalności w zakresie 

organizacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
1. Planowane wydatki na powyższe zadanie - 218.000 złotych.
2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymie-
nione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku pub-
licznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz jednostki 
organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzo-
rowane, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszech-
niania kultury fizycznej i 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 są według wzo-
ru 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 sprawozda-
nia z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), organizacje składają w 
terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia tj. do dnia 12.04.2007 r. na adres: 
Urząd Miejski w Nowogardzie, Pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard w zamknię-
tych kopertach z napisem: „Działalność w zakresie organizacji i upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu”.
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
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard 
dotyczącego działalności w zakresie 

organizacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
1. Planowane wydatki na powyższe zadanie - 218.000 złotych.
2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymie-
nione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz jed-
nostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie 
nadzorowane, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upo-
wszechniania kultury fizycznej i 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 spo-
sób szczegółowy zostaną ustalone w umowie zawartej z organizacją wyłonioną 
w postępowaniu konkursowym. Oferty do konkursu, sporządzone są według 
wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicz-
nego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), orga-
nizacje składają w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia tj. do dnia 
12.04.2007 r. na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, Pl. Wolności 1, 72-200 
Nowogard w zamkniętych kopertach z napisem: „Działalność w zakresie orga-
nizacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.
5. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje komisja powołana przez Bur-
mistrza Nowogardu w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert, 
biorąc pod uwagę następujące kryteria wyboru:
a. potencjał organizacyjny,
b. zakres oferowanych usług,
c. udział środków własnych, 
d. efekty dotychczasowej działalności.

    Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

Burmistrz Nowogardu
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard 
dotyczącego prowadzenia działalności 
w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego.

1. Planowane wydatki na powyższe zadanie - 45.000 złotych.
2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymie-
nione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. 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 organizacją wyłonioną w 
postępowaniu konkursowym. Oferty do konkursu, sporządzone są według wzo-
ru 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 sprawozda-
nia z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), organizacje składają w 
terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia tj. do dnia 12.04.2007 r. na adres: 
Urząd Miejski w Nowogardzie, Pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard w zamkniętych 
kopertach z napisem: „Działalność 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:
a. potencjał organizacyjny,
b. zakres oferowanych usług,
c. udział środków własnych, 
d. efekty dotychczasowej działalności.

    Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

Burmistrz Nowogardu
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard 
dotyczącego prowadzenia działalności w zakresie 

opieki społecznej na terenie gminy Nowogard.
1. Planowane wydatki na powyższe zadanie - 18.000 złotych.
2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wy-
mienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) 
oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej 
lub przez nie nadzorowane, prowadzące działalność pożytku publicznego 
w zakresie opieki społecznej.
3. Środki określone w pkt 1 przeznacza się na wspieranie zleconych orga-
nizacji 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 wy-
łonioną w postępowaniu konkursowym. Oferty do konkursu, sporządzone 
są 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 pub-
licznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, 
poz. 2207), organizacje składają w terminie 30 dni od daty publikacji ogło-
szenia tj. do dnia 12.04.2007 r. na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, 
Pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard w zamkniętych kopertach z napisem: 
„Działalność w zakresie opieki społecznej na terenie gminy Nowogard”.
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:
a. potencjał organizacyjny,
b. zakres oferowanych usług,
c. udział środków własnych, 
d. efekty dotychczasowej działalności.

    Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba
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ALARMY
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ul. 3 aja 44
660797830 091-3921155

ł ż

CAR-AUDIO i TUNING

www.el-car.net

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, okreso-
we i kontrolne pracowników

- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWENCI!!! 

CENY PROMOCYJNE!
Rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

Zapraszamy wszystkich kierowców do bezpłatnego:

czeka na Ciebie
Nasz serwis czynny

8.00-15.30 8.00-13.30

KURKI NIOSKI 
odchowane 

• sprzedaż od 20 marca •
Gospodarstwo Drobiarskie 

Żabowo 13, tel. 091 39 106 66

DORADZTWO PRAWNE 
opinie prawne, pisma procesowe,

wnioski do sądu i komornika, 
umowy, testamenty

ul. 3 Maja 55 (na przeciw księgarni) 
Czynne pon – pt w godz. 930 – 1600 

tel. 0503 61 77 39 
N I S K I E  C E N Y ! ! !

P.H HURTPOL
ul. M

.
,łynarska 1a Nowogard

zaprasza na wiosenną promocję,

atrakcyjne ceny

Wszystko do łazienek:
•
•
•
•

płytki podłogowe i ścienne juz od 15 zł/m 2 brutto
kabiny prysznicowe 80 od 189 zł brutto
WC kompakt do 170 zł brutto
oraz baterie, brodziki, wanny,

ceramika sanitarna w dużym wyborze
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OG£OSZENIA 
DROBNE

Dom Handlowy VELES 
zaprasza:

- części samochodowe do wszystkich 
  typów samochodów, realizacja zamówień
- artykuły gospodarstwa domowego
- posiada lokal do wynajęcia

Nowogard, ul. 5 Marca 7 
tel. 0501 333 075

zatrudni
fryzjerkę lub fryzjera

NIERUCHOMOŚCI

• Działki budowlane w Nowogardzie, przy 
ul. Gen. Bema sprzedam. 0605 106 300.

• Kupię pilnie kawalerkę na Os. Bema, 

może być do remontu. 0609 633 821.

• Zamienię mieszkanie 2-pokojowe, spół-
dzielcze, własnościowe na 4-pokojowe. 
0606 39 89 02.

• Poszukuję garażu do wynajęcia w do-
brym stanie na Os. Gen. Bema dla Forda 
Transita. 0512 99 56 15.

• Zdecydowanie kupię mieszkanie 3-poko-
jowe. 0698 847 399.

• Kupię mieszkanie 4-pokojowe. 0606 

39 89 02.

• Pilnie poszukuję mieszkania do wynaję-
cia, 2-pokojowego, najlepiej nieumeblo-
wanego. 0692 318 961.

• Poszukuję do wynajęcia mieszkanie 2-
pokojowe. 0692 489 837.

• Sprzedam działkę nr 40 przy ul. Armii 
Krajowej 23. Cena do uzgodnienia.

• Kupię działkę budowlaną, okolice Nowo-
gard – Długołęka. Tel. 0695 091 277, 0693 
553 656.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
41,47 m kw., 2 pokoje z balkonem, III pię-
tro. Tel. 091 419 06 02.

• Sprzedam ogródek – ul. Leśna. 0696 
440 841.

• Kupię ziemię w okolicy Nowogardu 0,5 

– 1 ha. Dobrze zapłacę. 0604 154 316.

• Sprzedam mieszkanie 77 m kw., 4 po-
koje, II piętro, cena 140.000 zł. Tel. 0605 
686 508.

• Sprzedam duży dom w Nowogardzie. 
0667 045 009. 

• Zdecydowanie sprzedam mieszkanie 
63 m – Os. Gryfitów. 091 39 25 350, po 
20.00.

• Wynajmę część sklepu – ok. 15 m kw. na 
działalność handlową w Gryficach. 0609 
307 327.

• Kawalerka do wynajęcia. Tel. 0515 
910 306.

• Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe + 
garaż. 0696 440 841.

• Do wynajęcia mieszkanie dla 2 – 3 osób, 
wyposażone. 091 39 20 737.

• Zamienię kawalerkę 36 m kw. na miesz-
kanie 2-pokojowe. 091 39 27 068, po 
18.00.

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, I pię-
tro, centrum, własnościowe. 0604 97 71 
44.

• Sprzedam pawilon handlowy z wypo-
sażeniem z możliwością przeniesienia 
– może być domkiem letniskowym (płyta 
obornicka). 0693 850 197.

• Pilnie poszukuję mieszkania do wyna-

jęcia - najlepiej kawalerka lub 2-poko-

jowe plus garaż. 0889 188 134.

• Sprzedam działkę 30 arów. 0510 
043 371.

MOTORYZACJA

• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”do Rove-

ra 416 z 1996 r., cena do uzgodnienia 

w bdb stanie. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie Eurostone, 

używane 195/65/R15, 91H, stan do-

bry, cena do uzgodnienia. Tel. 0605 

522 340.

• Sprzedam VW Golf III, 1992 r., poj. 1.4i, 
kolor zielony, cena 4.000 zł. Tel. 0604 
592 564, 091 419 12 91.

• Sprzedam Simsona SR50, skuter, 1988 r., 
4-biegowy, stan bdb, wszystko sprawne. 
0510 170 263.

• Sprzedam części do Mazdy 323f. Tel. 

091 39 11 608, po 16.00.

• Silnik, skrzynia biegów, tylni i przedni 
most, 2 pary drzwi i tylnia klapa do Fiat 
Uno, 1995 r., poj. 1.4. 0691 534 788.

• Tanio sprzedam Audi, 1981 r., na chodzie, 
OC zapłacone. 091 39 23 898.

• Sprzedam Poloneza Trucka z gazem, 
nowe opony, stan dobry, cena do uzgod-
nienia. 0603 132 103.

• Fiat 125p, ubezpieczenie, przegląd tech-
niczny do września 2007 r. 091 39 20 307.

• VW Passat, 1.9TDI, 110 KM, 1996 r., klima, 
2 x airbag, el. szyby, centralny zamek, 
alufelgi, ABS, hak, zarejestrowany. Cena 
12.800 zł. 0667 353 993.

• Sprzedam Opel Astra combi z instalacją 

gazową, poj. 1.4, 1997 r. 0660 315 662.

• Sprzedam Renault Clio, 1995 r., poj. 
1200i, do rejestracji. 0889 430 872, 0602 
823 424.

ROLNICTWO

• Sprzedam facelię; kupię byczki od 100 
– 200 kg. 0668 316 103.

• Sprzedaż piskląt na zapisy. 091 39 
21 070.

• Kupię ciągnik C-360. 091 419 30 45, 0602 
750 864.

• Sprzedam żyto paszowe. 0600 345 068.
• Sprzedam prosięta. 0667 374 574.
• Sprzedaż ziemniaków jadalnych, 1 zł/kg. 

091 39 18 259, 0603 264 322.
• Sprzedam prosiaki – Krasnołęka 13. 091 

39 18 611.
• Sprzedam byka zarodowego 2,5 roku, 

czystej rasy Welsh black (rasa mięsna), 
nadaje się do mieszania z innymi rasa-
mi. Cena 1000 Euro. 091 39 25 132, 0506 
486 202.

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.

• CYKLINOWANIE PODŁÓG. 0691 703 843.

• USŁUGI TRANSPORTOWE DO 1,5 TONY, FAKTURA 

VAT. MOŻLIWOŚĆ NAWIĄZANIA STAŁEJ WSPÓŁ-

PRACY. 0888 878 314.

• Malowanie, montaż paneli podłogowych 
i inne drobne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 22 783, 0660 392 851.

• Prace wykończeniowe, szpachlowa-

nie, malowanie, regipsy, panele i inne. 

0696 909 548.

• Rozliczenia podatkowe – PITY. 15 zł/de-
klaracja. 0695 770 724.

• Tipsy, promocja – tanio, profesjonal-

nie! 0504 589 679. 

• Nauka angielskiego. 0697 027 844. 
•  Remonty. 0508 920 135. 

• Okazja! Tipsy żelowe 40 zł, manicure 

10 zł. 0609 961 423.

• Transport międzynarodowy – cała 

EUROPA z preferencją SKANDYNAWII. 

Oferuję konkurencyjne ceny, termino-

we dostawy i kompleksową obsługę. 

Przyjmę kierowcę z doświadczeniem 

międzynarodowym. Dobre warunki 

płacowe. Tel. 0602 55 55 98.

• USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE, REMON-
TY, WYKOŃCZENIA. Tel. 0607 994 798.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Usługi hydrauliczne, instalacje wod.-kan. i 
co, stali, miedzi. 0697 878 118.

• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 
091 39 72 575, 0695 085 470.

• Chemia. 091 39 21 195.

• Dekarsko-blacharskie, docieplenia. 0508 
170 846.

• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.

• KREDYTY HIPOTECZNE, BUDOWLANO-

HIPOTECZNE. TEL. 0691 894 129.

• Kopanie działek – tanio! 0609 632 378, po 
15.00.

• Wykonam budowę domu, docieplenia, 
regipsy. 0502 955 633, 091 39 25 280, po 
20.00.

PRACA

• Zatrudnię do produkcji siatki. Kikorze 36. 
0502 652 929.

• Zatrudnię lektora języka angielskiego w 
godzinach popołudniowych na terenie 
Gryfic. Tel. 0602 401 331. 

• Zatrudnię kierowcę z kat. C. 0501 
692 145.

• PILNIE przyjmę pracowników do robót 
drogowych. Mile widziane uprawnienia 
na sprzęt, prawo jazdy na ciągnik lub sa-
mochód ciężarowy. 0606 879 329, 091 39 
26 824.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub pomocni-
ka. 0603 366 286.

• ZZN WAM Sp. z o.o. w Warszawie o/Star-

gard Szcz. zatrudni pracownika na sta-
nowisko inspektora do spraw budowla-
nych, wykształcenie minimum średnie, 
wskazane uprawnienia budowlane i tytuł 
Zarządcy Nieruchomości. Tel. kont. 0693 
080 488.

• Przyjmę mechanika samochodowego 
z kwalifikacjami. 091 39 20 131, 0605 
276 271.

• Koło Łowieckie „Ryś” w Nowogardzie pro-
si o składanie ofert na koszenie łąk oraz 
zbiór i inne usługi rolnicze. 091 39 104 16, 
0661 957 625.

INNE

• Pożyczki – 0503 037 506.
• Sprzedam telefax Panasonic z przenośną 

słuchawką oraz wyposażenie sklepu (lada 
+ regały) – stan bdb. 0662 788 296.

• Kupię łyżworolki rozmiar 31 – 33 w 
dobrym stanie. 091 39 26 073, 0693 
926 073.

• Kupię – sprzedam pilarki spalinowe 

firmy Husqvarna (na części). Tel. 091 

39 268 57, od 9.00 do 17.00, 0608 

328 095.

• Owczarek niemiecki czarno-podpalany, 
samiec mocnej budowy i niskim zadzie, 
po rodowodowych rodzicach, wiek ok. 
1,8 mies., dobry do pilnowania, bardzo 
czujny sprzedam. 091 39 21 828.

• Tanio kupię butlę na propan – butan. 
0665 209 464.

• Telewizor samochodowy kolorowy sprze-
dam. 091 39 20 737.

• Zginęła legitymacja studencka na nazwi-
sko Kamil Juszczyński. 091 39 22 984.

ODDAM, PRZYJMĘ

• Oddam roczną sukę i 8-miesięcznego 

psa w dobre ręce. Tel. 091 39 176 44. 

• Oddam ziemię po wykopaniu stawu. 0607 
739 866. 

• Oddam gruz. 0605 468 190.
• Przyjmę gruz. 0606 615 049.
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Kursy
językowe: angielski włoski francuskiniemiecki

Język angielski
dla początkujących

Język niemiecki, angielski dla bezrobotnych

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

72-200 NOWOGARD
UL. BOH. WARSZAWY 71
Tel/Fax. 091 39 26 939

kom. 0 606 664 742

blachy, rury, pręty, profile,
kątowniki, ceowniki,

płaskowniki, dwuteowniki,
kute elementy ozdobne

(na terenie byłego POMu)

Radosław Kluszczyński

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Cyfrowy 

druk kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A
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Krzyżówka Humor 
Henia Szczupaka

NR 11

Rozwiązanie końcowe krzy-
żówki – przysłowie – utworzą 
litery z pól oznaczonych kółkami 
czytane kolejno rzędami (począ-
tek) i z pól ponumerowanych od 
1 do 15 (dokończenie).

Poprawne rozwiązanie krzy-
żówki nr 10 … JASKÓŁKI – na-
desłali: Jan Nikicin (Włodzi-
sław), Barbara Bartosik, Józef 
Górzyński, Maryla Piątek, Lidia 
Walaszczyk, Teresa Powalska, 
Krystyna Zawidzka, Krystyna 

Tretiak (Maszkowo), Bogumiła 
Urtnowska (Kulice), Władysła-
wa Kubisz, Franciszek Palenica, 
Bogdana Walewska, Marze-
na Ustyjańczuk, Maria Gortat 
(Czermnica), Alicja Wypych, 
Grażyna Furmańczyk (Sikor-
ki), Katarzyna Kotala, Halina 
Szwal, Halina Stefańska, Ire-
na Przybyłek, Jerzy Zawadzki 
(Orzechowo), Barbara Śmigiel, 
Irena Szeremeta, Kazimierz Gru-
dziński, Ryszard Gutowski, Anna 

Florkowska, Przemysław Sońtka, 
Stanisława Pokorska, Urszula 
Skowron, Dawid Łachmanowicz, 
Regina Orłowska.

Prenumeraty „DN” na kwie-
cień wylosowali:

- Grażyna Furmańczyk – Si-
korki, 

- Maria Gortat – Czermnica,
- Halina Stefańska – Nowo-

gard.
Gratulujemy!

Świeżo utlenionej

Żeś uroczą blondynką, to ci każdy powie.
Gdyby ci się tak jeszcze rozjaśniło w głowie!

Plaga

By prasa na swoich łamach
Pisać zaczęła znów,
O naszych rodzimych chamach,
O chamskim zalewie słów.
Statystyk, ujmie to prościej,
Zwyczajnie oznajmi, że
Przeciętnie na głowę ludności
„Wiązanek” przypada dwie.
Jak każdy Polak dziś, mam stwar-
dniały słuch – bowiem kto
Codziennie żyje wśród chamstwa –
Dość często nie widzi go.
Z ulicy więc nolens volens,
Z publicznych miejsc muszę brać.
Do domu miliony „choler”
I tych groźniejszych: na „... mać”.
Patrzę z litością i trwogą,
Widzę, jak z twarzą złą,
Rzuca się cham na kogoś,
Lży go, o byle co!
Już z autobusów i tramwajów,
Z urzędów, sklepów czy biur,
Te „słówka” mnie zalewają, 
Słyszę ich groźny chór!
Bronię się nadaremnie,
Ich cała masa – ja sam...
Boję się, że i ze mnie,
Zrobi się wkrótce cham.
Straszną się staje chorobą,
Jedna z groźniejszych plag!
Naród pociąga za sobą,
Ale lekarzy – brak!
Leczcie to chamstwo, leczcie!
Jeśli któregoś dnia. 
Zacznę kląć w wierszu – wiedzcie:
Pisał go cham. 
Nie ja.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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)

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

ZGONY

Nowogard 15.03.2007r.

OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca
2. Kierowca C+E
3. Stolarz
4.  Prezenter handlowy
5.    Przedstawiciel Handlowy 
6.  Wykrawacz ryb
7.  Traktorzysta
8.  Murarz tynkarz
9. Ochroniarz
10.  Pracownik myjni samo-

chodowej
11.  Inspektor do spraw bu-

dowlanych
12.  Robotnik drogowy
13. Brukarz

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Kucharz   (Pobierowo)
2. Ochroniarz (Szczecin)
3. Kierowca C+E (Ciesław)
4. Mechaników, elektryków, 

automatyków, ślusarzy 
(Szczecin)

5. Wykrawacz – rozbieracz 
mięsa (Górzyca)

6. Elektryk (Szczecin)
7. Brukarz, kierowca z kat 

B,C,CE, operator koparko 
– ładowarki (Szczecin)

8. Rzeźnik (Górzyca k/Gryfie) 
9. Księgowa (Gryfice)

Cyfrowy 

druk kolorowy 

KOLOROWE 
KSERO

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

8 marca 2007 r.,  Mariusz Suszak, ur. 1967 r., zam. Nowogard

8 marca 2007 r., Władysław Poroszewski, ur. 1922 r., zam. Nowogard

11 marca 2007 r., Anastazja Krzywańska-Żmudzka, ur. 1908 r., zam. Nowogard

13 marca 2007 r., Paulina Zielińska, ur. 1922 r., zam. Sąpolnica
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Chciałbym przybliżyć plany 
tegorocznych Międzynarodo-
wych Mistrzostw Polski Taxi. 
Mistrzostwa odbywać się będą  
29-30 czerwca w 7 konkuren-
cjach sportowych: 7 – osobowa 
piłka nożna seniorów i oldbojów, 
kręgle, siatkówka plażowa, dart, 
szachy, wędkarstwo i tenis sto-
łowy. Zawody w kręgle odbędą 
się w Kręgielni w Stargardzie 
Szczecińskim, siatkówka plażo-
wa nad jeziorem w Golczewie, 
tenis stołowy w Wierzbięcinie, 
szachy, dart i wędkarstwo w 
Nowogardzie. Natomiast piłka 
nożna rozgrywana będzie przez 
dwa dni, w piątek eliminacje, w 
sobotę finały, na boiskach w Do-
brej Nowogardzkiej, Golczewie i 

Nowogardzie. Planujemy w pią-
tek 29 czerwca  prezentacje ekip 
na Placu Szarych Szeregów w 
Nowogardzie, a w sobotę w tym 
samym miejscu zakończenie Mi-
strzostw, wręczenie zwycięzcom 
pucharów i medali. Staramy się 
żeby otwarcie i zamknięcie Mi-
strzostw kończyło się występami 
artystycznymi. Rozmawiamy z 
Gosią Andrzejewicz, Stachur-
skym i zespołem Farba, na ile 
się to uda zależy od środków 
finansowych.

Natomiast w piątek w trakcie 
eliminacji piłkarskich o godz. 
13.00 odbędzie się pokazowy 
mecz piłkarski „Pogoń – Nowa” 
Szczecin kontra kadra Polski 
oldbojów. W Pogoni wystąpi 
duet Matlak – Adamczuk, a w 
kadrze między innymi Andrzej 
Kobyliński były gracz Bundes-
ligi oraz trzech zawodników z 
zachodniopomorskiego, w tym 
dwóch z Nowogardu. Do tych 
Mistrzostw zaprosiliśmy 200 
Korporacji Taxi z całej Polski, 
wszystkich województw. Nato-
miast jeżeli chodzi o Europę, 
to Tomasz Szafran jako delegat 
Nowogardu do spraw turystyki 
podjął współpracę z dyrektora-
mi Ośrodków Turystycznych z 
Londynu, Berlina, Rzymu, Ma-

drytu, Sztokholmu, Budapesztu, 
Wiednia, Amsterdamu, Moskwy 
i Brukseli.

Współpraca jest bardzo owoc-
na, zgłosiła się korporacja Taxi ze 
Sztokholmu licząca 3600 taksów-
karzy, która oprócz Mistrzostw 
interesuje się współpracą tury-
styczną w Nowogardem. Linie 
lotnicze Ryanair z Wielkiej Bry-
tanii wyraziły chęć umieszczenia 
reklamy naszych Mistrzostw w 
magazynie pokładowym, a rekla-
ma naszych Mistrzostw ukazała 
się w prasie w Wilnie, we Lwowie 
i Wiedniu. 

Jako pierwsza wyraziła chęć 
przyjazdu do Nowogardu ekipa 
z Limasoll z Cypru F.C. „Cho-
pen”.

Na chwilę obecną idzie wszyst-
ko zgodnie z planem. W następ-
nych numerach przybliżymy 
Państwu poszczególne konku-
rencje sportowe. Chętni z nasze-
go regionu, którzy mają ochotę 
brać udział w poszczególnych 
konkurencjach powinni zgłaszać 
się do Pubu „Pasadena”, gdzie 
mieści się sztab Mistrzostw, lub 
dzwonić pod numer telefonu: 
606 612 367.

Ze sportowym pozdrowie-
niem

Andrzej Szafran

Tęczak informuje

Zarząd Koła PZW „Tę-
czak” informuje, że znaczki 
wędkarskie można nabyć u 
skarbnika p. Adama Włodka 
w pok. nr 115, I piętro, Hotel 
Cisy w poniedziałki i czwart-
ki w godz. 15.00 – 17.00 oraz 
codziennie w sklepie wędkar-
skim na Pl. Wolności w godz. 
10.00 – 18.00.

ZAWODY TROCIOWE
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

organizuje 

dnia 18 marca 
zawody trociowe. 
Zapisy w sklepie wędkarskim 

na Placu Wolności 
do 15 marca. 

Wpisowe 10 zł. 
Serdecznie zapraszamy!

Oldboje na hali
W najbliższą sobotę rozegrany zostanie 

kolejny halowy turniej piłkarski zorganizowany 
przez drużynę nowogardzkich „Nauczycieli”. 
Do rozgrywek w hali sportowej Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących staną drużyny z naszego 
powiatu, jak i kilka zespołów spoza jego terenu. 
Wszyscy rywalizować będą o puchar burmistrza 
naszego miasta.

Serdecznie zapraszamy wszystkich sym-
patyków halowej odmiany piłki nożnej. Początek 
turnieju o godzinie 10.00.

Andrzej Garguliński

Mistrzostwa Taxi

Siatkarski superpuchar

Rybex pierwszy, Wyszomierz tuż za nimi
W miniony weekend w Maszewie odbył się turniej mający wyłonić najlepszą w powiecie goleniow-

skim amatorską drużynę siatkarską.

Siódme 
zwycięstwo 
z rzędu tenisistów 
Pomorzanina

Trwa świetna passa tenisistów Pomorzanina 
Nowogard, którzy w miniony weekend wygrali 
dwa kolejne mecze ligowe odnosząc tym samym 
siódme zwycięstwo z rzędu.

Pomorzanin rozgrywał dwa wyjazdowe spot-
kania z faworyzowanymi przeciwnikami.

Kluczem do zwycięstwa w meczu z UKS 
Tenis „5” Białogard była gra A. Lewańczuka i 
Ł. Owczarka, którzy zanotowali komplet zwy-
cięstw. Po jednym punkcie dorzucili R.Kubas i 
debel R. Kubas/ Ł. Owczarek. Ostatecznie mecz 
zakończył się wynikiem 6:4.

Drugi mecz z Pomorzaninem Sławoborze 
zaczął się kiepsko gdyż po trzech meczach było 
3:0 dla gospodarzy. W tym momencie wysokie 
umiejętności pokazał R. Kubas zdobywając 
komplet punktów. Po punkcie dołożyli deble 
R. Kubas/Ł. Owczarek, A. Lewańczuk/ M. 
Witkowski. Punkty przyniosły też pojedynki 
indywidualne i mecz udało się wygrać 6:4.

Dobre wiadomości napłynęły też z mistrzostw 
województwa, gdzie mix M. Gargulińska/ A. 
Lewańczuk zdobył brązowy medal. M. Gargu-
lińska w rozgrywkach indywidualnych zajęła 
czwarte miejsce.

Ag

W turnieju wystartowało czte-
rech zwycięzców amatorskich lig 
powiatu goleniowskiego. Nowo-
gard reprezentowała drużyna z 
Wyszomierza, której dopisało 
sporo szczęścia w losowaniu 
drużyn półfinałowych. Trafiła 
bowiem na zwycięzcę ligi osiń-
skiej, zespół Anpolu Krzywice, 
najsłabszej – zdaniem wielu 
obserwatorów – ekipy w staw-
ce. Te prognozy znalazły swoje 
potwierdzenie na parkiecie. 
W pierwszym secie toczyła się 
wyrównana walka zakończona 
zwycięstwem LZS Wyszomierz 
26:24. W drugiej odsłonie repre-
zentanci nowogardzkiej ligi mieli 
znacznie łatwiejszą przeprawę 
pokonując rywali 25:18. W trze-
cim secie odżyły nadzieje za-
wodników z Krzywic, którzy po 
wyrównanej walce wygrali 26:24, 
lecz kolejna odsłona pozbawiła 

ich złudzeń gdyż Wyszomierz 
wygrywa tę partię 25:17.

W drugim półfinale mistrz ligi 
maszewskiej Rybex równie łatwo 
rozprawił się z mistrzem ligi go-
leniowskiej Exodusem Asprod 
3:1 (20:25, 26:24, 25:16, 25:12) i 
miał walczyć z Wyszomierzem o 
superpuchar.

Ale zanim to nastąpiło na 
parkiet wyszły drużyny Anpol 
Krzywice i Exodus Asprod by 
zagrać o trzecie miejsce. Lepsi 
okazali się zawodnicy repre-
zentujący Goleniów pokonując 
rywali 3:1 (22;25, 25:12, 30:28, 
25:23).

Finałowe spotkanie dobrze 
zaczęło się dla Wyszomierza, lecz 
w miarę upływu czasu przewaga 
Rybexu zaczęła przekładać się na 
punkty i pierwszy set zakończył 
się porażką 21:25. Drugi set był 
również wyrównany i również 

zakończył się przegraną naszych 
reprezentantów 24:26. To wyraź-
nie odbiło się na morale siatkarzy 
z Wyszomierza, którzy na trzecią 
odsłonę wyszli podłamani prze-
grywając 13:25 i cały mecz 0:3. 
Niemniej należy pogratulować 
drugiego miejsca w turnieju o 
superpuchar powiatu goleniow-
skiego i życzyć powodzenia w 
kolejnych edycjach rozgrywek.

LZSWyszomierz zagrał w skła-
dzie: Daniel Jońca, Norbert 
Kania, Radosław Kania, Andrzej 
Kania, Karol Czarnecki, Maciej 
Gołdyn, Kamil Pacelt, Łukasz 
Kiszka.

Końcowa klasyfikacja:
1. Rybex,
2. LZS Wyszomierz,
3. Exodus Asprod,
4. Anpol Krzywice.
Andrzej Garguliński
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WĘGIEL GROSZEK
WĘGIEL ORZECH
MIAŁ - 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
już od 305 zł brutto

Tel. 091 392 08 21

Cyfrowy 

druk kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

Firma MJO Tartak Goleniów 
zatrudni mężczyzn do produkcji 

• praca na trzy zmiany 
• mile widziani renciści i emeryci 

ul. Tartaczna 1, Goleniów, tel. 091 418 02 25

MEBLE
dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

Transport gratis na terenie miasta Serdecznie zapraszamy

PIWNICA BIEDRONKA

NIE PRZEPŁACAJ - KUPUJ TYLKO U NAS

Raty 0%
od 19.03 do 31.03.07

PROMOCJA MARCOWA
DO 30% NA WYBRANY

ASORTYMENT do 31.03.2007

P R O M O C JA ! ! ! 
Siatka Ogrodzeniowa 
OCYNKOWANA POWLEKANA 

6 zł/m2 
Kikorze 36 • Tel. 0502 652 929

TANIE OPŁATY WSZYSTKO - 0.90 PLN

FOTO - BOŻENA
72-200 Nowogard
ul. 3-go Maja 48

Tel. 091 39 26 953
Tel.kom. 501 054 706

Na Życie,
Mieszkaniowe

i Samochodowe
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KALENDARIUM
20 MARCA

Imieniny:  Aleksander, Aleksandra, Ambroży, Anatol, 
Bogusław, Cyriaka, Eufemia, Fotyna, Hipolit, Kira, 
Klaudia, Klemens, Kutbert, Matrona, Maurycy, Nicetas, 
Rafał, Wincenty i Wulfram
Międzynarodowy Dzień Astrologii

Międzynarodowy Dzień Frankofonii

Dzień Bez Mięsa

21 MARCA

Imieniny: Benedykta, Filemon, Filemona, Klemencja, 
Lubomira, Lubomirz, Ludomir, Ludomira, Marzanna, 
Mikołaj, Pafnucy i Serapion.
Pierwszy dzień wiosny 
ONZ - Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją 
Rasową
UNESCO - Międzynarodowy Dzień Poezji
Dzień Ochrony Bałtyku

Dzień Wagarowicza

22 MARCA

Imieniny: Baldwin, Baldwina, Bazyli, Benwenut, 
Boguchwał, Bogusław, Bogusława, Godzisław, Kata-
rzyna, Kazimierz, Lea, Oktawian, Paweł, Zachariasz i 
Zachary
ONZ - Światowy Dzień Wody
1993 - Oficjalnie zadebiutował mikroprocesor Pen-
tium firmy Intel

Kronika policyjna

POMÓŻMY 
SOBIE

Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 
tej rubryce jest bezpłatne. Zgłoszenia są przyj-
mowane pod numerami telefonów: 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.

Nie bądźmy obojętni wobec ludzi znajdują-
cych się w trudnej sytuacji.

   Z góry dziękujemy.  
Redakcja 

Policjanci kontrolowali dyskoteki
 
W weekendową sobotnią noc policjanci odwiedzili nocne lokale rozrywkowe dzia-

łające na terenie powiatu goleniowskiego kontrolując prawidłowość ich funkcjono-
wania. Nie udało się uniknąć kar.

W poniedziałek w nowo-
gardzkim Komisariacie Policji 
pojawił się mężczyzna by zgłosić 
uszkodzenie ciała dokonane... 
karniszem. Doszło do niego w 
poprzedni weekend, gdy miesz-
kańcy miejscowości Długołęka 
i Węgorzyce postanowili siłą 
wyjaśnić sobie pewne nieporo-
zumienia. Dzień wcześniej, w 
niedzielę około godziny 19.20  
policjanci musieli interweniować 
podczas bitwy do jakiej doszło w 
miejscowości Długołęka. Uczest-
nicy zostali rozpędzeni, a kilka 
osób zostało zatrzymanych i 
wylegitymowanych.

Zgłoszono również kradzież 
roweru pozostawionego przy 
budynku szpitala. Dwóch nie-
letnich sprawców Marcina P. i 
Szczepka A. udało się zatrzymać 
a rower odzyskano. Sprawa trafi 
do sądu rodzinnego.

W środę policjanci zatrzymali 
trzy osoby poszukiwane, które 
zostały osadzone w Zakładzie 
Karnym.

W czwartek podczas kontroli 
drogowej policjanci zatrzymali 
toyotę, za kierownicą której sie-
dział Krystian W. Okazało się, 
że ma on wyrokiem sądowym 
orzeczony zakaz prowadzenia 
pojazdów mechanicznych. Teraz 
stanie przed sądem po raz kolej-
ny by odpowiedzieć za złamanie 
tego zakazu.

W piątek zgłoszono kradzież 
wanny żeliwnej, która znaj-
dowała się na jednej z posesji. 
Policjanci znaleźli ją na jednym 
ze skupów złomu i na podstawie 
rachunków ustalili już osobę, 
która ją sprzedawała.

Personel sklepu „Biedronka” 
przy Placu Wolności zatrzymał 
kobietę, która usiłowała ukraść 
buty i artykuły spożywcze war-
tości 59,46 zł. Ukarana została 
mandatem karnym.

Powiadomiono też o kradzieży 
portfela należącego do kobiety, 
która robiąc zakupy w kiosku 
przy ulicy 700-lecia pozostawiła 
na ladzie portfel. Gdy wróciła 

portfela już nie było. Wraz z nim 
straciła 103 zł i dokumenty.

Zgłoszono również kradzież 
telefonu komórkowego nokia 
n80 wartości 1000 zł. Doszło 
do niej w sklepie „Lidl” gdzie 
złodziej wyciągnął aparat z nie-
zapiętej torebki.

W sobotę zgłoszono kradzież 
telefonu nokia 6070 wartości 400 
zł. Doszło do niej w Restauracji 
„Przystań”. Poszkodowana poszła 
bawić się na parkiet zostawiając 
telefon na stole, gdy wróciła tego 
już nie było.

W niedzielę po anonimowej 
informacji policjanci zatrzymali 
dwie osoby, które na terenie 
posesji przy ulicy Bohaterów 
Warszawy przygotowywały do 
sprzedaży elementy metalowe 
skradzione na terenie ulicy Gór-
nej. Jeden z zatrzymanych był 
nieletni i odpowie przed sądem 
rodzinnym. Drugi trafi przed 
oblicze sądu grodzkiego.

Ag

„Nasze działania były mię-
dzy innymi ukierunkowane  
na zwalczanie i ograniczanie 
przestępczości związanej z han-
dlem środkami odurzającymi, 
sprzedażą alkoholu nieletnim i 
osobom nietrzeźwym, sprzedaż 
alkoholu i papierosów bez ak-
cyzy, przestrzeganie przepisów 
sanitarnych oraz karno-skar-
bowych.” – powiedział rzecznik 
prasowy Komandy Powiatowej 
Policji w Goleniowie nadkom. 
Wiesław Ziemba.

W działaniach uczestniczyło 
ponad 20 policjantów, towa-
rzyszyło im kilkunastu funk-
cjonariuszy Urzędu Kontroli 
Skarbowej w Szczecinie oraz 
pracownik Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Goleniowie. Podczas kon-
troli wykorzystano również 
psa służbowego wyszkolonego 
w ujawnianiu narkotyków. 
Skontrolowano kilka lokali 
rozrywkowych w Goleniowie i 
Nowogardzie. 

W jednym z lokali w Gole-

niowie zatrzymano Arkadiusza 
M., który posiadał przy sobie 
środki odurzające w postaci 
marihuany, a w drugim ujaw-
niono sześć osób nieletnich, 
którzy przebywali w lokalu w 
stanie nietrzeźwości. Nielet-
ni w wieku od 16 do 18 lat, 
mieszkańcy Goleniowa oraz 
okolicznych miejscowości mie-
li od 0,30 do 1,72 % alkoholu w 
wydychanym powietrzu. Nie-
letnich przekazano rodzicom, a 
sprawę przekazano celem roz-
patrzenia do Sądu Rodzinnego 
i Nieletnich w Goleniowie. 

Również w Nowogardzie nie 
udało się uniknąć nieprawid-
łowości. W jednej z naszych 
dyskotek wylegitymowano 
trzech nieletnich znajdujących 
się w stanie nietrzeźwości. Ich 
także przekazano rodzicom 
oraz sprawę przekazano do 
Sądu Rodzinnego. 

Ponadto funkcjonariusze ze 
Szczególnego Nadzoru Podat-
kowego nałożyli na właścicieli 
kontrolowanych lokali man-

daty karne w wysokości 800 i 
1000 zł za nieprawidłowości 
związane z obrotem towaru a 
pracownik Sanepidu nałożyła 
mandat karny za nieprzestrze-
ganie warunków sanitarnych. 

Jak powiedzieli nam poli-
cjanci takie działania kontrolne 
będą nadal kontynuowane, 
również z udziałem przed-
stawicieli innych instytucji 
upoważnionych do kontroli 
przestrzegania przepisów zwią-
zanych z prowadzoną działal-
nością o takim charakterze. 

„Policja będzie bardzo dokład-
nie przyglądać się lokalom gdzie 
prowadzona jest działalność 
rozrywkowa i sprzedawany jest 
alkohol - nie dopuścimy do tego, 
aby na dyskotekach przebywały 
nieletnie osoby, sprzedawano im 
alkohol oraz narkotyki. Przepro-
wadzone działania to dopiero 
początek naszych wzmożonych 
kontroli.” – dodaje nadkom. 
Wiesław Ziemba.

Ag

Uwaga 

wędkarze
Koło M-G PZW Nowogard organizuje w dniu 

31.03.2007 r. zawody wędkarskie spławikowe o 
Mistrzostwa Koła w Trzebieszewie.

Wyjazd o godz. 6.00 z ul. 5 Marca. Zapisy w 
sklepie „Wędkarz” do dnia 28.03.2007 r.

Startowe seniorzy – 10 zł.
Zarząd



20-22.03.2007 r. 3

REKLAMA

 Obwodnica - jaka będzie?

Głos w sprawie obwodnicy

Wariant południowy 
rozwiąże wiele problemów

Sprawa obwodnicy Nowogardu budzi sporo emocji. Pojawiają się kolejne 
głosy opowiadające się za wariantem południowym.

Do naszej redakcji zgłosił się 
mieszkaniec ulicy Nadtorowej, dla 
którego wybór wariantu południo-
wego istotnie wpłynie na poprawę 
jakości życia. Podobnie sprawę trak-
tują jego sąsiedzi. Dziś prezentujemy 
jego głos.

„W okolicy ulicy Mickiewicza, na 
końcu ulicy Nadtorowej powstaje te-
raz dużo zakładów i dlatego jest tam 
bardzo duży ruch. Tam za komuny 
były zakłady, które później upadły i 
teraz powstają nowe. To jest teren z 
przyszłością, znakomicie przystoso-
wany do tego. 

W nocy zdarza się, że ulicą Nadto-

rową jeżdżą po trzy tiry na raz i nie 
da się spać. Czasami zdarza się, że 
jakiś kierowca nie wie jak dojechać, 
więc staje i trąbi budząc ludzi w 
środku nocy. 

Poza tym tam są stare domy bu-
dowane bez fundamentów i budynki 
pękają. 

Kolejna sprawa to jezdnia ulicy 
Nadtorowej. Tam non stop powstają 
dziury, które trzeba łatać. A wszystko 
przez to, że tam jeździ teraz ciężki 
sprzęt. Taki tir to ma na sobie wagon. 
Sam waży dwadzieścia ton, przewozi 
kolejnych trzydzieści ton, razem to jest 
tyle ile waży wagon. Drogi i budynki 

nie są do tego przystosowane. I dlatego 
gdyby powstała obwodnica południo-
wa rozwiązałaby tą sprawę. Za byłą 
„Centralą Nasienną” mogłyby tiry 
ze Szczecina, Stargardu i całej Polski 
jeździć. Wystarczyłoby wylać jakieś 
50 metrów asfaltu i nie korkowałyby 
Nowogardu. Przecież jak powstanie 
ta fabryka biopaliw to ulicę 3 Maja 
będziemy mieli zakorkowaną. Nawet 
rolnicy będą wozić tam swój rzepak. 
A przecież można by zrobić dojazd z 

tyłu, tam jest teren byłej „Krochmalni” 
więc to nic by nie kosztowało. I sprawa 
jest rozwiązana, droga jest cała, ściany 
budynków nie pękają. A wiadukty i 
tak trzeba będzie budować bo muszą 
być drogi bezkolizyjne. Goleniów mógł 
to zrobić, więc i my możemy, tym 
bardziej, że jakieś pieniądze można 
pozyskać.”

Ag
Foto Kama

W momencie powstania fabryki biopaliw ul. 3 Maja będzie całkowicie za-
korkowana

Głos w sprawie obwodnicy 

Inaczej o obwodnicy
Ostatnio szereg artykułów ukazuje 

się w Dzienniku Nowogardzkim na te-
mat obwodnicy. Wszystkie sugerują, że 
lepszym rozwiązaniem jest obwodnica 
od strony południowej miasta Nowo-
gard aniżeli północne. Uważam, że na 
obecnym etapie zaawansowania prac 
projektowych, które zostały zakończo-
ne lub niektóre są na ukończeniu, kwe-
stionowanie obwodnicy „północnej” 
jest działaniem mało odpowiedzialnym 
i szkodliwym dla społeczności Nowo-
gardu.

Wszyscy w Nowogardzie zdają sobie 
sprawę, że obwodnica jest pilnie po-
trzebna. Miasto jest dosłownie rozjeż-
dżane przez samochody, pękają domy, 
brak alternatywnej drogi przejazdowej 
bo ulica Wiejska nie nadaje się na tego 
typu objazd. W pewnych okresach kor-
ki sięgają paru kilometrów. Przy takim 
stanie rzeczy pisanie o zmianie pro-
jektu jest tylko tematem życzeniowym 
nie mającym praktycznego znaczenia. 
Wiadomo, że projektowanie tego typu 
inwestycji trwa latami. Obwodnica 
północna projektowana jest od 1990 r., 
czyli 17 rok. Nie wyobrażam sobie żeby 
mieszkańcy mieli czekać dalsze kilka-
naście lat przy zmianie projektów.

Można się tylko dziwić, że miesz-
kańcy nie zablokowali dotychczas uli-
cy na znak protestu, że tak długo trwa 
projektowanie obwodnicy. W znacznie 
mniejszych miejscowościach do takich 
protestów dochodziło. Wiele tematów 
dotyczących kierunku północnego 
obwodnicy jest nieprawdziwych po-
dawanych ogólnikowo. Na przykład 
prawie we wszystkich opisach podaje 
się, że w rejonie lub obok znajdują się 
studnie głębinowe. Co to znaczy obok? 
Kilka czy kilkadziesiąt metrów. Z tego 
co wiem to najbliższe studnie są po-
nad kilometr od planowanej drogi, i 
to na krótkim odcinku.Ponadto stud-
nie głębinowe są zakryte. Mowa też o 
podziemnych zbiornikach wodnych 
tak jakby były tylko w rejonie studni. 
Zlewiska podziemnych wód ciągną się 
od Golczewa aż po Wierzbięcin, co sam 

widziałem na poniemieckich mapach. 
Mowa też o „Sarnim Lesie”, droga prze-
chodzić ma za „Sarnim Lasem” i prze-
cina kawałek zagajnika posadzonego 
po wojnie. Ponadto „Sarni Las” to tylko 
nazwa bo trudno tam napotkać sarnę. 
Ludzie i psy dawno je stamtąd wypło-
szyli. Jest też poruszany temat wykupu 
gruntu bez podawania faktów, tylko w 
domyśle. Większość gruntów od strony 
północnej to tereny po byłych Państwo-
wych Gospodarstwach Rolnych i praw-
dopodobnie są w posiadaniu Agencji 
Rolnej, a jeżeli ktoś nabył ziemię w 
sposób legalny to nie ma tematu. To od 
strony południowej prawie wszystkie 
tereny są prywatną własnością. Często 
też straszy się programem Natura 2000. 
Kto bywa na zachodzie Europy mógł się 
przekonać, że na przykład w Alpach Ba-
warskich pobudowane są piękne drogi 
widokowe wśród gór i lasów, odgrodzo-
ne tylko siatką żeby zwierzęta nie prze-
biegały. Albo autostrady przebiegające 
równolegle do jezior w odległości około 
100 metrów odgrodzone ekranami.

Uważam, że drogi planują fachowcy 
z różnych dziedzin i wiedzą co robią, 
opierając się na obowiązujących prze-
pisach prawnych.

Dla Nowogardu najważniejszą spra-
wą jest szybkie zlikwidowanie ruchu 
tranzytowego przez miasto na trasie 
Szczecin - Gdańsk. Natomiast obwod-
nica południowa jest też w fazie pro-
jektowania o czym pisano w Dzienniku 
Nowogardzkim Nr 61 z sierpnia 2006 r. 

W sprawie obwodnicy północ-
nej powinna być pełna konsolidacja 
mieszkańców i władz gminy. Powinno 
się ponaglać wykonawcę i naświetlać 
problem w prasie wojewódzkiej w celu 
szybszej realizacj inwestycji. Goleniów  
już zapomniał o obwodnicy, buduje 
estakady, myśli o nowej obwodnicy a w 
Nowogardzie jeszcze nie zaczęto budo-
wy a już trwa spór.

Na zakończenie zaznaczam, że ziemi 
w rejonie obwodnicy północnej nie po-
siadam. 

Stały Czytelnik



Nr 22 (1559)4

Ludzie szlachetni odchodzą
otoczeni wdzięczną pamięcią żywych

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

naszego Kolegi i Przyjaciela

śp. 
Janusza Duraja
pogrążonej w smutku Rodzinie

składają 
koledzy z WOPR 

Wszystkim, którzy 
uczestniczyli 

w ostatniej drodze 
naszej kochanej mamy, 

babci i prababci 
śp. Anastazji 

Krzywańskiej-Żmudzkiej 
serdeczne podziękowania 

składa rodzina

Wyniki zdawalności egzaminów na prawo jazdy

Nowogard raczej przyzwoicie
Po raz kolejny Wydział Komunikacji starostwa powiatowego w Goleniowie opublikował wyniki 

zdawalności egzaminów na prawo jazdy szkół działających na terenie powiatu wpisanych do rejestru 
przedsiębiorców. Nowogardzkie szkoły wypadły raczej przyzwoicie.

Zlustrujemy się!

Wyniki opublikowane przez 
Wydział Komunikacji pochodzą 
z ośrodków egzaminowania w 
Szczecinie, Gorzowie Wlkp., 
Toruniu, Słupsku i Koszalinie. 
Z nowogardzkich szkół przy-
gotowujących do egzaminu na 
praco jazy kategorii B najlepiej 
wypadł „Promocja” Damiana 
Kulaka, która ze skutecznością 
39,9 procent (57 egzaminów 
pozytywnych na 143 podcho-
dzących) zajęła trzecie miejsce 
na dwanaście szkół. Najlepiej 
wypadły „Akademia BRD” Tade-
usz Pietrzak ze skutecznością 50 
procent (59/118) a drugie miej-
sce zajęła szkoła „Edro” Cezary 
Waluś, która osiągnęła skutecz-
ność 44,5 procent (81/182).

Nieźle wypadły pozostałe 
dwie szkoły uwzględnione w 
tym rankingu. „ABD” Adam 
Aniuksztys zajęła piąte miejsce 
ze skutecznością 37,3 procent 
(22/59) a ośrodek Adama Fedeń-
czaka uplasował się na szóstym 

miejscu uzyskując 36,4 procent 
skuteczności (300/852).

Średnia zdawalność w powie-
cie wyniosła 38,1 procent.

W rankingu ośrodków szko-
lących do egzaminów na pra-
wo jazdy pozostałych kategorii 
uwzględniono trzy szkoły. „Na-
uka Jazdy” Adama Fedeńczaka 

zajęła drugie miejsce osiągając 
skuteczność na poziomie 75,2 
procent (152/202). Na pierw-
szym miejscu znalazła się szkoła 
Zbigniewa Makarewicza ma-
jąca 78,4 procent skuteczności 
(69/88).

Ag

W dniu 15 marca 2007 roku 
zaczęła obowiązywać noweliza-
cja ustawy lustracyjnej w myśl 
której dzienni-
karze muszą zło-
żyć odpowiednie 
oświadczenie o 
swoich związkach 
ze służbami spe-
cjalnymi PRL lub 
braku tych związ-
ków.

Oświadczamy, 
że pracownicy i 
współpracownicy 
redakcji Dzienni-
ka Nowogardz-
kiego wymienieni 
w stopce redak-
cyjnej, a podle-
gający lustracji ze 
względu na datę 
urodzenia zobo-
wiązani zostali 
przez wydawcę 
gazety do złoże-
nia wymaganego 
ustawą oświad-
czenia.

Zgodnie z ustawą każdy pod-
legający lustracji do dnia 15 
kwietnia powinien od swojego 

pracodawcy otrzymać pisemne 
wezwanie do złożenia oświad-
czenia i w terminie 30-tu dni 
takowe oświadczenie wypełnić. 

Można więc przyjąć, że do 
końca maja br. wszystkie oświad-
czenia trafią do Biura Lustracyj-
nego w Warszawie. Według róż-
nych wyliczeń lustracji podlega 
od czterystu do ośmiuset tysięcy 
osób, a według prezesa IPN prof. 
Kurtyki cały proces lustracji z 
odwołaniami do sądów trwać 
będzie ponad 10 lat.

Lesław M. Marek

 Straż 
 Pożarna

Miniony tydzień upłynął strażakom niezwykle 
spokojnie. W dniach 12 – 18 marca odnotowali 
zaledwie dwa zdarzenia. W obu przypadkach 
były to pożary określane w terminologii stra-
żackiej mianem małych.

W poniedziałek około godziny 17.30 miesz-
kańcy budynku wielorodzinnego zauważyli 
dym, o czym poinformowali Straż Pożarną. 
Przybyli na miejsce strażacy stwierdzili dym 
na klatce schodowej oraz w mieszkaniu na 
pierwszym i drugim piętrze. Pomieszczenia te 
zostały przewietrzone. Jak ustalono, dym ten 
pochodził z pieca jednego z lokatorów. Nakaza-
no mu wygasić ogień i nie rozpalać go do czasu 
dokonania przeglądu przewodu kominowego 
przez uprawnionego kominiarza. 

W środę około godziny 13.20 zauważono pa-
lące się pobocze jezdni w miejscowości Miętno. 
Ogień pojawił się w niedalekiej odległości od 
budynków mieszkalnych, lecz pożar był na tyle 
mały, że nie stanowił poważnego zagrożenia. 
Został on szybko ugaszony. Ogień strawił za-
ledwie dwa ary terenu. Przyczyną podobnych 
zdarzeń może być nawet wyrzucenie niedopałka 
z okna jadącego samochodu.

Ag
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Od lutego ruszyła rozbudowa nowego szpi-
tala (DN nr 608, wtorek 18 marca 1997 r.)

Z końcem lutego ruszyły prace związane 
z rozbudową szpitala rejonowego w Nowo-
gardzie. Niestety, w roku ubiegłym zabrakło 
pieniędzy na podciągnięcie budowy po dach. 
Ale już po ustąpieniu pierwszych mrozów znów 
ruszyły prace. (…) /zh/

Zespół prawie samowystarczalny (DN nr 
609, piątek 21 marca 1997 r.)

Gdy na fali gierkowskiego otwierania się 
na Zachód stawiano w 1977 roku przedszkole 
przy ul. Kościuszki, konstruktorzy szwedzkie-
go modelu obiektu mówili o dziesięciu latach 
gwarancji. Właśnie minęło lat 20, a przedszkole 
stoi i ma się całkiem dobrze, chociaż ząb  czasu 
zaczyna już poważnie nadgryzać niektóre jego 
elementy. To jeszcze jeden z fenomenów – to 
trwanie wbrew przedawnionym gwarancjom 
– polskiej rzeczywistości. Przedszkole powsta-
jące według zachodniej technologii zwieńczyło 
proces wyburzania i zmieniania wyglądu starej 
części miasta, położonej przy skrzyżowaniu 
ulic Armii Krajowej, Kościuszki i Wojska Pol-
skiego. Starsi mieszkańcy zapewne pamiętają 
jeszcze stodoły stojące w miejscu, gdzie obecnie 
znajduje się rejonowa przychodnia zdrowia. Pa-
miętają chyba także sklep spożywczy przy styku 
ulic Wojska Polskiego i Kościuszki, nazywany 
przez wszystkich „kaplicą”, za którą znajdowała 
się stara kuźnia. Muszą więc i pamiętać, iż w 
miejscu, w którym powstało nowe przedszkole 
znajdował się kiedyś stary cmentarz, związany 
z ową kaplicą zamienioną w sklep.

Gdy jako dzieciak bawiłem się w tym miejscu 
– wówczas wydawało się to parkiem – można 
było jeszcze odkryć nieliczne stare tablice 
nagrobkowe, zapisane w języku niemieckim. 
(…) (kar)

Żółtaczka ciągle groźna (DN nr 609, piątek 
21 marca 1997 r.)

W środę, 20 marca, w Nowogardzkim Domu 
Kultury odbyła się konferencja dotycząca prob-
lemu epidemiologicznego wirusowego zapale-
nia wątroby typu B. Impreza zorganizowana 
była przez Terenowy Inspektorat Sanitarny w 
Gryficach oraz miejscowy Urząd Miasta i Gmi-
ny. Zgodnie z oczekiwaniami organizatorów, 
konferencja wzbudziła duże zainteresowanie. 
Do sali kinowej domu kultury przybyło ponad 
100 osób. (…) (coma)

Szkolenia szansą na rozwój 
branży turystycznej

Serdecznie zapraszamy 
wszystkich mieszkańców!

W środę, 21 marca 2007 r., w godzinach 1000-1200, 
w holu Nowogardzkiego Domu Kultury  odbędą się 
Targi Młodzieżowych Miniprzedsiębiorstw.

Kilka firm uczniowskich z Nowogardu, Go-
leniowa i okolic, zaprezentuje swoje wyroby na 
zaaranżowanych przez siebie stoiskach. Przyjdźcie 
i zobaczcie, co oferują młodzi przedsiębiorcy!

W województwie zachodnio-
pomorskim pod patronatem 
marszałka województwa i wo-
jewody zachodniopomorskiego 
realizowany jest program szko-
leniowo – doradczy „Turystyka 
– wspólna sprawa”.

Dotychczas powstało 6 grup 
partnerskich, które realizują swo-
je pomysły na ciekawe produkty 
turystyczne, w ścisłej współpracy 
przedsiębiorców, organizacji 
pozarządowych i samorządów 
lokalnych. Trwają szkolenia 
ze „współpracy sieciowej” dla 
członków grup partnerskich, a 
już niedługo rozpoczną się za-
pisy na szkolenia z „zarządzania 
turystyką” dla pracowników i 
menadżerów zatrudnionych w 
turystyce.

Według badania przeprowadzo-
nego przez firmę F5 Konsulting w 
naszym województwie w porów-
naniu z innymi województwa-
mi biorącymi udział w II edycji 
projektu „Turystyka – wspólna 
sprawa” (lubelskie, małopolskie, 
śląskie, warmińsko-mazurskie, 
zachodniopomorskie) szkolenia 
cieszą się dużym zainteresowa-

niem małych i średnich przedsię-
biorstw. Blisko 39% uczestników 
szkolenia stanowili przedsiębiorcy, 
przy średnio 38% w pozostałych 
badanych województwach. Ko-
lejną znaczną grupę uczestników 
spotkań stanowili przedstawiciele 
samorządów – 27%.

W turystyce w ostatnich latach 
coraz bardziej widoczny jest od-
pływ kadry wykwalifikowanej. 
Wiele osób pracujących w re-

stauracjach, hotelach i ośrodkach 
wypoczynkowych decyduje się 
wyjechać za granicę z przyczyn 
ekonomicznych.

Pojawił się zatem problem zna-
lezienia na Pomorzu Zachodnim 

pracowników z odpowiednim 
doświadczeniem. Firma KGMP 
Sp. z o.o. KOMP. Swym raporcie 
wskazuje, że już połowa wszyst-

kich pracodawców odczuła brak 
pracowników z odpowiednim i 
umiejętnościami. Pracodawcy 
jako przyczynę wskazali znaczną 
emigrację zarobkową młodych 
Polaków.

Aby przeciwdziałać temu zja-
wisku KGMP w swoim raporcie 
zaleca „działania rozwojowe” 
mające na celu zatrzymanie 
pracowników w firmie lub ich 
przyciągnięcie do niej. Według 

raportu najlepszą inwestycją w 
pracownika są szkolenia.

Już wkrótce w naszym woje-
wództwie rozpoczną się zapisy na 
26 różnych szkoleń zawodowych 
i menadżerskich. Dla pracowni-

ków zatrudnionych w turystyce 
istnieje możliwość przeszkole-
nia się np. w zakresie technik 
kulinarnych, obsługi klienta czy 
utrzymania czystości.

Dla menadżerów zaplanowano 
kursy dotyczące pozyskiwania 
funduszy, zarządzania zasobami 
ludzkimi czy wykorzystania In-
ternetu w promocji swojej firmy.

Dla małych i średnich przed-
siębiorstw turystycznych kursy 
są dofinansowane w 80%, resztę 
pokrywa Unia Europejska. Dla 
przedstawicieli samorządów 
oraz organizacji pozarządowych 
działających na rzecz turystyki 
szkolenia są bezpłatne.

Projekt „Turystyka – wspólna 
sprawa” stwarza szansę na po-
budzenie turystyki na Pomorzu 
Zachodnim co przyczyni się do 
wzrostu zatrudnienia w turysty-
ce. W szkoleniach może wziąć 
udział każda osoba zatrudniona 
w branży turystycznej z terenu 
całego województwa zachodnio-
pomorskiego.

Zapisy na szkolenia prowadzi 
Regionalne Biuro Projektu „Tu-
rystyka – wspólna sprawa” w 
Szczecinie, tel. 091 488 00 50. In-
formacji w Nowogardzie udziela 
koordynator Krystyna Dwornik 
tel. 091 39 25 559, pok. 209.

I. Karczyński
foto Kama

Jezioro Nowogardzkie jest dużym atutem naszej gminy jednak 
mamy tutaj sporo do zrobienia

By wyeksponować nasze walory potrzebne są pewne inwestycje
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Panu dr Rokickiemu 
i Pani dr Buragas 

oraz pozostałemu personelowi 
oddziału wewnętrznego 
Szpitala w Nowogardzie 

serdecznie dziękujemy 
za troskliwą opiekę nad naszą mamą 

Anastazją 
Krzywańską-Żmudzką 

                     wdzięczna rodzina

W oczekiwaniu na dźwig
Prace przy remoncie kościoła 

pw. WNMP nabrały tempa. W 
każdym wydaniu naszej gaze-
ty publikujemy kolejne infor-
macje na ten temat co sprawia 
nam niekłamaną radość.

Od kilku tygodni na dzie-
dzińcu przed kościołem stoi 
drewniana konstrukcja zwień-
czenia wieży zwana sygnatur-
ką. Sukcesywnie pokrywana 
była ona blachą miedzianą, aż 
do ostatniego weekendu kiedy 
to na jej szczycie pojawiał się 
krzyż.

Sygnaturka jest już niemal 
gotowa i teraz wszyscy czekamy 
z niecierpliwością na ponowny 
przyjazd ogromnego dźwigu, 
który będzie w stanie wciągnąć 
ją na szczyt wieży, by zamonto-
wać ją do wcześniej przygoto-
wanej kostrukcji drewnianej.

Red. 
Foto Kari.

Nowogard dzisiaj
Taki przekorny tytuł zrodził się 

gdy patrzyłem na fotografie Jana 
Korneluka „Nowogard wczoraj”. 
Dla wielu nowogardzian ulica 5 
Marca jest miejscem spacerowym. 
Jest to swoisty taras widokowy na 
Szuwary Nowogardzkie. Każde-
mu kto tam się uda daję dobrą 
praktyczną radę – niech patrzy 
daleko i podziwia loty ptaków. 
Gdy spojrzy bowiem na zbocze i 
umiejscowione pod nim rancza z 
dalszego spaceru zrezygnuje.

Wszystko zaczyna się w miejscu 
gdzie stał czerwony budynek roze-
brany jesienią 2005 roku.

Zbocze wzniesienia i jego pod-
nóże pełne jest gruzu, odpadków, fragmentów starych mebli, zwy-

czajnych śmieci.
Idąc dalej w kierunku garaży 

widzimy rozpadające się altanki 
na dzikich działkach – widok że-
nujący, ale do rozwiązania trudny. 
Działkowicze bowiem uprawiają 
tam ziemię od lat, i dla niektórych 
jest to swoisty mały świat. Kto roz-
bierze i posprząta po tych, którzy 
zapomnieli o swoich ranczach?

Dobrze, że turyści i festiwalowi 
goście przyjeżdżają do nas w okre-
sie pełnego rozkwitu roślin – bujna 
trawa, gałęzie i kwiaty maskują 
prawie wszystkie nieprzyjemne 
widoki. LMM

O czym nie piszą…
Na pierwsze strony gazet nie przebija się głos 

ekonomistów nawołujący do rozsądnego wyda-
wania unijnych pieniędzy.

Ekonomiści powołują się przy tym na przykład 
Afryki. W czarny ląd wpompowano bowiem mi-
liardy dolarów, a poprawy wcale nie widać, a nawet 
strefa biedy i głodu zwiększa się z roku na rok.

Czy przypadkiem scenariusz nie powtórzy się 
w Polsce?

Dobrze gdy pieniądze przejmują samorządy 
i indywidualni przedsiębiorcy i tworzą trwałe 
dobra. Gorzej gdy po pieniądze unijne siegają 
organizacje pozarządowe na organizację prze-
różnych programów lub imprez o charakterze 
przemijającym. Podobnie instytucje kulturalne 
na imprezy jednorazowe typu festiwal, przegląd 
piosenkarski, teatralny czy chociażby na potężną 
imprezę plenerową typu – odtworzenie bitwy pod 
Stoczkiem. Impreza mija, pieniędzy nie ma.

Ekonomiści mają też wiele uwag do inwestycji 
na pozór pożytecznych – np. przedszkola na wsi. 
Rzecz godna pochwały ale… Co będzie za rok, 
dwa, trzy? Czy samorząd znajdzie pieniądze na 
ich finansowanie?

Podobne refleksje nasuwają się przy planowa-
nych w Nowogardzie budowach placu zabaw i 
skateparku. Czy autorzy projektów przewidzieli 
jakie będą koszty utrzymania tych obiektów i kto 
będzie te koszty ponosił?

Bo placów zabaw, placów do nauki jazdy rowe-
rem, podwórkowych piaskownic i karuzeli, niby 
boisk piłkarskich mamy pod dostatkiem – tyle, że 
są zdewastowane i nie nadają się do niczego...

 LMM

Z okazji

50 urodzin

Tadeuszowi 
Tracz

                   moc najserdeczniejszych               
              życzeń

                zdrowia, szczęścia 
              i wszelkiej pomyślności

              składają 
                   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, Rafał Nizioł, 

Jagoda Dawidson.

Pomoc merytoryczna: Alicja Jaklińska, Małgorzata Łuka.

„Wagary z przedsiębiorczością”
21 marca 2007 roku, w godzinach 1000-1300 uczniowie wszystkich nowo-

gardzkich szkół średnich będą mieli okazję uczestniczyć w różnorodnych 
działaniach związanych z szeroko rozumianą przedsiębiorczością. Będą to 
prowadzone przez przedstawicieli różnych instytucji, nauczycieli i samych 
uczniów wykłady i zajęcia warsztatowe, podzielone na kilka bloków tema-
tycznych. Każdy znajdzie coś interesującego dla siebie. 

Jest to pierwsza wspólna inicjatywa nauczycieli przedsiębiorczości I Lice-
um Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Prywatne-
go i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica. Zaproszo-
nymi gośćmi będą uczniowie szkół w Benicach i Goleniowie. Impreza odbę-
dzie się w holu Nowogardzkiego Domu Kultury, gdzie będzie można nabyć 
wyroby miniprzedsiębiorstw. Mamy nadzieję, że nasze działania wejdą na 
stałe do kalendarza nowogardzkich imprez. Relację z imprezy zamieścimy 
we wtorkowym wydaniu gazety.

Jutro Pierwszy Dzień Wiosny!?
21 marca 2007 roku o godz. 9:00 w szkolnej stołówce odbędzie się wio-

senny konkurs o tytuł SUPERKLASY. Organizatorzy – klasa II Techni-
kum Ekonomicznego serdecznie zapraszają Grono Pedagogiczne i ucz-
niów do wspólnej zabawy.

KĄCIK KULINARNY
Oda do awokado

1 awokado, 1 puszka czerwonej fasoli, 1 zielona papryka, 6 łyżek 
oliwy, po 1 łyżeczce: sosu sojowego i octu winnego (lub sok z cytry-
ny), natka pietruszki albo liście świeżej kolendry, sól, pieprz.

Fasolę odcedź, przepłucz wodą, osącz na sitku. Posiekaj natkę. 
Paprykę umyj, usuń gniazdo nasienne, pokrój w kostkę. Wymieszaj 
z fasolą, natką pietruszki, sosem sojowym, oliwą. Dopraw do sma-
ku. Awokado podziel na połowę i usuń pestkę. Pokrój owoc na ćwiartki. Skrop cytryną. 
Ułóż na talerzu. Podawaj z fasolą. Nasza rada: Kupując Awokado wybieraj owoce o lekko 
miękkiej skórce, bez plam i przebarwień.

Pizza z pieczarkami
Składniki na 4 porcje:
ciasto: 30 dag mąki, 2 dag drożdży, łyżeczka cukru, 2 łyżki dobrej 

oliwy, szczypta soli
dodatki: 12 pieczarek, 10 dag startego żółtego sera, 2-3 pomidory, 

kilkanaście zielonych oliwek, 10 dag szyki, cytryna, przecier pomi-
dorowy, oregano, jajo (ewentualnie).

Drożdże pokrusz, zalej 150 ml letniej wody i odstaw, by napęcz-
niały (ok. 5 minut). Mąkę wsyp do miski, na środku zrób dołek, wlej 
drożdże, dodaj łyżkę oliwy, sól i cukier. Wszystkie składniki wyrabiaj 
przez 10 minut na gładkie, elastyczne ciasto, dodając - jeśli trzeba 
- mąkę. Z ciasta uformować kulę, przykryj ją ściereczką i odstaw na 2 godziny w ciepłe 
miejsce. Teraz nagrzej piekarnik do temperatury 260°C. Przygotuj nadzienie: pieczarki 
umyj, pokrój w paseczki i obficie skropić sokiem z cytryny. Ser pokrój w plasterki, szynkę 
w kostkę, a pomidory w plastry. Ciasto uformować w płaski, cienki placek, rozłóż go na 
blasze posypanej mąką posmaruj przecierem pomidorowym i skrop oliwą. Na cieście 
ułóż pieczarki, szynkę, pokrojone pomidory, ser i oliwki. Wierzch posyp oregano. Piecz 
około 15 minut.

Obok sera (lub zamiast niego) można zapiec na pizzy jajo. Trzeba je wbić na wierzch 
pizzy 5 minut przed wyjęciem jej z piekarnika.

HOROSKOP
BARAN – Ostatnio pamiętasz o wszystkich, tylko nie o sobie. Pozwól sobie na 

chwilę relaksu, bo niedługo się wykończysz.
BYK – Ile to już czasu wszystkich zaniedbujesz? Zamiast się zastanawiać, za-

proponuj bliskim wspólny wypad do kina, na imprezę lub na zwykły spacer.
BLIŹNIĘTA – Teraz będziesz miał chwilę wytchnienia. Będzie to czas, który 

powinieneś poświęcić tylko i wyłącznie sobie. Ostatnie tygodnie nie były prze-
cież lekkie.

RAK – Wymagasz od wszystkich zdecydowanie za dużo. Czasami lepiej zro-
bić coś samemu niż denerwować się na innych, że nie potrafią czytać w Twoich 
myślach. 

LEW – W tym tygodniu staniesz przed dużym wyborem. Zatem zastanów się, 
bo może mieć on wpływ na Twoją daleką przyszłość. Nie martw się, gwiazdy są 
po Twojej stronie.

PANNA – Brak energii? Musisz wyjść do ludzi! Przyjaciele pomogą, a na pew-
no poprawią humor. Wiesz, że na swoich znajomych zawsze możesz liczyć. Sko-
rzystaj z tego!

WAGA – Od rana do wieczora ciężko pracujesz. Nie ma się co dziwić, że jesteś 
przemęczony. Ale to się niebawem skończy! Mars wpłynie na Twoją energię, a 
Ty będziesz pracował ze zdwojoną siłą.

SKORPION – Nie sądzisz, że ostatnio nie robisz niczego pożytecznego? Weź 
się w garść. Pomóż bliskim w wypełnianiu domowych obowiązków, a i oni ze-
chcą pomóc rozwiązać Ci problemy osobiste.

STRZELEC – Zmiana pogody Ci nie służy. Lubisz kiedy jest ciepło, to dodaje 
Ci energii. Teraz jednak będziesz musiał zadbać o swoje zdrowie. Pamiętaj, że 
wiosna dopiero się zaczyna!

KOZIORIOŻEC – Brak entuzjazmu do pracy? Nie martw się. Rodzina i przy-
jaciele podniosą Cię na duchu, a kiedy braknie pomysłów, z pewnością przyjdą 
z pomocą.

WODNIK – Niestety w ciągu tygodnia nie będziesz mieć czasu na błahostki. 
Musisz zająć się tylko i wyłącznie pracą. Weekend powinieneś spędzić z ukocha-
ną osobą.

RYBY – Fakt, iż zbliża się wiosna, napawa Cię wielkim optymizmem. Od te-
raz praca będzie bardziej efektywna, wszystko czego się tkniesz, zamieni się w 
sukces.
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W obiektywie Jana Korneluka                      

Nowogard „wczoraj”

REKLAMAREKLAMA

PROMOCJA!!! 
Siatka Ogrodzeniowa 
OCYNKOWANA POWLEKANA 

6 zł/m2 
Kikorze 36 • Tel. 0502 652 929

REKLAMAREKLAMA

KURKI NIOSKI 
odchowane 

JUŻ W SPRZEDAŻY
Gospodarstwo Drobiarskie 

Żabowo 13, tel. 091 39 106 66

Księgarnia Atlas poleca 
promocję wyd. Biały kruk oraz Wingert:

Kursy
językowe: angielski włoski francuskiniemiecki

Język angielski
dla początkujących

Język niemiecki, angielski dla bezrobotnych

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Informujemy, że   

27 marca 2007 r.
wtorek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

zatrudni
fryzjerkę lub fryzjera

Biuro Rachunkowo-Konsultingowe 
mgr inż. Adam A. Opowicz 

72-221 Osina 29 a 

zatrudni 
na zlecenie/pół etatu księgową 

Warunki:
• bardzo dobra znajomość obsługi komputera;
• doświadczenie w księgowości;
• znajomość prawa podatkowego dot. rachunku 
kosztów, kadr, dokumentacji rachunkowej firmy, itp.;
• znajomość j, niemieckiego – minimum podstawo-
wa.
Bliższych informacji udzielamy 
w siedzibie biura lub telefonicznie: 
091 39 103 77 – po godz. 1600, 
kom. 0603 634 947.

Firma zatrudni 
do promocji 

w hipermarketach 
i na promenadzie w Kołobrzegu. 

Zgłoszenia SMS o treści: imię, wiek, 
miejscowość, dyspozycyjność 
kierować na nr 788 210 804.

Koła terroru(wyd. Wingert-20%)
Sven Hassel w swej książce ukazuje beznadziejność losu zwykłego czło-

wieka, przeciętnego Niemca, którego wbrew woli wcielono do armii i kazano 
walczyć za niezrozumiałe idee. Strach, lęk , ból towarzyszyły każdemu dniu, 
aż znieczuliły ludzkie serca i umysły

2000 najlepszych przepisów kulinarnych (wyd. Wingert-20%)
Książka zawiera przede wszystkim przepisy kuchni europejskiej. Zostały 

one zgrupowane w 4 działach:Zdrowe i smaczne, Dania na specjalne okazje, 
Tylko dla łakomczuchów, Kulinarne sekrety naszych babć
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OGŁOSZENIA DROBNE

Na rozwiązanie tego zadania czekamy do dnia 10 kwietnia. Nagrody książ-
kowe losujemy raz w miesiącu. Powodzenia!

Szyfrówka wiosenna

W miejsce cyfr należy wstawić takie litery, aby otrzymać trzy wyrazy – pięt-
nastoliterowe rzeczowniki pospolite (pisane małą literą).
Wstawione litery, uporządkowane od 1 do 15 utworzą aktualne rozwiąza-
nie.

P  .  .  I  .  T  .  I K A  .  S T W  O
    9  6   15     13         10

P . R L A . E . T A R I . S .
 12   8  14    1  11  

. A P . E R . P L A S . . K A
4   5   3     2 7

Rozwiązanie: 1-2-3-4-5-6-7-   8-9-10-11-12-13-14-15-

U nas wygrali!
Za rozwiązanie zadań zamieszczanych na naszych łamach w lutym nagrody 
książkowe w drodze losowania otrzymują:
- Patrycja Młynarska,  - Adrian Walaszczyk,  - Krystian Ustyjańczuk.

Gratulujemy!
Po odbiór nagród można się zgłaszać do redakcji od poniedziałku 26 mar-
ca. 

Zapraszamy.

NIERUCHOMOŚCI

• Działki budowlane w Nowogar-
dzie, przy ul. Gen. Bema sprze-
dam. 0605 106 300.

• Poszukuję garażu do wynajęcia 
w dobrym stanie na Os. Gen. 
Bema dla Forda Transita. 0512 99 
56 15.

• Zdecydowanie kupię mieszkanie 
3-pokojowe. 0698 847 399.

• Kupię mieszkanie 4-pokojowe. 

0606 39 89 02.

• Kupię działkę budowlaną, oko-
lice Nowogard – Długołęka. Tel. 
0695 091 277, 0693 553 656.

• Sprzedam mieszkanie własnoś-
ciowe 41,47 m kw., 2 pokoje z 
balkonem, III piętro. Tel. 091 419 
06 02.

• Zdecydowanie sprzedam miesz-
kanie 63 m – Os. Gryfitów. 091 39 
25 350, po 20.00.

• Wynajmę część sklepu – ok. 15 
m kw. na działalność handlową 
w Gryficach. 0609 307 327.

• Zamienię kawalerkę 36 m kw. na 
mieszkanie 2-pokojowe. 091 39 
27 068, po 18.00.

• Sprzedam pawilon handlowy z 
wyposażeniem z możliwością 
przeniesienia – może być do-
mkiem letniskowym (płyta obor-
nicka). 0693 850 197.

• Pilnie poszukuję mieszkania 

do wynajęcia - najlepiej kawa-

lerka lub 2-pokojowe plus ga-

raż. 0889 188 134.

• Sprzedam działkę 30 arów. 0510 
043 371.

• Wynajmę garaż przy ul. Boh. 
Warszawy. 0603 49 03 15.

• Zamienię kawalerkę 36 m kw., 
parter na 3-pokojowe. 0691 
621 174.

MOTORYZACJA

• Sprzedam 4 felgi stalowe 

14”do Rovera 416 z 1996 r., 

cena do uzgodnienia w bdb 

stanie. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie Eu-

rostone, używane 195/65/R15, 

91H, stan dobry, cena do uzgod-

nienia. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam VW Golf III, 1992 r., poj. 
1.4i, kolor zielony, cena 4.000 zł. 
Tel. 0604 592 564, 091 419 12 91.

• Silnik, skrzynia biegów, tylni i 
przedni most, 2 pary drzwi i tyl-
nia klapa do Fiat Uno, 1995 r., poj. 
1.4. 0691 534 788.

• Sprzedam Poloneza Trucka z 
gazem, nowe opony, stan do-
bry, cena do uzgodnienia. 0603 
132 103.

• Sprzedam Renault Clio, 1995 r., 
poj. 1200i, do rejestracji. 0889 
430 872, 0602 823 424.

• Alufelgi i opony letnie do Golf 4, 
Fabia kupię. 603 529 865.

• Sprzedam Opel Kadett, 1.3i, 1985 
r., stan dobry, 1.500 zł – do uzgod-
nienia. 667 236 149.

ROLNICTWO

• Sprzedam facelię; kupię byczki 
od 100 – 200 kg. 0668 316 103.

• Sprzedaż piskląt na zapisy. 091 
39 21 070.

• Kupię ciągnik C-360. 091 419 30 
45, 0602 750 864.

• Sprzedam prosięta. 0667 
374 574.

• Sprzedaż ziemniaków jadalnych, 
1 zł/kg. 091 39 18 259, 0603 
264 322.

• Sprzedam prosiaki – Krasnołęka 
13. 091 39 18 611.

• Sprzedam owies siewny. 0602 
267 382.

• Sprzedam prosięta. 091 39 133 
47, po 20.00.

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.

• USŁUGI TRANSPORTOWE DO 1,5 TONY, 

FAKTURA VAT. MOŻLIWOŚĆ NAWIĄ-

ZANIA STAŁEJ WSPÓŁPRACY. 0888 

878 314.

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• Prace wykończeniowe, szpach-

lowanie, malowanie, regipsy, 

panele i inne. 0696 909 548.

• Rozliczenia podatkowe – PITY. 
15 zł/deklaracja. 0695 770 724.

• Nauka angielskiego. 0697 
027 844. 

•  Remonty. 0508 920 135. 

• Okazja! Tipsy żelowe 40 zł, ma-

nicure 10 zł. 0609 961 423.

• USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE, 
REMONTY, WYKOŃCZENIA. Tel. 
0607 994 798.

• DYWANOPRANIE. 0604 

373 143.

• Usługi hydrauliczne, instalacje 
wod.-kan. i co, stali, miedzi. 0697 
878 118.

• Montaż ogrodzeń betonowych 
i innych. 091 39 72 575, 0695 
085 470.

• Chemia. 091 39 21 195.

• Dekarsko-blacharskie, docieple-
nia. 0508 170 846.

• Kopanie działek – tanio! 0609 
632 378, po 15.00.

• Wykonam budowę domu, do-
cieplenia, regipsy. 0502 955 633, 
091 39 25 280, po 20.00.

PRACA

• Zatrudnię do produkcji siatki. Ki-
korze 36. 0502 652 929.

• Zatrudnię lektora języka angiel-
skiego w godzinach popołu-
dniowych na terenie Gryfic. Tel. 
0602 401 331. 

• Zatrudnię na stałe stolarza lub 
pomocnika. 0603 366 286.

• ZZN WAM Sp. z o.o. w Warszawie 
o/Stargard Szcz. zatrudni pracow-
nika na stanowisko inspektora do 
spraw budowlanych, wykształce-
nie minimum średnie, wskazane 
uprawnienia budowlane i tytuł 

Zarządcy Nieruchomości. Tel. 
kont. 0693 080 488.

• Firma SCMB w Gryficach przy ul. 
Starogrodzkiej 25 zatrudni od za-
raz kierowcę z kat. C prawa jazdy. 
091 384 20 01.

• Panią do sprzątania – Nowogard 
lub okolice. 0696 359 217.

INNE

• Pożyczki – 0503 037 506.
• Tanio kupię butlę na propan 

– butan. 0665 209 464.
• Telewizor samochodowy koloro-

wy sprzedam. 091 39 20 737.

ODDAM, PRZYJMĘ

• Oddam roczną sukę i 8-mie-

sięcznego psa w dobre ręce. 

Tel. 091 39 176 44. 

• Oddam gruz. 0605 468 190.
• Przyjmę gruz. 0606 615 049.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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)

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

Nowogard 19.03.2007r.

OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca
2.  Prezenter handlowy
3.  Przedstawiciel Handlo-

wy 
4. Traktorzysta
5.  Murarz tynkarz
6. Ochroniarz
7.  Pracownik myjni samo-

chodowej
8.  Inspektor do spraw bu-

dowlanych
9.  Robotnik drogowy
10. Brukarz
11. Technik Farmacji 
12.  Pielęgniarka 
13.  Kierowca z kat. D
 

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Kucharz   (Pobierowo)
2. Ochroniarz (Szczecin)
3. Kierowca C+E (Ciesław)
4. Mechaników, elektryków, 

automatyków, ślusarzy 
(Szczecin)

5. Wykrawacz – rozbieracz 
mięsa (Górzyca)

6. Elektryk (Szczecin)
7. Brukarz, kierowca z kat 

B,C,CE, operator koparko 
– ładowarki (Szczecin)

8. Rzeźnik (Górzyca k/Gry-
fie) 

9. Księgowa (Gryfice)
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Dzień Integracji 
Europejskiej w ZSO

W najbliższą środę 21 marca w hali sportowej 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących odbędzie 
się turniej piłkarski dla uczniów szkół gimna-
zjalnych. Poza drużynami z okolicznych szkół 
wezmą w nim udział zawodnicy z Anklam w 
Niemczech i Wilna na Litwie.

Organizatorzy postarali się o wiele nagród 
rzeczowych zarówno dla zawodników, jak i 
kibiców, którzy wezmą udział w licznych kon-
kursach. Tym bardziej wszystkich zapraszamy. 
Początek imprezy o godzinie 9.00.

Ag

Turniej 
siatkówki
Dnia 18 marca w hali sportowej ZSO w 
Nowogardzie ul. Boh. Warszawy 78 odbył 
się turniej siatkówki w kategorii gimnazja i 
szkoły ponadgimnazjalne. W pierwszej grupie 
startowały 3 zespoły; 1 miejsce - GIMNAZJUM 
NR 2, 2 miejsce - BIAŁA CZEKOLADA, 3 
miejsce - CZARNE MAMBY. W kategorii 
szkół ponadgimnazjalnych wystąpiło 5 ekip. 
Najlepszą okazała się NAJLEPSI, miejsce 2 -
PŁONĄCE DZIEWICE, 3 - TWOJA STARA. 
Miejmy nadzieję, iż jest to początek turniejów 
siatkarskich na wzór STREETBALLI. 
Najbliższa impreza siatkarska w naszym 
mieście odbędzie się na plaży miejskiej w 
Nowogardzie, 2 maja o godz. 13.00, dla tych 
samych kategorii. Oczywiście będzie to turniej 
siatkówki plażowej 2-osobowej, w razie 
niepogody połączymy siły i zagramy w I LO  
na hali. 

Oldboje z Osiny najlepsi
W minioną sobotę w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących odbył się turniej oldbojów. 

W rozgrywkach najlepiej wypadła drużyna z Osiny.

 Piłka koszykowa 
 szkół gimnazjalnych

W dniu 12 marca br. na sali sportowej Pub-
licznego Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie 
odbyły się Mistrzostwa Regionu B w piłce ko-
szykowej dziewcząt - szkół gimnazjalnych. W 
rozgrywkach udział wzięło 5 zespołów z gimna-
zjów ze Szczecina, Międzyzdrojów, Świnoujścia, 
Kołobrzegu i Nowogardu. Rozegrano łącznie 9 
meczy których wyniki są następujące: 

WYNIKI:
1 miejsce:  Publiczne Gimnazjum nr 1 w 

Kołobrzegu
2 miejsce:  Publiczne Gimnazjum nr 3 w 

Szczecinie – op. Łukowski
3 miejsce:  Publiczne Gimnazjum nr 1 w 

Nowogardzie – B. Wawryczuk 
4 miejsce:  Publiczne Gimnazjum nr 1 w 

Świnoujściu  - op. A. Korpowska  
5 miejsce:  Publiczne Gimnazjum nr 1 w 

Międzyzdrojach - op. D. Jakubiak

Turniej był już kolejną tego 
typu imprezą zorganizowaną 
przez drużynę nowogardzkich 
„Nauczycieli”. W tym roku jed-
nak kilka zaproszonych drużyn 
zawiodło, w związku z czym w 
rozgrywkach wzięły udział tylko 
cztery zespoły.

Po pierwszych dwóch meczach 
w rolę faworytów wcieliły się 
drużyny Ponton Osina i Nauczy-
ciele Nowogard, które pewnie i 
wysoko pokonali swoich rywali. 
W kolejnym spotkaniu gospoda-
rze turnieju zremisowali z no-
wogardzkimi Oldbojami 3:3. Ich 
potknięcie wykorzystał Ponton 
pokonując ekipę z Wierzchowa 
4:1. Dzięki temu zwycięstwu 
w meczu o pierwsze miejsce 
z Nauczycielami drużynie z 
Osiny do ostatecznego trium-
fu wystarczał remis. I właśnie 
wynikiem 3:3 zakończyło się to 
spotkanie i zawodnicy Pontonu 
wywalczyli puchar dla zwycięz-
cy turnieju ufundowany przez 
burmistrza Kazimierza Ziembę. 
Nauczyciele otrzymali puchar 
za drugie miejsce ufundowany 
przez radnego powiatowego 

Artura Danilewskiego, który 
ufundował również puchar dla 
trzeciej drużyny turnieju, ekipy 
z Wierzchowa.

Królem strzelców turnieju 
został Jarosław Banasiak z Osi-
ny, a najlepszym bramkarzem 
jego kolega z drużyny Dariusz 
Rusiecki. Otrzymali oni nagrody 
ufundowane przez sponsorów 
turnieju Sklep Sportowy Mał-
gorzaty Kubickiej, firmę Fadop 
Zbigniew Feńczak oraz PUH 
Grund-Max Krzysztof Dobro-
wolski.

Andrzej Garguliński

Wyniki meczów:
Ponton Osina – Oldboje Nowogard  5:0,
Nauczyciele Nowogard – Wierzchowo  5:1,
Nauczyciele Nowogard – Oldboje Nowogard  3:3,
Ponton Osina – Wierzchowo  4:1,
Wierzchowo – Oldboje Nowogard  4:2,
Ponton Osina – Nauczyciele Nowogard  3:3.
Końcowa tabela:
1. Ponton Osina 7 12-4,
2. Nauczyciele Nowogard 5 11-7,
3. Wierzchowo 3 5-11,
4. Oldboje Nowogard 1 5-12.
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NIE PRZEPŁACAJ - KUPUJ TYLKO U NAS
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PROMOCJA MARCOWA
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O krok od tragedii

„ROBI – TRANS” 
przejazdy zagraniczne docelowe 
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KALENDARIUM
23 MARCA

Imieniny: Benedykt, Eberhard, Feliks, Józef, Nikon, 
Pelagia, Rebeka, Turybiusz, Wiktorian i Zbysław
ONZ - Światowy Dzień Meteorologii

24 MARCA

Imieniny: Agapiusz, Aleksander, Dionizy, Dydak, Dzie-
sława, Dzirżysława, Dzierżysław, Gabriel, Jan, Józef, 
Katarzyna, Marek, Romulus, Sewer i Szymon
Światowy Dzień Walki z Gruźlicą

25 MARCA

Imieniny: Anuncjata, Baroncjusz, Dezyderiusz, De-
zydery, Dula, Ireneusz, Jozafata, Kwiryn, Lutogniew, 
Łucja, Małgorzata, Maria, Mariola, Pelagiusz, Prokop, 
Sławobora, Stefania, Wieńczysław i Wolimir.
Kościół katolicki - Święto Zwiastowania Najświętszej 
Maryi Panny
1992 - Watykan zreformował organizację Kościoła 
katolickiego w Polsce - utworzono 13 metropolii z 
38 diecezjami..

26 MARCA

Imieniny: Dyzma, Emanuel, Emanuela, Eutychiusz, 
Feliks, Larysa, Ludger, Manuela, Nikifor, Teodor, Teo-
dozjusz i Teodozy
2000 - Władimir Putin został prezydentem Rosji

REKLAMA

POMÓŻMY 
SOBIE

Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 
tej rubryce jest bezpłatne. Zgłoszenia są przyj-
mowane pod numerami telefonów: 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.

Nie bądźmy obojętni wobec ludzi znajdują-
cych się w trudnej sytuacji.

   Z góry dziękujemy.  
Redakcja 

Kolejna ulica naprawiona

Uwaga 

wędkarze
Koło M-G PZW Nowogard organizuje w dniu 

31.03.2007 r. zawody wędkarskie spławikowe o 
Mistrzostwa Koła w Trzebieszewie.

Wyjazd o godz. 6.00 z ul. 5 Marca. Zapisy w 
sklepie „Wędkarz” do dnia 28.03.2007 r.

Startowe seniorzy – 10 zł.
Zarząd

We wtorek, 20 marca oddano uroczyście do 
użytku naprawioną ulicę Waryńskiego.

Uroczystego otwarcia dokonali burmistrz No-
wogardu Kazimierz Ziemba, zastępca burmistrza 
Artur Gałęski, Tadeusz Fiejdasz, Wojciech Szpon 
i wykonawca prac remontowych.

Naprawa ulicy Waryńskiego (całe osiedle) zosta-
ła podzielona na trzy etapy. Pierwszy etap właśnie 
został zakończony. Niebawem rozpocznie się drugi 
etap biegnący pomiędzy blokiem Waryńskiego 
1 i wychodzący przy Waryńskiego 4. Trzeci etap 
obejmować będzie wjazd od ulicy 3 Maja wzdłuż 
całej ulicy Waryńskiego w kierunku zejścia do 
jeziora. Następną inwestycją będzie naprawa 
alejki w pobliżu jeziora od ulicy Waryńskiego do 
ul. Zielonej.

Również inne ulice naszego miasta doczekają się 
remontów. Na razie jednak trwają oględziny, które 
z ulic będą modernizowane w pierwszej kolejności. 

Wiadomo jednak, iż stan chodników i ulic pozosta-
wia wiele do życzenia. Pracy jest więc dużo. 

Ulica Waryńskiego jest kolejną ulicą oddaną po 
modernizacji do użytku. Wcześniej oddane zostały: 
ul. 3 Maja, Boh. Warszawy, os. Radosław.

I. Karczyński

Kwestowali 
na ulicach

Zarząd Rejonowy PCK w No-
wogardzie w dniu 17 marca 2007 
roku przeprowadził kwestę pub-
liczną, z której dochód przezna-
czy na fundusz pomocy ludziom 
najuboższym. Zbiórkę przepro-
wadzono na podstawie Decyzji 
nr 3/07 wydanej przez Marszałka 
Województwa Zachodniopomor-
skiego z dnia 5 marca 2007 roku.

Kwestowali Honorowi Dawcy 
Krwi oraz uczniowie Publicznego 
Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie. 
W czasie kwesty zebrano kwotę 
1349 zł. Serdecznie dziękujemy 
mieszkańcom za ofiarność.

W Węgorzy też topiono Marzannę
Pierwszy dzień wiosny przywitał nas niemal zimową pogodą. Z tym większym entuzjazmem dzieci 

z Węgorzy wybrały się nad okoliczną rzeczkę by utopić Marzannę.

Ta długa tradycja żegnania 
zimy zdaje się być nieco zagro-
żona, więc dzieci ze „Świetlicy 
Puchatkowej” korzystając z tego, 
że niosąc kukłę nie łamią jeszcze 
prawa, postanowili przywołać 
wiosnę. Nad rzeczką Stepnica 
biedna Marzanna spłonęła (war-
to zaznaczyć, że żadne z dzieci 
nie próbowało podpalać swoich 
opiekunek), dzieci specjalnym 
zaklęciem i piosenkami pożeg-
nały zimę i przywoływały wiosnę 
po czym wszyscy udali się na 
ognisko by skosztować pieczonej 
kiełbaski.

Ag
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 Obwodnica - jaka będzie?

Jeszcze raz 
za południową

Redakcja Dziennika Nowogardzkiego
Piszę odnośnie przebiegu obwodnicy w Nowogardzie, północna czy po-

łudniowa. Odpowiedź na to, że nie może być północna dali w numerze 19 z 
dnia 9 marca 2007 roku w Dzienniku Nowogardzkim przedstawiciele władz 
gminy w Nowogardzie na stronie czwartej w artykule pt. „Popłynęła zdrowa 
woda” cyt. „Woda popłynie z ujęć w Nowogardzie”, oraz cyt. „w pobliżu ujęć 
wodnych zlokalizowano składowiska nawozów azotowych (Ostrzyca) oraz 
wybudowano warsztaty remontowe pojazdów w Kulicach, co zanieczyściło 
wodę przeciekami smarów i olejów”. Tak więc przedstawiciele władz gminy 
chyba zdają sobie sprawę z tego, że budowa drogi szybkiego ruchu (obwod-
nicy) między dwoma jeziorami Olchowa i Nowogardu oraz obok istniejących 
ujęć wody pitnej również zanieczyści wodę przeciekami smarów i olejów w 
tych jeziorach i w ujęciach wody. Chodzi o kolizje, do których może dojść ale 
nie musi – jakiejś cysterny przewożącej właśnie olej napędowy czy chemikalia. 
Odnośnie jezior Olchowa i Nowogardu, to również w tym samym numerze 
jest odpowiedź na stronie ósmej pt. „Turystyka szansą dla Nowogardu”, o 
czym mówi wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, że jezioro jest niewątpliwie 
atrakcją miasta i zgadzam się z panem wiceprzewodniczącym, że właśnie 
nad jeziorem w Nowogardzie, jak i w Olchowie należy budować wszystko 
związane z turystyką i rekreacją, a nie drogę szybkiego ruchu (obwodnicę) 
z pojazdami.

Z poważaniem
Mieszkaniec Nowogardu, 

któremu leży na sercu dobro miasta i mieszkańców

Targi miniprzedsiębiorstw
W środę w hallu Nowogardzkiego Domu Kultury zaprezentowały się 

miniprzedsiębiorstwa działające w szkołach z Nowogardu i spoza naszego 
miasta

Ideą miniprzedsiębiorstw jest 
praktyczna nauka przedsiębiorczości, 
funkcjonowania na rynku w warun-
kach zbliżonych do rzeczywistych. 

„Uczniowie muszą kombinować ze 
swoimi pieniążkami, zarabiać, odpro-
wadzać podatek, który z reguły trafia 
do Rady Rodziców, a więc do szkoły. 
– mówi główna organizatorka impre-
zy Anna Sienkiewicz z II LO – Jest 
to normalny liniowy 
podatek 19 procent. 
Muszą też odprowa-
dzać ZUS, a więc wy-
pełniać te wszystkie 
druki. Oczywiście jest 
to 1/1000 składki, ale 
musi to być składka 
autentyczna, dzięki 
czemu wiedzą, że jej 
wysokość zmienia się 
co trzy miesiące. Uczą 
się więc takich rzeczy, 
które w przyszłości w 
firmie mogą się przy-
dać. A cała impreza 
powstała z oddolnej inicjatywy mojej 
i pani Barbary Papuszki z I LO. Wy-
myśliłyśmy międzyszkolny dzień eko-
nomii, żeby szkoły mogły się zbratać i 
wspólnie poprowadzić zajęcia.”

Na stoiskach ustawionych w hallu 
NDK uczniowie prezentowali swoje 
wyroby, z reguły były to różnego 
rodzaju ozdoby, czasami tematycz-
nie związane ze zbliżającymi się 
świętami. Na targach zjawił się 
człowiek, który z realiami wolnego 

rynku musi zmagać się na co dzień, 
nowogardzki przedsiębiorca Jerzy 
Furmańczyk, który mógł udzielić 
kilku cennych rad. Wdał się zresztą 
w dyskusję z nauczycielami na te-
mat praktycznej wiedzy, która jest 
niezbędna w nauczaniu przyszłych 
przedsiębiorców.

Równocześnie w siedzibie Regio-
nalnego Centrum Przedsiębiorczości 

oraz w szkołach odbywały się zajęcia 
w blokach „konsument”, „praca”, 
„biuro podatkowe” i „giełda”, gdzie 
nauczyciele, uczniowie i fachowcy 
przybliżali tak istotne sprawy jak 
kodeks pracy, czy radzili jak zacho-
wać się podczas rozmowy kwalifi-
kacyjnej.

Targi miniprzedsiębiorstw odby-
wały się w ramach „Dnia Integracji 
Europejskiej”.

Ag
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O krok od tragedii
We wtorkowe popołudnie przejazd kolejowy przy ulicy Ba-

talionów Chłopskich był skutecznie zablokowany przez pociąg 
towarowy. Przeszkodę usunięto dopiero w nocy.

Tuż przed godziną 13.00 prze-
jeżdżający przez przejazd kolejowy 
krótki skład pociągu towarowego 
wypadł z szyn i ryjąc ziemię zatrzy-
mał się kilkadziesiąt metrów dalej. 
Nie trudno wyobrazić sobie co by się 
stało gdyby na drodze rozpędzonych 
kilkuset ton stali stanął człowiek. Na 
szczęście nie musimy informować w 
tym miejscu o kolejnej tragedii.

Wieść o tym niecodziennym wy-
padku szybko rozniosła się po mie-
ście i wokół miejsca zdarzenia co rusz 
pojawiały się nowe osoby pragnące 
zobaczyć to na własne oczy.

„Bo im się rowków nie chciało 
czyścić” – powiedziała pewna ko-
bieta, która wiele lat przepracowała 
na kolei. Miała na myśli rowki przy 
szynach na przejeździe kolejowym. 
Stając na przedłużeniu torów wyglą-
da, że nie jest to osąd bezpodstawny, 
gdyż właśnie od przejazdu zaczyna 
się zryta przez koła ziemia.

Innego zdania są eksperci badający 
okoliczności wypadku. Jak powie-
dział nam Mirosław Napora, zastępca 

dyrektora Zakładu Linii Kolejowych 
w Szczecinie ze wstępnych oględzin 
wynika, iż przyczyną zdarzenia było 
przeładowanie wagonów: „Tory nie są 
mocne i z tego tytułu było ograniczenie 
prędkości, natomiast wagon prze-
ładowany automatycznie naruszył 
stabilność tego toru.”  

Jeśli zostałyby one potwierdzone, 
winnym wykolejenia pociągu byłby 
przewoźnik PKP Cargo. Takie sta-
nowisko zostało przesłane do Urzę-
du Transportu Kolejowego. Trwają 
jednak jeszcze prace komisji i w toku 
ekspertyz i analiz mogą zostać znale-
zione inne przyczyny wypadku.

Do wypadku składu kolejowego 
został wezwany pociąg ratunkowy ze 
Stargardu wyposażony w stosowne 
dźwigi, które mogą zdjąć uszko-
dzone wagony. Prace na przejeździe 
trwały do godzin nocnych i dopiero 
wówczas ruch samochodów w tamtej 
okolicy został wznowiony.

Ag 
Foto Ag i J. Korneluk
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•
•
•
• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
• Drzwi zewnętrze i wewnętrzne

Okna PCV i drewniane
Rolety materiałowe i zewnętrzne
Żaluzje, markizy

Biura: • Kamień Pomorski tel. 091 382 08 05

w
w

w
.o

kn
o-

lu
x.

co
m • Węgorzyno 091 39 764 88

Do każdego okna
• parapet lub
• roleta materiałowa

tel.

GRYFICE,
ul. Niepodległość 50,

(nad barem ABC)
Tel: 091 384 59 17,
Kom: 0 605 357 089

- MAJĄTKOWE
- OC, AC
- FINANSOWE
- PRAWNE
- NA ŻYCIE

Zadzwoń:
091 392 72 20

kom. 0502 193 472

BIURO KREDYTOWE
ul. Bankowa 4 • NOWOGARD

Zapraszamy: pon. - pt. 10.00 - 17.00 • sob. 10.00 - 13.00
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Wyrazy współczucia 
Grażynie 
Ryterskiej 

z powodu śmierci 

Wolfganga 
Grotha 

składają 
koleżanki z pracy

Gim. nr 1 Nowogard – Gim. Dobra Now. 0:3,
Gim. Golczewo – Gim. nr 2 Nowogard II 0:3,
Gim. nr 1 Nowogard – Gim. Golczewo 1:7,
Gim. Gobra Now – Gim. nr 2 Nowogard II 0:3,
Gim. nr 1 Nowogard – Gim. nr 2 Nowogard II 

1:1,

Gim. Golczewo – Gim. Dobra Now. 3:0.
Tabela grupy II
1. Gimnazjum nr 2 Nowogard II       7     7-1,
2. Gimnzajum Golczewo        6     10-4,
3. Gimnzajum Dobra Nowogardzka   3     3-6,
4. Gimnzajum nr 1 Nowogard       1     2-11.
Ostatnie dwa spotkania miały jednostronny prze-

bieg. W meczu o trzecie miejsce Chociwel pewnie 
pokonał Golczewo 4:0 a w finale zawodnicy pierw-
szej drużyny nowogardzkiego Gimnazjum nr 1 nie 
dali szans swoim kolegom z drugiej drużyny wygry-
wając 4:1 i zapewniając sobie tym samym ostateczny 
tryumf i cenne nagrody. Oprócz pucharu i medali 
zawodnicy zwycięskiej drużyny otrzymali odtwa-
rzacze mp3 a piłkarze drugiej i trzeciej drużyny 
torby i akcesoria renomowanych firm sportowych. 
Nagrody otrzymali również najaktywniejsi i naj-

bardziej kolorowi kibice. Ufundowanie tak cennych 
nagród nie byłoby możliwe gdyby nie wsparcie PZU 
promującego swą akcję „Rusz się człowieku” a przede 
wszystkim pozyskanie przez organizatorów 9 tys. zł 
na sfinansowanie imprezy z Fundacji Współpracy 
Polsko – Niemieckiej. Jak mówi główny organizator 
Tomasz Szafran plany jego i skupionej wokół niego 
grupy ludzi m.in. radnego Roberta Augustynka są 
ambitne. Pozyskanie tej kwoty było przetarciem 
szlaków, swoistym treningiem niezbędnym do po-
zyskiwania większych kwot na większe cele: „Chcemy 
teraz napisać wniosek na pozyskanie większej kwoty. 
Naszym głównym celem, który mamy zamiar zreali-
zować w ciągu tego roku, będzie napisanie wniosku na 
budowę wielkiego obiektu rekreacyjno – sportowego 
obok szkoły. Nawiązaliśmy już kontakty z osobami, 
które mogą nam pomóc to zrobić, jesteśmy po rozmo-
wach z Urzędem Miasta w sprawie zabezpieczenia 
wkładu dla szkoły. Mamy teren, są projekty boisk i 
kortów tenisowych. Chcemy stworzyć też tutaj duży 
plac zabaw. Mógłby on powstać już w przyszłym roku. 
Jest na to duże zapotrzebowanie. Jest tu dużo bloków, 
masa dzieci. Będzie robiony taki na ulicy Kowalskiej, 
ale dzieci z tej strony miasta nie będą chodziły tak 
daleko. Koszt takiej inwestycji to około 50 tys. zł. 
Uważam, że to nie jest dużo i moglibyśmy dla nich 
zrobić sporą frajdę. Przy okazji chciałbym podzięko-
wać panom Sebastianowi Białowąsowi i Adamowi 
Fedeńczakowi za wsparcie tej imprezy.”

Czekamy na efekty.
Ag

Wielka feta w ZSO

Dzień wagarowicza na sportowo

Tradycyjny dzień wagarowicza sprawił, że ucz-
niowie zamiast siedzieć w szkolnych ławach mogli 
ten czas spędzić znacznie przyjemniej. Wielu z nich 
przyszło do hali ZSO i z pewnością nie pożałowało 
tej decyzji, tym bardziej, że pogoda nie sprzyjała 
wagarom w plenerze. Tak dobrej zabawy dla kibi-
ców i zawodników już dawno nie zorganizowano. 
Doping wyglądał tak jak powinien wyglądać na 
stadionach piłkarskich. Było kulturalnie, kolorowo, 
kibice poszczególnych drużyn integrowali się ze sobą 
prowadząc przy tym zdrową rywalizację.

W przerwach meczów występowały rozmaite 
zespoły m.in. „Gest i „Flesz” z Nowogardzkiego 
Domu Kultury, tancerki z Gimnazjum nr 1 a nawet 
grupa bębniarzy. Losowano również nagrody dla 
kibiców.

Na parkiecie walczyło osiem zespołów podzielo-
nych na dwie grupy. W grupie I wygrała pierwsza 
drużyna Gimnazjum nr 1, która wygrała dwa mecze, 
tyle samo co zespół z Chociwla, lecz w bezpośrednim 
starciu okazali się lepsi.

Wyniki meczów grupy I
Gim. nr 2 Nowogard – Gim. nr 3 Nowogard 3:1,
Gim. Chociwel – Gim. Anklam 3:2,
Gim. nr 2 Nowogard – Gim Anklam 1:2,
Gim. nr 3 Nowogard – Gim. Chociwel 1:2,
Gim. nr 2 Nowogard – Gim. Chociwel 2:0,
Gim. nr 3 Nowogard – Gim. Anklam 2:0.
Tabela grupy I
1. Gimnazjum nr 2 Nowogard 6 6-3,
2. Gimnazjum Chociwel 6 5-5,
3. Gimnazjum nr 3 Nowogard 3 4-5,
4. Gimnazjum Anklam 3 6-4.
W grupie II wygrała druga drużyna Gimnazjum 

nr 1 notując dwa zwycięstwa i remis, dzięki czemu 
w finale miało dojść do bratobójczego pojedynku z 
pierwszą drużyną tej szkoły. Prawo do gry w meczu 
o trzecie miejsce wywalczyła drużyna z Golczewa, 
która dzięki zdobyciu sześciu punktów zajęła drugie 
miejsce w grupie.

Wyniki meczów II grupy

Wielką i niezwykle udaną imprezę zorganizowano w hali sportowej Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących, gdzie w pierwszy dzień wiosny w ramach dnia integracji europej-
skiej zorganizowano turniej piłkarski dla uczniów szkół gimnazjalnych.

Zwyciężyła pierwsza drużyna gimnazjum nr 2 w 
Nowogardzi

Nagrodzono również najlepszych kibiców

Pamiątkowe zdjęcie finalistów, kibiców i organizatorów
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W obiektywie Jana Korneluka                      

Nowogard „wczoraj”

 Witamy wśród nas...

Córka Agnieszki 
Krzywańskiej 

ur. 15.03.07 ze Szczytnik

Córka Tatiany Brockiej 
ur. 14.03.07 z Ostrzycy

Syn Anny Dużyńskiej 
ur. 15.03.07 z Orla

Córka Anny Gymbali 
ur. 21.03.07 z Dobrej

Ponadto w Szpitalu w 
Nowogardzie urodziło 
się 4 dzieci 
Zdjęcia oraz dane perso-
nalne nie zostały opub-
likowane ze względu na 
brak zgody rodziców

Cyfrowy 

druk kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA 
“POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A
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Wiosenne 
porządki

Rozpoczęły się wiosenne porządki na działkach. Jednak  nie wszyscy dział-
kowcy zachowują się poprawnie. Dnia 9 marca w ogrodzie nr 4 ciężki trujący 
dym ścielił się po działkach. To właściciel poletka nr 71 spalał zużytą folię na 
stercie śmieci. Na zwróconą uwagę zachował się wulgarnie, a powiadomiony 
o tym fakcie Prezes co prawda przybył na miejsce zdarzenia, ale nie odważył 
się na interwencję.

Indagowany dyżurny policji odesłał do Ochrony Środowiska, a ta z po-
wrotem na Policję bo oni w takich przypadkach mają na takich trucicieli 
nakładać mandaty.

Oto praktyczna lekcja ochrony środowiska w wydaniu osób dorosłych i 
za to odpowiedzialnych. Przyjdzie akcja „sprzątania świata” będzie okazja 
poużywać na szkolnej młodzieży przez tych samych stróżów prawa i ochrony 
przyrody.

Stały czytelnik

  Listy Czytelników

REKLAMA

„Witaj wiosno”

Pasowanie na miłośnika 
przyrody w Przedszkolu nr  l

W minioną środę 21.03.2007 r. w 
pierwszy dzień wiosny oraz podczas 
trwających DNI OTWARTYCH w na-
szym przedszkolu już po raz czwarty 
odbyła się uroczystość „Pasowanie 
przedszkolaków na miłośników przy-
rody”.

Na uroczystość zaproszono Prezesa 
ZG LOP w Nowogardzie p. Marka Hei-
sera oraz współpracujących z naszym 
przedszkolem przedstawicieli instytu-
cji, którzy wspierają nasze określone 
działania przyrodniczo -ekologiczne 
z Celowego Związku Gmin R- XXI p. 
Monikę Olechnowicz - Krakowską i z 
Agendy 21 p. Joannę Krępa.

Ponieważ uroczystość odbyła się 
w pierwszy dzień wiosny, uświetnił 
ją występ artystyczny dzieci 4, 5 i 6 
- letnich związany z tematyką wiosen-
ną. Przedszkolaki przygotowane pod 
kierunkiem swoich wychowawczyń: 
A. Klimaszewskiej, J. Bielskiej oraz H. 

Zieleśkiewicz i J. Antczak śpiewały pio-
senki: „Panienka wiosenka”, „Ogrod-
niczka”, recytowały wiersze: „Kolorowa 
wiosna”, „Wiosenne serduszko” oraz 
przedstawiły inscenizację: „Pierwszy 
dzień wiosny”.

Po części artystycznej nastąpiła naj-
ważniejsza część uroczystości -pasowa-
nie dzieci 4 - letnich na pełnoprawnych 
członków przedszkolnego koła LOP. 
Pasowania dokonał p. Marek Heiser.

Po części oficjalnej wszystkie dzieci 
uczestniczące w uroczystości wzięły 
udział w kultywowaniu zwyczaju i 
obrzędu ludowego związanego z żegna-
niem zimy i przybyciem wiosny. Jednak 
ze względu na deszczową aurę dzieci 
pożegnały zimową pannę Marzannę w 
sali - okrzykiem „Precz zimo zła, zimę 
przeganiamy bo na wiosnę czekamy”

Wspólne zabawy w wiosennych 
nastrojach nie były zbyt przekony-
wujące. Słonko nie wyszło zza chmur, 
ale dobre humory na pewno dopisały 
wszystkim.

Dziękuję wszystkim, którzy przyjęli 
nasze zaproszenie i wzięli udział w 
uroczystości, a tym samym wspierali 
naszych przedszkolaków uśmiechem i 
swoja obecnością.

Opiekun PK LOP - Anna Piotrowska.
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BURMISTRZ NOWOGARDU

ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora
1. Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 6,
2. Szkoły Podstawowej w Błotnie,
3. Szkoły Podstawowej w Długołęce,
4. Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 6,
5. Publicznego Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie, ul. Gen. Bema 41.
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 odpo-
wiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko 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, prowadzo-

ny zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
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, szko-

le lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli 
stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem 
do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

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 postępowanie 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 publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).
B) W przypadku Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie oraz Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie o stanowisko dyrektora może 

ubiegać się również osoba nie posiadająca kwalifikacji pedagogicznych jeżeli spełnia następujące warunki:
a) ukończyła studia wyższe magisterskie;
b) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy;
c) posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole lub zakresowi zadań placówki;
d) 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 placówki;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku na-

uczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształ-

cenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowa-

nia zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwali-

fikacyjnego 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, ja-

kim 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 stanowisku 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 ochro-
nie 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, mała sala obrad, w dniach:

• 28 maja 2007 oku:

a) godz. 900 Szkoła Podstawowa w Błotnie;
b) godz. 1100 Szkoła Podstawowa w Długołęce;
c) godz. 1300 Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie.

• 29 maja 2007 roku:

a) godz. 900 Publiczne Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie;
b) godz. 1200 Publiczne Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie.
IV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora ........................

............ (nazwa szkoły/placówki) - nie otwierać”  w pokoju nr 10 (II piętro) w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard w 
terminie do dnia 11 maja 2007 roku, do godz. 1500

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Nowogardu. Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają:
Pani Marlena Marchewka - kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kulturyi 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

Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie 
Ogłasza II przetarg nieograniczony na dzierżawę 

lokalu użytkowego - po byłej szwalni 
przy ul. 700-Lecia 14 

w Nowogardzie o powierzchni użytkowej 167.00 m2 
na okres 3 lat.

Cenę wywoławczą stawki czynszu za 1m2 powierzchni lokalu ustala się na  
4,50 zł. Postąpienie przetargowe wynosi 0.50 zł.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 2750,49 zł (3x 
czynsz miesięczny wg stawki wywoławczej + 22% VAT) w kasie Zarządu Budyn-
ków Komunalnych w Nowogardzie lub na rachunek w PKO S.A I O/Nowogard 
nr 12 1240 3884 1111 0000 4209 2382 najpóźniej do dnia 11.04.2007 r. do godz. 
14.00.

Osoby przystępujące do przetargu winny mieć uregulowane zobowiązania fi-
nansowe wobec wynajmującego (ZBK).

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zostanie w całości zali-
czone na poczet czynszu. 

W przypadku przegrania przetargu wpłacone wadium zostanie wypłacone w 
całości w ciągu trzech dni po zamknięciu przetargu. 

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy dzierżawnej, 
wpłaconego wadium nie zwraca się. 

Przetarg odbędzie się w dniu 12.04.2007 r. o godzinie 10ºº w budynku ZBK w 
Nowogardzie ul. 700-Lecia 14 – świetlica. 

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wod-kan., centralne ogrzewa-
nie. Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów dozorowania, podatku 
od nieruchomości, zużycia energii elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków 
centralnego ogrzewania niezależnie od płacenia czynszu najmu z 22% podatkiem 
VAT. 

Lokal można oglądać od 2.04.07 r. do 10.04.07 r. - po wcześniejszym uzgod-
nieniu z Zarządem Budynków Komunalnych w Nowogardzie przy ul. 700-Lecia 
14, tel. 091 39 26 265.

           Kierownik ZBK może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomo-
ści uzasadnione przyczyny. 

                                                                           Kierownik ZBK
                                                                      Wiesław Kaliszewski

Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie 
Ogłasza II przetarg nieograniczony na dzierżawę:

1. lokalu użytkowego - stolarni przy ul. 700-Lecia 14 w Nowogardzie o po-
wierzchni użytkowej 186.00 m 2 na okres 3 lat.

Cenę wywoławczą stawki czynszu za 1m2 powierzchni lokalu ustala się na 6 zł. 
Postąpienie przetargowe wynosi 0.50 zł.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 4084,56 zł (3x 
czynsz miesięczny wg. stawki wywoławczej + 22% VAT).

2. lokalu użytkowego – warsztatu budowlanego przy ul 700-Lecia 14 w Nowo-
gardzie o powierzchni użytkowej 76 m2 na okres 3 lat.

Cenę wywoławczą stawki czynszu za 1 m 2 ustala się na 3 zł. Postąpienie prze-
targowe 0.50 zł.  Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 
834,48 zł (3x czynsz miesięczny wg stawki wywoławczej + 22% VAT). Wadium 
należy wpłacić w kasie Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie lub 
na rachunek w PKO S.A I O/Nowogard nr 12 1240 3884 1111 0000 4209 2382 
najpóźniej do dnia 11.04.2007 r. do godz.14ºº.

Osoby przystępujące do przetargu winny mieć uregulowane zobowiązania fi-
nansowe wobec wynajmującego (ZBK).

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zostanie w całości zali-
czone na poczet czynszu. 

W przypadku przegrania przetargu wpłacone wadium zostanie wypłacone w 
całości w ciągu trzech dni po zamknięciu przetargu. 

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy dzierżawnej, 
wpłaconego wadium nie zwraca się. 

Przetarg odbędzie się w dniu 12.04.2007 r. o godzinie 9ºº w budynku ZBK w 
Nowogardzie ul. 700-Lecia 14 – świetlica. 

Lokale wyposażone sa w instalację elektryczną. /Istnieje możliwość wykona-
nia indywidualnego ogrzewania/. Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia 
kosztów dozorowania, zużycia energii elektrycznej, podatku od nieruchomości, 
niezależnie od płacenia czynszu najmu z 22% podatkiem VAT. 

Lokal można oglądać od 2.04.07 r. do 10.04.07 r. - po wcześniejszym uzgod-
nieniu z Zarządem Budynków Komunalnych w Nowogardzie przy ul 700-Lecia 
14, tel. 091 39 26 267.

Kierownik ZBK może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości 
uzasadnione przyczyny. 

                                                                           Kierownik ZBK
                                                                      Wiesław Kaliszewski

Zarząd Powiatu w Goleniowie 
informuje, że w budynku Starostwa Powiatowego 

w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 
na tablicy ogłoszeń 

został wywieszony wykaz 
na lokal użytkowy (kiosk) 

położony w budynku b. hotelu „Cisy” 
w Nowogardzie 

przeznaczony do oddania 
w najem w trybie przetargu.
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Poradnia Medycyny Pracy 

NZOZ „SANUS” 
pokój. 210 w Przychodni 

(ul. Kościuszki) 
zaprasza na:

- badania profilaktyczne, wstępne, okreso-
we i kontrolne pracowników

- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWENCI!!! 

CENY PROMOCYJNE!
Rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

Zapraszamy wszystkich kierowców do bezpłatnego:

czeka na Ciebie
Nasz serwis czynny

8.00-15.30 8.00-13.30

Informujemy, że   

27 marca 2007 r.
wtorek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Dom Handlowy VELES 
zaprasza:

- części samochodowe do wszystkich 
  typów samochodów, realizacja zamówień
- artykuły gospodarstwa domowego
- posiada lokal do wynajęcia

Nowogard, ul. 5 Marca 7 
tel. 0501 333 075

zatrudni
fryzjerkę lub fryzjera

Biuro Rachunkowo-Konsultingowe 
mgr inż. Adam A. Opowicz 

72-221 Osina 29 a 

zatrudni 
na zlecenie/pół etatu księgową 

Warunki:
• bardzo dobra znajomość obsługi komputera;
• doświadczenie w księgowości;
• znajomość prawa podatkowego dot. rachunku 
kosztów, kadr, dokumentacji rachunkowej firmy, itp.;
• znajomość j, niemieckiego – minimum podstawo-
wa.
Bliższych informacji udzielamy 
w siedzibie biura lub telefonicznie: 
091 39 103 77 – po godz. 1600, 
kom. 0603 634 947.

KURKI NIOSKI 
odchowane 

JUŻ W SPRZEDAŻY
Gospodarstwo Drobiarskie 

Żabowo 13, tel. 091 39 106 66

Salon 
Fryzjersko-Kosmetyczny

• manicure
• pedicure

• tipsy
Nowogard, ul. Armii Krajowej 27B

Tel. 0693 060 872

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077



1123-26.03.2007 r. 

OG£OSZENIA 
DROBNE

NIERUCHOMOŚCI

• Działki budowlane w Nowogar-
dzie, przy ul. Gen. Bema sprze-
dam. 0605 106 300.

• Poszukuję garażu do wynajęcia w 
dobrym stanie na Os. Gen. Bema 
dla Forda Transita. 0512 99 56 15.

• Zdecydowanie kupię mieszkanie 
3-pokojowe. 0698 847 399.

• Kupię działkę budowlaną, okolice 
Nowogard – Długołęka. Tel. 0695 
091 277, 0693 553 656.

• Sprzedam mieszkanie własnoś-
ciowe 41,47 m kw., 2 pokoje z bal-
konem, III piętro. Tel. 091 419 06 
02.

• Zdecydowanie sprzedam miesz-
kanie 63 m – Os. Gryfitów. 091 39 
25 350, po 20.00.

• Wynajmę część sklepu – ok. 15 m 
kw. na działalność handlową w 
Gryficach. 0609 307 327.

• Zamienię kawalerkę 36 m kw. na 
mieszkanie 2-pokojowe. 091 39 
27 068, po 18.00.

• Pilnie poszukuję mieszkania do 

wynajęcia - najlepiej kawaler-

ka lub 2-pokojowe plus garaż. 

0889 188 134.

• Wynajmę garaż przy ul. Boh. War-
szawy. 0603 49 03 15.

• Zamienię kawalerkę 36 m kw., par-
ter na 3-pokojowe. 0691 621 174.

• Kupię ziemię w okolicy Nowo-

gardu 0,5 – 1 ha. Dobrze zapła-

cę. 0604 154 316.

• Sprzedam mieszkanie 77 m kw., 4 
pokoje, II piętro. Cena 140.000 zł. 
Tel. 0605 686 508.

• Poszukuję mieszkania 2-po-
kojowego do wynajęcia. 0692 
489 837.

• Sprzedam działkę ogrodową 4 
ary. 0669 991 716.

• Poszukuję pokoju lub kawalerki 
do wynajęcia w Nowogardzie. 
091 487 96 83 lub 0510 642 498.

• Stodołę murowaną 300 m kw., w 
Jenikowie wydzierżawię na dłuż-
szy okres na hurtownię, magazyn, 
warsztat. Sprzedam 1,5 ha łąki. 
Tel. 0603 051 672.

• Kupię strych do adaptacji w No-
wogardzie. 0889 210 972.

MOTORYZACJA

• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”do 

Rovera 416 z 1996 r., cena do 

uzgodnienia w bdb stanie. Tel. 

0605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie Eu-

rostone, używane 195/65/R15, 

91H, stan dobry, cena do uzgod-

nienia. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam Poloneza Trucka z ga-

zem, nowe opony, stan dobry, cena 
do uzgodnienia. 0603 132 103.

• Alufelgi i opony letnie do Golf 4, 
Fabia kupię. 603 529 865.

• Sprzedam Opel Kadett, 1.3i, 1985 
r., stan dobry, 1.500 zł – do uzgod-
nienia. 667 236 149.

• Sprzedam Simsona SR50, sku-
ter, 1988 r., 4-biegowy, stan bdb, 
wszystko sprawne. 0510 170 263.

• Sprzedam Ford Orion 1.6, 1987 r., 
elektr. szyby, lusterka, szyberdach, 
ABS. 091 39 21 464, po 16.00.

• Sprzedam częsci do Mazdy 323, 
1990 r., poj. 1.4i Volvo. 0516 
306 239.

• Daewoo Lanos 1.5, 16V, 1999, 
przebieg 64.000 zł, garażowany, 
pierwszy właściciel, c. zamek + pi-
lot, elektr. szyby, wspomag., alum. 
felgi + zabezp., zadbany. Cena 
10.500 zł – do negocjacji. 0503 
153 159.

• Sprzedam Polonez Caro, 

rok 1993, z hakiem i GA-

ZEM w kole. Nowy bagażnik  

dachowy, przegląd do końca 

maja, bez ubezpieczenia, cena 

600 zł. Tel. 692 079 227.

ROLNICTWO

• Sprzedam facelię; kupię byczki od 
100 – 200 kg. 0668 316 103.

• Sprzedaż piskląt na zapisy. 091 39 
21 070.

• Kupię ciągnik C-360. 091 419 30 
45, 0602 750 864.

• Sprzedaż ziemniaków jadalnych, 
1 zł/kg. 091 39 18 259, 0603 
264 322.

• Sprzedam owies siewny. 0602 
267 382.

• Sprzedam prosięta. 091 39 133 
47, po 20.00.

• Kupię rozsiewacz nawozu „lejek”. 
091 39 501 40.

• Sprzedam jałówkę zacieloną, Dłu-
gołęka. Tel. 091 39 18 693.

• Sprzedam torf. Ilość ograniczona. 
0602 342 833.

• Sprzedam zboże paszowe – żyto 
i jęczmień. Cena 60 zł/1m. 0500 
197 442.

USŁUGI

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• Profesjonalne strony internetowe 
na indywidualne zamówienie – 
szybki czas realizacji, faktury VAT. 
0605 522 340.

• USŁUGI TRANSPORTOWE DO 1,5 TONY, 

FAKTURA VAT. MOŻLIWOŚĆ NAWIĄZANIA 

STAŁEJ WSPÓŁPRACY. 0888 878 314.

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• Prace wykończeniowe, szpach-

lowanie, malowanie, regipsy, 

panele i inne. 0696 909 548.

• Rozliczenia podatkowe – PITY. 15 
zł/deklaracja. 0695 770 724.

• Nauka angielskiego. 0697 
027 844. 

•  Remonty. 0508 920 135. 

• Okazja! Tipsy żelowe 40 zł, ma-

nicure 10 zł. 0609 961 423.

• DYWANOPRANIE. 0604 

373 143.

• Usługi hydrauliczne, instalacje 
wod.-kan. i co, stali, miedzi. 0697 
878 118.

• Montaż ogrodzeń betonowych 
i innych. 091 39 72 575, 0695 
085 470.

• Język niemiecki. 091 39 21 195.

• Dekarsko-blacharskie, docieple-
nia. 0508 170 846.

• Kopanie działek – tanio! 0609 
632 378, po 15.00.

• Wykonam budowę domu, docie-
plenia, regipsy. 0502 955 633, 091 
39 25 280, po 20.00.

• Transport, przeprowadzki – 

0604 516 451.

• Usługi remontowo-budowlane. 
0880 690 324.

• Mech na dachu? Zabrudzony i 

nieładny? ZADZWOŃ! Będzie 

jak nowy. 0607 519 251.

PRACA

• Przyjme mechanika samocho-
dowego z kwalifikacjami. 091 39 
20 131, 0605 276 271.

• Koło Łowieckie „Ryś” w Nowogar-
dzie prosi o składanie ofert na ko-
szenie łąk oraz zbiór i inne usługi 
rolnicze. 091 39 104 16, 0661 
957 625.

• Firma zatrudni murarzy, cieśli, 

zbrojarzy. 0667 216 374.

• Zatrudnię do produkcji siatki. Ki-
korze 36. 0502 652 929.

• Zatrudnię lektora języka angiel-
skiego w godzinach popołudnio-
wych na terenie Gryfic. Tel. 0602 
401 331. 

• Zatrudnię na stałe stolarza lub po-
mocnika. 0603 366 286.

• Firma SCMB w Gryficach przy ul. 
Starogrodzkiej 25 zatrudni od za-
raz kierowcę z kat. C prawa jazdy. 
091 384 20 01.

• Panią do sprzątania – Nowogard 
lub okolice. 0696 359 217.

• Firma „ESO” zatrudni przedsta-

wiciela handlowego w branży 

fryzjersko-kosmetycznej na te-

ren Szczecina. Wymagane prawo 

jazdy kat. B. Do dyspozycji Fiat 

Doblo + telefon. 0502 651 671.

INNE

• Pożyczki – 0503 037 506.
• 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 grzejniki panelowe, 
stan b. dobry. 0607 994 804, 091 
39 110 29.

• Sprzedam krajzegę z silnikiem 
na paski 5,5 Kw. 0604 592 564, 
091 419 12 91.

• Sprzedam wyposażenie sklepu: 
regały i lada, telefax Panasonic z 
przenośną słuchawką, stan bardzo 
dobry. Tel. 0662 788 296.

• Kupię RZUTNIK DO BA-

JEK „Ania” + bajki dla dzie-

ci do rzutnika. Przyślij  

sms, oddzwonię. Tel. 665 

205 256.

ODDAM, PRZYJMĘ

• Oddam roczną sukę i 8-mie-

sięcznego psa w dobre ręce. Tel. 

091 39 176 44. 

• Oddam gruz. 0605 468 190.
• Przyjmę gruz. 0606 615 049.
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Kursy
językowe: angielski włoski francuskiniemiecki

Język angielski
dla początkujących

Język niemiecki, angielski dla bezrobotnych

72-200 NOWOGARD
UL. BOH. WARSZAWY 71
Tel/Fax. 091 39 26 939

kom. 0 606 664 742

blachy, rury, pręty, profile,
kątowniki, ceowniki,

płaskowniki, dwuteowniki,
kute elementy ozdobne

(na terenie byłego POMu)

Radosław Kluszczyński

Kompleksowa obsługa
Firm w zakresie

Reprezentacja
przed PIP

BHP

Menadżer do spraw BHP

Weekend w Kinie

Hannibal: Po drugiej stronie 
maski

Thriller USA 2007 r., reż. Peter 
Webber, obsada: Gaspard Ulliel, 
Gong Li, Rhys Ifans, czas trwania 
117 min., projekcja: piątek – nie-
dziela godzina 19.00.

Po ogromnym sukcesie „Mil-
czenia owiec” historia Hannibala 
Lectera doczekała się swojej kon-
tynuacji. Teraz przyszedł czas na 
prequel, czyli historię Hannibala 
przed jego spotkaniem z agentką 
Starling.

Młody Hannibal podczas II Woj-
ny Światowej w szokujących oko-
licznościach traci rodziców oraz 
siostrę. Ucieka z rodzinnej Litwy 
zajętej przez komunistów i dociera 

REKLAMA

do Paryża. Na miejscu spotyka Lady 
Murasaki, która wprowadza go do 
świata nienagannych manier, wyra-
finowanej sztuki i nie tylko… Roz-
smakowany w muzyce klasycznej i 
książkach, młody Hannibal niespo-
dziewanie poczuje smak zepsutego 
dzieciństwa, smak siostry...

Ag
REKLAMA
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Krzyżówka Humor 
Henia Szczupaka

NR 12

Poprawne hasło krzyżów-
ki nr 11 – WIOSNA WITA 
KWIATAMI, A JESIEŃ SNOP-
KAMI – nadesłali: Grażyna 
Furmańczyk (Sikorki), Halina 
Szwal, Irena Przybyłek, Agniesz-
ka Skowrońska (Strzelewo), Jerzy 
Siedlecki, Bogumiła Urtnowska 
(Kulice), Grażyna Jurczyk (także 
9 i 10), Stanisława Rosa, Teresa 
Gawrońska (Jenikowo), Stanisła-
wa Pokorska, Urszula Skowron, 
Franciszek Palenica, Kazimierz 
Grudziński, Bogdana Walewska, 

Alicja Wypych, Józef Górzyński, 
Barbara Bartosik, Aleksander 
Śmigiel, Szczepan Falaciński, Te-
resa Powalska, Jan Mikłaszewicz, 
Regina Orłowska, Maryla Piątek, 
Katarzyna Kotala, Marzena Usty-
jańczuk, Ryszard Gutowski, Lidia 
Walaszczyk, Bogumiła Czupryń-
ska, Przemysław Sońtka, Anna 
Florkowska, Władysława Kubisz, 
Tamara Borowska, Aniela Wło-
dek, Teresa Młynarska (Słajsino), 
Jan Nikicin (Włodzisław), Aneta 
Wojewoda, Krystyna Młynarska, 

Renata Łuczak (Dąbrowa), Hali-
na Łuczak, Irena Szeremeta.

Prenumeraty „DN” na kwie-
cień wylosowali:

- Renata Łuczak z Dąbrowy,
- Irena Szeremeta z Nowo-

gardu,
- Jan Roman Nikicin z Wło-

dzisławia.
Gratulujemy!  

Rozwiązanie krzyżówki utworzą litery z pól oznaczonych czytane rzędami.

NARÓD POLSKI

My jesteśmy naród, który
Z natury nie jest ponury…

ZNAK ZAPYTANIA

O świeć Jutrzenko,
Nad Tobą świeć,
Czcigod… Jubi…
(Tu wstawić płeć).
Trudnych i znojnych,
Lecz szybkich jak chwile,
Tych lat już minęło…
(Tu wstawić: ile?)
Świtem i zmierzchem,
Dniem oraz nocą
Tyś była z nami…
(Tu wstawić: po co?)
Zawsze owocną
Darzyłaś nas pracą
Więc dziękujemy…
(Tu wstawić: za co?)
Więc niechaj jeszcze
Długo działa nam.
Wznoszę ten kielich…
(Tu wstawiam się sam).

W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ

Dlaczego brak na półkach „Pana Tadeusza”? – 
Pytam. Bibliotekarka ramionami wzrusza.
Nasz wieszcz – powiadam – 

pragnął dożyć tej pociechy,
By kiedyś jego księgi zabłądziły pod strzechy!
To prawda – mówi dziewczę i potrząsa główką – 
Ale nasza biblioteka kryta jest… dachówką.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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)

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

ZGONY

Nowogard 22.03.2007r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca
2.  Traktorzysta
3.  Murarz tynkarz
4. Ochroniarz
5.  Inspektor do spraw bu-

dowlanych
6. Technik Farmacji 
7.  Pielęgniarka 
8.  Kierowca z kat. D
9. Murarz

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Kucharz   (Pobierowo)
2. Ochroniarz (Szczecin)
3. Kierowca C+E (Ciesław)
4. Mechaników, elektryków, 

automatyków, ślusarzy 
(Szczecin)

5. Wykrawacz – rozbieracz 
mięsa (Górzyca)

6. Elektryk (Szczecin)
7. Brukarz, kierowca z kat B, 

C, CE, operator koparko 
– ładowarki (Szczecin)

8. Rzeźnik (Górzyca k/Gry-
fie) 

9. Księgowa (Gryfice)
10.  Operator maszyn, wózka 

widłowego (Kliniska) 
11.  Sekretarka (Gryfice)

18 marca 2007 r., Wolfgang Groth, ur. 1942 r., zam. Nowogard

19 marca 2007 r., Jan Nowak, ur. 1957 r., zam. Nowogard

16 marca 2007 r., Czesław Krystkiewicz, ur. 1947 r., zam. Dąbrowa

20 marca 2007 r., Halina Wojdyła, ur. 1927 r., zam. Nowogard

Cyfrowy 

druk 

kolorowy 
KSERO 

KOLOROWE
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A
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Inauguracja 
w Gryficach

Kibice się w końcu doczekali. Już jutro po zimo-
wej przerwie na boisko wybiegną piłkarze V ligi. 
Zajmujący aktualnie szóste miejsce Pomorzanin 
zmierzy się na wyjeździe z dwunastą w tabeli Spar-
tą Gryfice. Początek meczu o godzinie 15.00.

Pozostałe mecze:
Osadnik Myślibórz - Piast Chociwel, Dąb Dębno 

- Hutnik EKO TRAS Szczecin, Zorza Dobrzany 
- Vineta Wolin, Fagus Kołbacz - Orzeł Trzcińsko-
Zdrój, Odra Chojna - Radovia Radowo Małe, 
Mieszko Mieszkowice - Polonia Płoty, Piast Chosz-
czno - Kłos Pełczyce. 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

Będziemy w czołówce
Rozmowa z Wojciechem Kubickim, trenerem piłkarzy Pomorzanina Nowogard. 

Termin 19 -   31  marzec  2007 r.  - sobota 

Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Zorza Dobrzany
Radovia Radowo Małe - Dąb Dębno
Piast Chociwel - Mieszko Mieszkowice
Polonia Płoty - Pomorzanin Nowogard
1  kwiecień  2007 r.  - niedziela 

Hutnik EKO TRAS Szczecin - Osadnik Myślibórz
Kłos Pełczyce - Fagus Kołbacz
Vineta Wolin - Odra Chojna
Piast Choszczno - Sparta Gryfice

Termin 20 -   7  kwiecień  2007 r.  - sobota 

Sparta Gryfice - Polonia Płoty
Pomorzanin Nowogard - Piast Chociwel
Mieszko Mieszkowice - Hutnik EKO TRAS Szczecin
Osadnik Myślibórz - Radovia Radowo Małe
Odra Chojna - Orzeł Trzcińsko-Zdrój
Zorza Dobrzany - Kłos Pełczyce
Fagus Kołbacz - Piast Choszczno
10  kwiecień  2007 r.  - wtorek 

Vineta Wolin - Dąb Dębno

Termin 21 -   14  kwiecień  2007 r.  - sobota 

Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Dąb Dębno
Radovia Radowo Małe - Mieszko Mieszkowice
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Pomorzanin Nowogard
Piast Chociwel - Polonia Płoty
15  kwiecień  2007 r.  - niedziela 

Fagus Kołbacz - Sparta Gryfice
Kłos Pełczyce - Odra Chojna
Vineta Wolin - Osadnik Myślibórz
Piast Choszczno - Zorza Dobrzany

Termin 22 -   21  kwiecień  2007 r.  - sobota 

Polonia Płoty - Hutnik EKO TRAS Szczecin
Pomorzanin Nowogard - Radovia Radowo Małe
Osadnik Myślibórz - Orzeł Trzcińsko-Zdrój
Dąb Dębno - Kłos Pełczyce
Odra Chojna - Piast Choszczno
Zorza Dobrzany - Fagus Kołbacz
22  kwiecień  2007 r.  - niedziela 

Sparta Gryfice - Piast Chociwel
Mieszko Mieszkowice - Vineta Wolin

Termin 23 -   28  kwiecień  2007 r.  - sobota 

Zorza Dobrzany - Sparta Gryfice
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Mieszko Mieszkowice
Vineta Wolin - Pomorzanin Nowogard
Radovia Radowo Małe - Polonia Płoty
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Piast Chociwel
29  kwiecień  2007 r.  - niedziela 

Fagus Kołbacz - Odra Chojna
Kłos Pełczyce - Osadnik Myślibórz
Piast Choszczno - Dąb Dębno

Termin 24 -   5  maj  2007 r.  - sobota 

Piast Chociwel - Radovia Radowo Małe
Polonia Płoty - Vineta Wolin
Pomorzanin Nowogard - Orzeł Trzcińsko-Zdrój
Osadnik Myślibórz - Piast Choszczno
Dąb Dębno - Fagus Kołbacz
Odra Chojna - Zorza Dobrzany
6  maj  2007 r.  - niedziela 

Sparta Gryfice - Hutnik EKO TRAS Szczecin
Mieszko Mieszkowice - Kłos Pełczyce

Termin 25 -   12  maj  2007 r.  - sobota 

Odra Chojna - Sparta Gryfice
Zorza Dobrzany - Dąb Dębno
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Polonia Płoty
Radovia Radowo Małe - Hutnik EKO TRAS Szczecin
13  maj  2007 r.  - niedziela 

Fagus Kołbacz - Osadnik Myślibórz
Kłos Pełczyce - Pomorzanin Nowogard
Vineta Wolin - Piast Chociwel
Piast Choszczno - Mieszko Mieszkowice

Termin 26 -   19  maj  2007 r.  - sobota 

Piast Chociwel - Orzeł Trzcińsko-Zdrój
Polonia Płoty - Kłos Pełczyce
Pomorzanin Nowogard - Piast Choszczno
Osadnik Myślibórz - Zorza Dobrzany
Dąb Dębno - Odra Chojna
20  maj  2007 r.  - niedziela 

Sparta Gryfice - Radovia Radowo Małe
Mieszko Mieszkowice - Fagus Kołbacz
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Vineta Wolin

Termin 27 -   26  maj  2007 r.  - sobota 

Dąb Dębno - Sparta Gryfice
Zorza Dobrzany - Mieszko Mieszkowice
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Hutnik EKO TRAS Szczecin
27  maj  2007 r.  - niedziela

Fagus Kołbacz - Pomorzanin Nowogard
Odra Chojna - Osadnik Myślibórz
Kłos Pełczyce - Piast Chociwel
Vineta Wolin - Radovia Radowo Małe
Piast Choszczno - Polonia Płoty

Termin 28 -   2  czerwiec  2007 r.  - sobota 

Radovia Radowo Małe - Orzeł Trzcińsko-Zdrój
Piast Chociwel - Piast Choszczno
Polonia Płoty - Fagus Kołbacz
Pomorzanin Nowogard - Zorza Dobrzany
Osadnik Myślibórz - Dąb Dębno
3  czerwiec  2007 r.  - niedziela 

Sparta Gryfice - Vineta Wolin
Mieszko Mieszkowice - Odra Chojna
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Kłos Pełczyce

Termin 29 -   9  czerwiec  2007 r.  - sobota 

Osadnik Myślibórz - Sparta Gryfice
Dąb Dębno - Mieszko Mieszkowice
Odra Chojna - Pomorzanin Nowogard
Zorza Dobrzany - Polonia Płoty
Fagus Kołbacz - Piast Chociwel
Piast Choszczno - Hutnik EKO TRAS Szczecin
Kłos Pełczyce - Radovia Radowo Małe
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Vineta Wolin

Termin 30 -   16  czerwiec  2007 r.  - sobota 

Sparta Gryfice - Orzeł Trzcińsko-Zdrój
Vineta Wolin - Kłos Pełczyce
Radovia Radowo Małe - Piast Choszczno
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Fagus Kołbacz
Piast Chociwel - Zorza Dobrzany
Polonia Płoty - Odra Chojna
Pomorzanin Nowogard - Dąb Dębno
Mieszko Mieszkowice - Osadnik Myślibórz

„Dziennik Nowogardzki”: 
W sobotę inauguracja roz-
grywek V ligi. Jak pan ocenia 
okres przygotowawczy? Czy 
zrobiliście wszystko co sobie 
zaplanowaliście?

Wojciech Kubicki: Rozegra-
liśmy wszystkie zaplanowane 
sparingi, w których uczestniczyła 
większość zawodników. Pod tym 
względem jestem zadowolony. Z 
kolei frekwencja na treningach 
byłą umiarkowana, uczestniczyło 
60 – 70 procent zawodników.

Sprawdzał pan kilku zawod-
ników, których jesienią nie było 
w drużynie. Czy któryś z nich 
pojawi się w kadrze Pomorza-
nina?

Dojdzie do nas dwóch zawod-
ników grających do tej pory w 
Stali Stocznia, którzy są Nowo-
gardzianami. Są to Jakub Jędras 

i Mariusz Budzich. Wszystko jest 
już załatwione, nawet badania 
lekarskie mają porobione jako 
nasi zawodnicy.

A ubytki?
Piotrowski odszedł do szkoły 

do Krakowa. Również Wasyluk 
przestał trenować w związku ze 
szkołą w Szczecinie i ten pierw-
szy rok musi bardziej poświęcić 
na naukę. Tomek Durkowski nie 
trenuje z nami. W pierwszych 
meczach na pewno nie będzie 
grał Kram, który ma kontuzję. 
Nie wiadomo czy pojawi się 
Gołdyn, który też ma kontuzję. 
Michała Ratajczaka, który trochę 
grał w poprzedniej rundzie też 
wyeliminowały sprawy zawo-
dowe.

Zna pan już wyjściową je-
denastkę na mecz inaugura-
cyjny?

Nie chciałbym jeszcze mówić 
bo nie wiem jak się potoczą 
sprawy zdrowotne i czy zgło-
szenia zawodników będą już 
pozałatwiane. Jest więc kilka 
niewiadomych. Nie wiadomo czy 
wykuruje się Krystian Rzechuła, 
który jest chory.

To jaki wynik meczu będzie 
w sobotę?

Zadowalający.
A na koniec sezonu gdzie bę-

dzie plasował się Pomorzanin?
Uważam, że będziemy walczyć 

o miejsce bliskie awansowi.
A sam awans?
Nie chciałbym być proro-

kiem.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał 
Andrzej Garguliński

Terminarz V ligi
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WĘGIEL GROSZEK
WĘGIEL ORZECH
MIAŁ - 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
już od 305 zł brutto

Tel. 091 392 08 21

Firma MJO Tartak Goleniów 
zatrudni mężczyzn do produkcji 

• praca na trzy zmiany 
• mile widziani renciści i emeryci 

ul. Tartaczna 1, Goleniów, tel. 091 418 02 25

MEBLE
dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

Transport gratis na terenie miasta Serdecznie zapraszamy

PIWNICA BIEDRONKA

NIE PRZEPŁACAJ - KUPUJ TYLKO U NAS

Raty 0%
od 19.03 do 31.03.07

PROMOCJA MARCOWA
DO 30% NA WYBRANY

ASORTYMENT do 31.03.2007

P R O M O C JA ! ! ! 
Siatka Ogrodzeniowa 
OCYNKOWANA POWLEKANA 

6 zł/m2 
Kikorze 36 • Tel. 0502 652 929

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

TANIE OPŁATY WSZYSTKO - 0.90 PLN

FOTO - BOŻENA
72-200 Nowogard
ul. 3-go Maja 48

Tel. 091 39 26 953
Tel.kom. 501 054 706

Na Życie
i Mieszkaniowe

MATERIAŁY BUDOWLANE

Do serca 

przytul psa
Zachęcamy Państwa do przy-
garnięcia czworonoga, który z 
wytęsknieniem czeka na nowego 
właściciela. Psy można obejrzeć 
w Przytulisku przy Przychod-
ni Weterynaryjnej „Sikorka” w 
miejscowości Sikorki 41 lub do-
wiedzieć się szczegółów pod nu-
merami telefonu (091) 39 17 695 
lub (091) 39 17 664.
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prezes odpiera zarzuty
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KALENDARIUM
27 MARCA

Imieniny:  Aleksander, Archibald, Benedykt, Ernest, 
Franciszek, Gelazy, Gelazja, Jan, Lidia, Łazarz, Macedo-
niusz, Marot, Marotas, Narzes, Robert i Rzędzimir
Międzynarodowy Dzień Teatru

28 MARCA

Imieniny: leksander, Doroteusz, Guntram, Ingbert, Jo-
anna, Kastor, Krzysław, Malachiasz, Malkolm, Pryskus, 
Rogacjusz, Rogat i Sykstus

29 MARCA

Imieniny: Bertold, Cyryl, Eustacjusz, Eustazja, Eusta-
zjusz, Eustazy, Ludolf, Ludolfina, Satur, Satura, Stefan, 
Teodor i Wiktoryn
Dzień Metalowca

Pierwszy wyrok w trybie 
przyspieszonym w Nowogardzie

Do zdarzenia doszło w czwartek po południu, wyrok zapadł w sobotę.
 W czwartek około godziny 16.30 na postoju 

busów przy ulicy Rzeszowskiego pijany mężczyzna 
uderzył pięścią w szybę pojazdu należącego do 
jednego z przewoźników. Szyba pękła. Wezwani na 
miejsce policjanci zatrzymali mężczyznę i jako, że 
zdarzenie to miało znamiona czynu chuligańskiego 
rozpoczęto pierwsze w naszym mieście postępowa-
nie zgodne z zasadami wprowadzonego niedawno 
trybu przyspieszonego.

Przesłuchano świadków i po zebraniu materiału 
dowodowego sprawca, czyli mieszkaniec naszego 
miasta Dariusz S. stanął w sobotę przed sądem. 
Został on skazany na 5 miesięcy pozbawienia 

wolności w zawieszeniu na trzy lata oraz dozór 
policyjny na ten okres, 200 zł grzywny, pokrycie 
kosztów postępowania sądowego oraz pokrycie 
straty związanej z uszkodzeniem szyby. Ta wy-
niosła 500 zł. 

„Sąd wziął pod uwagę nadzwyczajne okolicz-
ności, gdyż przy czynach chuligańskich stosuje się 
bezwzględnie karę pozbawienia wolności. W przy-
padkach uzasadnionych można ją zawiesić i tak też 
stało się tym razem.” – powiedział nam zastępca 
komendanta nowogardzkiego Komisariatu Policji 
podkomisarz Leszek Nowak.

Ag

* WSTĘP DO KINA SYMBOLICZNE 2 zł

POMÓŻMY 
SOBIE

Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 
tej rubryce jest bezpłatne. Zgłoszenia są przyj-
mowane pod numerami telefonów: 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.

Nie bądźmy obojętni wobec ludzi znajdują-
cych się w trudnej sytuacji.

   Z góry dziękujemy.  
Redakcja 

Uwaga 

wędkarze
Koło M-G PZW Nowogard organizuje w dniu 

31.03.2007 r. zawody wędkarskie spławikowe o 
Mistrzostwa Koła w Trzebieszewie.

Wyjazd o godz. 6.00 z ul. 5 Marca. Zapisy w 
sklepie „Wędkarz” do dnia 28.03.2007 r.

Startowe seniorzy – 10 zł.
Zarząd

Cyfrowy 

druk kolorowy 
KSERO KOLOROWE
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A
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Kronika policyjna

ROZLICZENIE DOCHODÓW UZYSKANYCH W 2006 R. 

ZA GRANICĄ

Po przystąpieniu Polski w 2004 r. do Unii Europejskiej, stale rośnie liczba osób, 
które podejmują zatrudnienie w innych krajach członkowskich.  

Nie zawsze jednak wyjazd „za pracą” wiąże się ze zmianą miejsca zamieszka-
nia. Precyzyjne określenie miejsca zamieszkania (nie zawsze jest to miejsce stałego 
zameldowania!) ma natomiast znaczenie dla ustalenia  tzw. nieograniczonego lub 
ograniczonego obowiązku podatkowego.

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta 
przebywa z zamiarem stałego pobytu. Jest to tzw. centrum interesów życiowych. O 
miejscu zamieszkania decyduje zatem zarówno czynnik zewnętrzny (przebywanie 
w danej miejscowości) jak i czynnik wewnętrzny (zamiar stałego pobytu). 

Nie ma natomiast znaczenia fakt wymeldowania ani okres, w jakim podatnik 
przebywa w danej miejscowości. Można bowiem nawet na kilka lat wyjechać z Pol-
ski, a nadal mieć miejsce zamieszkania w kraju. Miejsce zamieszkania danej osoby 
to miejsce, z którym jest związana np. osobiście, rodzinnie (tzw. stałe ognisko do-
mowe) czy też zawodowo. 

WAŻNE: Udowodnienie, gdzie znajduje się miejsce zamieszkania należy do 
obowiązków podatnika. 

Rozwiązaniem eliminującym wątpliwości organów podatkowych w kwestii 
określenia miejsca zamieszkania obywatela Polski jest uzyskanie tzw. certyfikatu re-
zydencji podatkowej przez osoby, które zarówno pracują jak i mieszkają za granicą. 

Certyfikat rezydencji wydają władze podatkowe danego kraju zgodnie prze-
pisami wewnętrznymi (np. w Wielkiej Brytanii certyfikaty rezydencji wydaje HM 
Revenue&Customs). 

Osoby, które uzyskają certyfikat rezydencji podatkowej w innym kraju, w Polsce 
podlegają jedynie ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu - rozliczać się będą 
zatem wyłącznie z dochodów uzyskanych ze źródeł położonych na terenie Rzeczpo-
spolitej Polskiej (o ile takie wystąpią), nie muszą natomiast wykazywać dochodów 
uzyskanych za granicą (w kraju rezydencji podatkowej).

O uzyskaniu certyfikatu rezydencji podatkowej warto poinformować właściwy 
(do czasu zmiany miejsca zamieszkania) polski organ podatkowy - aktualizując 
dane na formularzu NIP-3.

Podatnicy pracujący za granicą, których miejscem zamieszkania jest Polska (nie 
posiadają certyfikatu rezydencji podatkowej w innym kraju), podlegają natomiast 
nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, iż ze wszystkich uzy-
skanych w danym roku podatkowym dochodów - również zagranicznych - muszą 
rozliczyć się w Polsce.

Osoby podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, do rozli-
czenia dochodów uzyskanych za granicą stosują zasady wynikające z odpowiedniej 
umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawartej między Rzeczpo-
spolitą Polską a krajem zatrudnienia (ich treść można znaleźć w bazie LEX lub na 
internetowej stronie Ministerstwa Finansów - www.mofnet.gov.pl).

URZĄD SKARBOWY 

informuje:

Sesja Rady Miejskiej

W poniedziałek zgłoszono włama-
nie do budynku Zarządu Budynków 
Komunalnych. Skradziono elementy 
z metali kolorowych.

Personel sklepu „Biedronka” za-
trzymał kobietę, która próbowała 
ukraść butelkę wódki. Została ukara-
na mandatem wysokości 150 zł.

Zgłoszono kradzież aparatu fo-
tograficznego pozostawionego w 
samochodzie ford transit. Suma strat 
wyniosła 1600 zł.

We wtorek w sklepie „Biedronka” 
zatrzymano kolejnego złodzieja. Za 
próbę kradzieży artykułów spożyw-
czych wartości 3,64 zł policja wysta-
wiła mandat w wysokości 20 zł.

Z działki przy ulicy Bohaterów 
Warszawy skradziono trzy skrzydła 
metalowej bramy wartości 500 zł.

W czwartek z pola w okolicy ulicy 
Bohaterów Warszawy skradziono 280 
kg jęczmienia wartości 230 zł.

W piątek włamano się do po-
mieszczeń gospodarczych przy ulicy 
Bohaterów Warszawy. Skradziono 
300 kg ziemniaków tzw. sadzeniaków 
wartości 900 zł.

Tego dnia sąd zastosował tymcza-
sowy areszt wobec kolejnej osoby 

zamieszanej w sprawę handlu narko-
tykami, o której informowaliśmy już 
na naszych łamach. Jest to już szósta 
osoba, która trafiła za kratki i policja 
nie wyklucza, że ta lista jeszcze się 
zwiększy.

Ochrona sklepu „Lidl” zatrzymała 
osobę, która usiłowała ukraść arty-
kuły spożywcze i odzieżowe wartości 
27,78 zł. Ukarana została mandatem 
karnym wartości 300 zł.

W sobotę w nocy po telefonie od 
anonimowego mieszkańca policjanci 
zostali poinformowani, że z terenu 
Zespołu Szkół Pondgimnazjalnych, 
ktoś wyjeżdża samochodem nauki 
jazdy marki seat ibiza. Policjanci 
znaleźli porzucony samochód i po 
krótkim pościgu ujęli sprawców. 
Osoba dorosła została zatrzymana 
a nieletniego przekazano rodzicom. 
Obaj są znani policji.

W niedzielę po wybiciu szyby w 
samochodzie marki citroen zapar-
kowanego przy ulicy Warszawskiej 
skradziono radioodtwarzacz.

Włamano się również do pomiesz-
czenia gospodarczego w Sąpolnicy 
skąd skradziono pilarkę leketryczną. 

Ag

W najbliższą środę w sali Nowo-
gardzkiego Domu Kultury odbędzie 
się kolejna sesja Rady Miejskiej.

W porządku obrad znalazły się:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie 

ąuorum.
2. Zgłoszenie wniosków do po-

rządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w 

dniu 28 lutego 2007 r.
5. Informacje Przewodniczącego 

Rady.
6. Sprawozdanie Burmistrza No-

wogardu z działalności pomiędzy 
sesjami.

7. Interpelacje, wnioski i zapyta-
nia.

8. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu gminy Nowo-

gard na 2007 rok,

b) zmian w budżecie gminy No-
wogard na 2007 rok,

c) wyłapywania bezdomnych 
zwierząt na terenie Gminy,

d) przyjęcia programu przeciw-
działaniu bezdomności zwierząt.

9. Sprawozdanie z działalności 
Ośrodka Pomocy Społecznej za 
2006 rok.

10. Sprawozdanie z działalności 
Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

11.Przyjęcie programu kadencyj-
nego.

12. Odpowiedzi na zgłoszone in-
terpelacje, wnioski i zapytania.

13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.
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Radosne życzenia z okazji urodzin,
Aby każdy rok przynosił wszystko to,

co w życiu najpięknie jsze:
radość, szczęście i miłość

życzą

„W każdej chwili, zawsze, wszędzie,
Niech Ci w życiu dobrze będzie.

Niech Cię dobry los obdarzy wszystkim,
O czym serce marzy.”

Krzysiowi 
Gawłowskiemu 

z okazji 

18 urodzin 
moc najserdeczniejszych życzeń 

składają ciocia, Kasia i Agata z rodzinami

Z okazji 
18 urodzin

Kindze Szymczak
sukcesów w życiu, szczęścia w miłości,

dużo uśmiechu, dużo radości, 
spełnienia wszystkich 
najskrytszych marzeń, 
samych przyjemnych 

w Twym życiu zdarzeń
życzy Chrzestna z rodziną

Kontrowersyjna rewitalizacja
W czwartkowe popołudnie 22 marca br. odbyły się ostatnie (czy na pewno?) konsultacje w sprawie 

Lokalnego Planu Rewitalizacji miasta Nowogard na lata 2007 – 2013.
Wyraz „ostanie” opatrzyłem znakiem zapytania ze względu na szereg kontrowersji jakie do Planu 

zgłosili uczestnicy dyskusji. Już sam początek był burzliwy, bo uczestnikom nie spodobał się sposób 
prezentacji prowadzony przez autorkę opracowania Ewelinę Bożacką-Olszę architekta i konsultanta 
z Instytutu Rozwoju Regionalnego w Szczecinie. Autorka zaczęła bowiem przedstawiać zbyt szczegó-
łowo pojęcie rewitalizacji i uwarunkowania narzucone twórcom takiego opracowania przez instytucje 
odpowiedzialne za rozdział funduszy unijnych.

Na wniosek radnego Rafała Szpilkowskiego ogłoszono przerwę, by prezenterka mogła przygotować 
materiały szczegółowe do przedstawienia Planu Rewitalizacji.

Na sali było 19 osób - radni 
Platformy Obywatelskiej, Prawa 
i Sprawiedliwości, Stanisław 
Kazuba z SLD oraz obywatele 
zainteresowani planem, ponie-
waż ich tereny lub posesje plan 
obejmuje – przedstawiciele szpi-
tala i spółdzielni mieszkaniowej 
„Gardno”. Obecny był zastępca 
burmistrza Artur Gałęski jako 
jedyny przedstawiciel komisji 
powołanej przez burmistrza do 
przygotowania planu rewitali-
zacji.

Pierwsze zarzuty dotyczyły 
wyboru sektora miasta prze-
znaczonego do 
rewitalizacji.

D l a c z e g o 
akurat  cen-
trum miasta, 
a nie bardziej 
z a n i e d b a -
n e  o s i e d l a 
– pytał Rafał 
Szpilkowski, 
a radny Kacz-
marski stwier-
dził wprost, że 
władza poszła 
na łatwiznę i 
wzorem mi-
nionej epoki 
sama zadecy-
dowała o wy-
borze miejsca 
w myśl zasady 
„my wiemy le-
piej od obywateli”.

Prezes SM „Gardno” miał bar-
dziej merytoryczne zastrzeżenia: 
Skoro beneficjentem planu może 
być tylko samorząd (samodziel-
nie) lub samorząd w kooperacji 
z innym podmiotem to planując 
rewitalizację terenów spółdziel-
czych powinien uzgodnić jej 
zakres z władzami spółdzielni już 
w początkowej fazie projektu.

Zarzuty odpierał kierownik 
Wydziału Promocji Zbigniew 
Urbański –  dane do planu opra-
cowywał zespół kompetentnych 
ludzi – Wydziału Architektury, 
Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami i Wydziału Inwe-
stycji. O pracach nad planem 

informowano na łamach prasy i 
na stronach internetowych. Plan 
był wyłożony do wglądu w UM 
i każdy zainteresowany mógł się 
z nim zapoznać. Po za tym plan 
ma być „żywy” czyli uzupełniany 
o nowe wnioski i przyjmowany 
okresowo przez Radę Miasta.

Mnie osobiście tylko ten ostat-
ni argument przekonał.

Mieszkancy strefy objętej rewi-
talizacją  niewiele mogą dowie-
dzieć się ze stron internetowych 
– materiał jest zbyt obszerny, wy-
maga też odpowiedniego sprzętu 
aby do niego dotrzeć.

Świadczą o tym głosy Czytel-
ników na forum dyskusyjnym. 
Gdyby nie Rafał Szpilkowski , 
którego uwagi były częste i me-
rytoryczne to można by uznać, 
że konsultacji internetowych nie 
było (jak nazwać głos jednego z 
uczestników forum: sprowadź-
my krasnoarmiejców, dajmy im 
granaty i miotacze ognia, a oni 
już nam miasto przygotują do re-
witalizacji. My odbudujemy!).

Sam z trudem zgłębiam ten 
materiał na 104 stronach. Ro-
zumiem konieczność wpisania 
wszystkich uwarunkowań, ale 
autorzy winni opierać się na 
aktualnych danych – od 2005 
roku zmieniło się wiele – nie ma 

już przemysłu ziemniaczanego, 
nie ma spółdzielni mleczarskiej, 
nie ma banku rozwoju cukrow-
nictwa, firma ODS (konfekcjo-
nowanie płyt) nie zatrudnia 240 
osób przy ul. Sienkiewicza7a. 
Gdy dane o bezrobociu i migracji 
ludności są tak samo dokładne to 
tylko pogratulować!

Lokalny Plan Rewitalizacji 
zakłada:

Podnoszenie aktywności śro-
dowisk lokalnych, stymulowa-
nie współpracy na rzecz rozwoju 
społeczno-gospodarczego, prze-
ciwdziałanie zjawisku wyklu-

czenia społecznego w zagrożo-
nym patologiami społecznymi 
obszarze miasta.

Pięknie brzmi prawda? A w 
praktyce mieszkańców obchodzi, 
którą ulice naprawimy, gdzie 
będzie plac zabaw, gdzie parking, 
które budynki dostaną nowe 
dachy i nowe elewacje, kiedy i 
kto upiększy skarpę w rejonie 
ul. Kowalskiej. Kiedy ,za ile i kto 
ma płacić.

A tego na stronach interneto-
wych znaleźć nie można.

Dokument trafia pod obrady 
Rady Miejskiej. Ciągle wierzę, 
że radni się uczą…

Lesław M. Marek

Księgarnia Atlas poleca
PIELGRZYMKI ŚWIATOWE  Kronika pa-

pieskich podróży zagranicznych(wyd. Biały 
Kruk-20%)

W tym albumie podążamy dokładnie śladami 
wszystkich pielgrzymek zagranicznych (polskie 
pielgrzymki przedstawiliśmy w osobnym tomie), 
odwiedzamy wszystkie kraje, w których On był 
i to tyle razy, ile razy On tam zawitał. Możemy 
prześledzić, jak Ojciec Święty się zmieniał, jak 
cierpiał, ale nie ustawał w dziele ewangelizacji, 
którą uczynił najważniejszym zadaniem swego 
długiego Pontyfikatu. Atmosferę pielgrzymek od-
dają znakomicie 484 zdjęcia autorstwa wybitnych 
fotografów papieskich.

Komórki są na topie, ale nie takie i nie w tym miejscu
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Pięć zwycięstw Skryplonka
(DN nr 610, wtorek 25 marca 1997 r.)
W obecnym sezonie kulturystycznym Krzysz-

tof Skryplonek z Nowogardu na polskich 
arenach wygrywał już pięć razy w swoich ka-
tegoriach. Trudno uwierzyć, że w tak małym 
mieście rodzi się elitarna dyscyplina, która nie-
mal wszystkim kojarzy się z wielkomiejską aglo-
meracją. Mało tego, w naszym mieście trenuje 
obecnie co najmniej dwóch zawodników, którzy 
zaliczają się do ścisłej czołówki krajowej.

Podczas ostatnich zawodów w Bytowie 
Krzysztof Skryplonek startował w kategorii do 
80 kg juniorów i do 80 kg seniorów. W obydwu 
kategoriach sędziowie uznali Krzysztofa Skry-
plonka – mistrzem. (…) /zh/

Kto posprząta po „fachowcach”
(DN nr 611, piątek 28 marca 1997 r.)
Pod koniec biegłego roku, dokładnie na 

przełomie listopada i grudnia, Urząd Miasta 
i Gminy zlecił wykonanie prac związanych z 
remontem ulicy Mickiewicza – na odcinku od 
skrzyżowania z ulicą 15-lutego, do skrzyżowa-
nia z ulicą Sienkiewicza. 

Pracami zajęła się firma „Domel”. Robotnicy 
wykopali doły, wymienili rury i… niestety nie 
dokończyli prac. Zostawili po sobie ogromny 
bałagan. Hałdy gliny i piachu na chodniku 
(którego nie ma) poważnie przeszkadzają i do-
kuczają mieszkańcom posesji położonych przy 
tej ulicy. (…) (coma)

 W bibliotece malarstwo Henryka Różań-
skiego

(DN nr 611, piątek 28 marca 1997 r.)
Od wczoraj w Bibliotece Publicznej w Nowo-

gardzie możemy oglądać nową wystawę malar-
ską zorganizowaną przez bibliotekę i Książnicę 
Pomorską ze Szczecina.

Autorem prezentowanych na wystawie prac 
jest pan Henryk Różański, ur. w roku 1938 w 
Poznaniu. Pan Henryk ukończył Liceum Pla-
styczne w Szczecinie. Ministerstwo Kultury i 
sztuki nadało mu w 1982 r. status twórcy zawo-
dowego. Swe prace wystawia od roku 1961. Jego 
prace były prezentowane na licznych wystawach 
indywidualnych. (…) (coma)

Zapraszamy serdecznie

na Kiermasz 
Ozdób Wielkanocnych,

który odbędzie się
 27.03.2007 o godz. 16.00 

w ZSO Gimnazjum nr 2 (na forum)
oraz 01.04.2007

przy Nowogardzkim Domu Kultury 
od godziny 10.00.

                             Edyta Wieczorek, Aneta Dolniak

Sprawa „Toksycznego bloku”

Mieszkańcy tryumfują, 
prezes odpiera zarzuty

O problemach mieszkańców bloku przy ulicy Kowalskiej 2 pisa-
liśmy już w naszej gazecie („Toksyczny blok” DN nr 15 z 23 lutego 
br.). Po rozmowach z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Gardno” zostaliśmy zapewnieni, że sprawa zbliża się ku szczęśli-
wemu końcowi. Dziś bliżej jej jednak sądowej wokandy.

Przypomnijmy. W bloku przy uli-
cy Kowalskiej zainstalowane zostało 
nowe ogrzewanie gazowe. Po jego 
uruchomieniu mieszkańcy pionu 
w ścianie, w którym znajdował się 
przewód kominowy zaczęli narze-
kać na duszności, bóle głowy i inne 
równie nieprzyjemne dolegliwości. 
Zaczęli wiązać to z nowym piecem 
gazowym podejrzewając, że spaliny 
w jakiś sposób dostają się do miesz-
kań podtruwając ich. Te podejrzenia 
znalazły potwierdzenie. Okazało się, 
że wkład przewodu kominowego 
został źle zamontowany i nastąpiło 
rozszczelnienie, przez które spaliny 
dostawały się do mieszkań. Wadliwy 
wkład został wymieniony, prezes 
Jan Smolira obiecał się zająć sprawą 
i zaprosić redakcję „Dziennika No-
wogardzkiego” gdy sprawa 
będzie załatwiona. Zapro-
szenia od prezesa jak do tej 
pory nie otrzymaliśmy za to 
po raz kolejny zgłosili się do 
nas mieszkańcy tego bloku.

Mimo zapewnień ze stro-
ny SM „Gardno” poprawy 
nie było, nadal w mieszka-
niach pojawiały się spaliny, a 
mieszkańcy mimo zimowej 
pory spali przy otwartych 
oknach bo jak mówią lepiej 
nabawić się przeziębienia 
niż zostać zatrutym. 

„Prezes nas przekonywał, że 
wszystko jest w porządku, że to są 
nasze urojenia i pytał kto nas do 
tego namawia, że przychodzimy do 
niego, kto nam to podpowiedział” 
– opowiadają wzburzeni.

Zbliżający się do granicy despera-
cji mieszkańcy bloku na własny koszt 
sprowadzili ze Szczecina rzeczo-
znawcę kominiarskiego, który zjawił 
się w naszym mieście w czwartek.

„To była bardzo prosta operacja. 
– relacjonowali następnego dnia 
– Przyjechało dwóch kominiarzy 
jeden podłączył aparaturę, drugi 
wpuścił do komina kamerę. Nawet 
bez wpuszczania kamery, gdy weszli 
do kotłowni to już po jednym rzucie 
oka powiedzieli, że to nie takie rury 
powinny być w przewodzie komino-
wym. Jak on to powiedział to nam 
serce do góry skoczyło bo okazało się, 
że wygraliśmy.”

Ekspertyza rzeczoznawcy nie 
pozostawia cienia wątpliwości. Mo-
żemy tam przeczytać, że „Kontrola 
instalacji spalinowej (...) wykazała 
liczne usterki dyskwalifikujące tą 
kotłownię jako zdatną do eksploa-
tacji. (...) zastosowany materiał do 
wykonania instalacji odprowadzenia 
spalin kotłów C.O. gazowych nie speł-
nia wymogów zapisu art. 10 Ustawy 
Prawo Budowlane (...). Instalacja 
odprowadzenia spalin wykonana jest 
wbrew zasadą sztuki budowlanej i 
bez podstawowej wiedzy technicznej 
w tej materii. Biorąc pod uwagę fakt, 
że instalacja ta pracuje w nadciśnie-
niu, zamontowanie jej w sposób i z 
materiału jaki mamy w tym obiekcie 
sprowadza zagrożenia dla zdrowia i 
życia lokatorów (...).”

Zalecono budowę omina na ścia-
nie zewnętrznej konałau komino-
wego zgodnego z technologi.ą dla 
tego typu instalacji. Obecny przy 
oględzinach biegły sądowy mistrz 
kominiarski Wiesław Misztela wysłał 
pismo do szczecińskiego Zakładu 
Gazowniczego z prośbą o wstrzy-
manie dostwy gazu do kotowni przy 
ulicy Kowalskiej 2 gdyż „(...)instala-
cja spalinowa kotłów gazowych C.O. 
stanowi zagrożenie życia.”

„Na obchodne kominiarze powie-
dzieli, że po powrocie do Szczecina 
zgłaszają sprawę do prokuratury 
a jutro przysyłają faks nakazujący 
natychmiastowe wyłączenia kotłów.” 
– opowiada jedna z mieszkanek.

W piątek o godzinie 13.00 został 
wyłączony gaz. Mieszkańcy ode-
tchnęli z ulgą, lecz jakież było ich 
zdziwienie gdy dwie godziny później 
piec znowu zaczął pracować.

„Zadzwoniłam do pana prezesa 
i pytam dlaczego gaz został znowu 
włączony. Powiedział, ze nie rozumie 
o co mi chodzi, więc tłumaczę całą 
sprawę. W końcu prezes mówi do 
mnie: aha, nie udało się – opowiada 
jedna z mieszkanek bloku dodając 
nutkę ironii w głosie prezesa. 

Mieszkańcy Kowalskiej 2 udali 
się na policję gdzie dowiedzieli się, 
że dostawa gazu została wznowiona 
na podstawie ekspertyz jednego 
z nowogardzkich kominiarzy do-
starczonych przez Spółdzielnię. Nie 
ukrywają oni zdziwienia gdyż po 
wyjeździe szczecińskich kominiarzy 
nie prowadzone były żadne prace 
przy przewodzie kominowym. Skąd 
więc ta nagła poprawa?

Pytany o sprawę prezes SM. „Gard-
no” Jan Smolira odpiera zarzuty: „Ja 
nie odpowiadam za opinie wystawio-
ne przez osoby trzecie. Ja dysponuję 
dwiema opiniami wystawionymi 23 
marca (dzień po ekspertyzie wy-
konanej na zlecenie mieszkańców 
– przyp. red.) potwierdzającymi, że 
instalacje spalinowe i wentylacyjne 
wykonane są zgodnie ze sztuką bu-
dowlaną i nadają się do eksploatacji. 
Podłoże konfliktu jest bardzo proste. 
Cztery osoby usiłują doprowadzić do 
zbudowania zewnętrznego komina. 
Spółdzielnia wykonała stosowną 

dokumentację. W myśl tej 
dokumentacji wkład jest 
wożony w komin tak jak 
to się stosuje w tego typu 
urządzeniach i nie ma 
żadnych powodów by wy-
konać to inaczej. Na dzień 
dzisiejszy nie ma żadnych 
zagrożeń, kotłownia funk-
cjonuje normalnie. Nie ma 
żadnego problemu. Zasada 
jest bardzo prosta. Jeżeli 
wykonuje się jakąkolwiek 
inwestycję i jakieś osoby 
są zainteresowane by wy-

konać ją inaczej powtórnie mimo 
pozytywnych opinii budowlanych 
to jeśli zdecydują się na pokrycie 
kosztów w każdej chwili mogą przy-
stąpić do wymiany. Moim zdaniem 
zarzuty są bezzasadne. W piątek po 
interwencji Zakładu Gazowniczego 
dwóch mistrzów kominiarskich do-
konało stosownych badań i potwier-
dziło własnoręcznym podpisem, że 
przewody wentylacyjne i spalinowe 
nadają się do eksploatacji i spełniają 
wszelkie normy.”

Jak widać nie tylko zdania dwóch 
stron konfliktu są diametralnie 
różne. Również opinie fachowców 
potwierdzone stosownym eksper-
tyzami są ze sobą sprzeczne. Komu 
wierzyć? Kto ma rację? Chyba nie 
obejdzie się bez rozstrzygnięcia 
sądowego.

Ag
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Serdeczne podziękowania 
dla krewnych, sąsiadów
przyjaciół i wszystkich 

uczestników pożegnania 

śp. 
JANA 

PÓŁCHLEBA 
składa żona z rodziną

Bicykl 50 znów na trasie
Miłosnicy turystyki rowerowej zrzeszeni w 

klubie Bicykl 50 rozpoczęli sezon 2007. W sobotę 
wyruszyli na pierwszą wiosenną wyprawę do 
miejscowości Krępsko na umówione spotkanie z 
innymi miłośnikami tej formy turystyki z całego 
województwa. Każdy kto spojrzy na mapę nabierze 
do cyklistów szacunku – jazda bocznymi drogami 
do łatwych nie należy, ale za to ile wrażeń! Tylko 

oni potrafią dotrzeć do nieznanych zakątków i 
odkryć coś czego inni nie widzą.

Jak powiedział mi szef grupy jest to pierwszy 
wiosenny wyjazd, ale nie pierwszy w tym roku. 
Członkowie klubu trenują bowiem w każdych 
warunkach i zimy nie przespali…

Tekst i foto LMM

Przedsiębiorcza 
młodzież w I LO

W ubiegły czwartek, 15 marca, ponad 200 
uczniów I liceum miało okazję poznać specyfikę 
zawodu, który zamierzają wykonywać w przy-
szłości. Wszystko za sprawą Ogólnopolskiego 
Dnia Przedsiębiorczości.

Już po raz czwarty Fundacja Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości we współpracy z Kancelarią 
Prezydenta, Amerykańską Izbą Handlową w 
Polsce, Polską Konfederacją Pracodawców Pry-
watnych i Business Center Club zorganizowały 
Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości. Celem 
pomysłodawców jest przekazywanie młodym 
ludziom wiedzy o funkcjonowaniu rynku pracy. 

Dzięki temu przedsięwzięciu uczniowie naszej 
szkoły zostali zaproszeni do przedsiębiorstw i 
instytucji działających na terenie Nowogardu i 
okolic. W trakcie kilkugodzinnych spotkań mięli 
oni okazję zapoznać się z wymaganiami przy-
szłych pracodawców jak również z organizacją i 
zarządzaniem firmą. Jak sami zgodnie przyznali, to 
dla nich cenna lekcja, bo właśnie tam  na własnej 
skórze przekonali się, jak ważna jest praca zespo-
łowa i dobre relacje między ludźmi. Wszystko po 
to, żeby w przyszłości efektywnie funkcjonować 
w miejscu pracy. Teraz wiem, jakie kwalifikacje 
i predyspozycje są niezbędne do wykonywania 
danego zawodu. Cieszę się, że mogłam zobaczyć 
na czym polega praca nauczyciela-bibliotekarza. 
Powiedziała uczennica klasy IId, która w tym dniu 
była w bibliotece w SP w Orzechowie. Warto do-
dać, że kilka miesięcy temu klasa IId pod czujnym 
okiem opiekuna, pani Barbary Papuszki założyła 
własne przedsiębiorstwo o wdzięcznej nazwie 
Rogoś, które zajmuje się produkcją i sprzedażą 
kartek okolicznościowych.

Tego typu akcje niewątpliwie są  młodzieży 
potrzebne. To dzięki nim już w trakcie nauki w 
szkole średniej może ona z bliska przyjrzeć się 
pracy na poszczególnych stanowiskach w danej 
firmie oraz skonfrontować z rzeczywistością swoje 
wyobrażenia o wymarzonym zawodzie, co pozwoli 
jej odpowiednio zaplanować własną karierę.

Dyrekcja I L.O. oraz koordynator Dnia Przed-
siębiorczości, Barbara Papuszka 

składają serdeczne podziękowania wszystkim 
firmom i instytucjom, 

które 15 marca gościły u siebie uczniów tej 
szkoły.

Informacja własna

EKO-KONKURS 2007 - droga do świata przyrody
W poniedziałek, 26 marca br. 

ruszyła V edycja konkursu wie-
dzy przyrodniczej Eko-Konkurs 
2007, który cieszy się ogromnym 
poparciem wśród uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. 
Organizatorami tak pomysłowej 
intelektualnej wędrówki w głąb 
przyrody są: Urząd Miejski w 
Nowogardzie, Lokalna Agen-
da’21 oraz ZO LOP Nowogard.

Jak co roku celem konkursu 
jest propago-
wanie wśród 
młodych lu-
dzi zdrowe-
go i proeko-
l o g i c z n e g o 
trybu życia, 
uświadomie-
nie dzieciom i 
młodzieży, jak 
wielka odpo-
wiedzialność 
za środowisko 
przyrodnicze 
spoczywa w 
czynach i po-
s t ę p ow a n iu 
człowieka oraz 
upowszech-
n i e n i e  z a s a d 
zrównoważonego rozwoju. „ 
Eko-Konkurs cieszy się dużą po-
pularnością, ponieważ dostoso-
wany jest do możliwości uczniów. 
Uczy i bawi, gdyż forma testu 
jest ciekawa. Zawiera zagadki, 

rebusy i krzyżówki. Konkurs 
ten szczególnej rangi nabiera w 
trakcie trwania Eko-Filmu, jako 
jedna z form aktywności uczniów 
zaangażowanych w obchody i 
przygotowania Eko-Filmu”- po-
wiedziała nam pani Grażyna 
Jackowska-Wojtala, nauczycielka 
przyrody ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Nowogardzie.

Konkurs obejmują dwa etapy 
w trzech poziomach wiekowych 

(poziom I SP klasy I-III, poziom 
II SP klasy IV-VI, poziom III 
GP klasy I-III), podczas któ-
rych młodzi pasjonaci przyrody 
stają przed wieloma trudnymi 
zadaniami z wiedzy teoretycz-

nej (zadania testowe) i wiedzy 
praktycznej, np. rozpoznawanie 
roślin i zwierząt.

I etap Eko-Konkursu 2007, 
czyli eliminacje szkolne ucznio-
wie mają już za sobą. Do kon-
kursowych zmagań zgłoszonych 
zostało 637 uczniów, reprezen-
tantów 15 szkół (13 szkół gmin-
nych, Zespół Szkół Publicznych 
w Osinie oraz Szkoła Podsta-
wowa w Łosośnicy). Teraz, na 

podstawie testów eli-
minacyjnych komi-
sja wyłoni po trzech 
finalistów z każdego 
poziomu, z każdej 
szkoły. Uczniowie, 
którzy przejdą do 
II etapu konkursu, 
czyli finału, wal-
czyć będą o cen-
ne nagrody już 16 
kwietnia 2007r. w 
Centrum Edukacji 
i Przedsiębiorczości 
PROFIT w Nowo-
gardzie.

E k o - K o n k u r s 
2007 jest nie tylko 
pasjonującą zabawą 

czy sprawdzianem 
swojej wiedzy, ale przede wszyst-
kim jest drogą do zainteresowa-
nia się otaczającym nas światem 
przyrody, którego przecież my 
również jesteśmy częścią.

ak
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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, Rafał Nizioł, 

Jagoda Dawidson.

Pomoc merytoryczna: Alicja Jaklińska, Małgorzata Łuka.

ZDARZYŁO SIĘ W SZKOLE

Konkurs o tytuł „SUPERKLASY”
21 marca 2007 roku w Zespole Szkół Ponadgimanazjalnych im. Stanisława 

Staszica w Nowogardzie odbył się kon-
kurs o tytuł „SUPERKLASY”. Jego 
organizacją zajęła się klasa II Techni-
kum Ekonomicznego, a spotkanie to 
prowadziły Anna Lignarska i Pamela 
Zaborska. Chęć udziałów w zmaga-
niach konkursowych zgłosiły klasy: 
I Technikum Żywienia i Gospodar-
stwa Domowego, II Technikum Ży-
wienia i Gospodarstwa Domowego, I 
Technikum Handlowego, II Techni-
kum Handlowego, I Technikum Me-
chanicznego. W jury zasiedli nauczyciele naszej szkoły: mgr inż. Piotr Łąpieś, 
mgr Ewa Krzak, mgr Magdalena Wojciechowska i mgr Zbigniew Ceranka. 
Za przygotowanie i przebieg imprezy odpowiadała mgr Anna Durniewicz. 
Konkurs został podzielony na siedem etapów. Uczniowie biorący w nim 
udział musieli między innymi w zabawny sposób przekonać nauczyciela 

do przełożenia sprawdzianu na inny 
termin, rozwiązać krzyżówkę spraw-
dzającą wiedzę o naszej szkole, zjeść 
kawałek cytryny i uśmiechnąć się, 
narysować portret swojego wycho-
wawcy, naśladować zwierzęta, wy-
konać wiosenny dodatek do stroju 
nauczyciela i przekonać go, aby wziął 
udział w wiosennym pokazie mody. 
Wszyscy uczestnicy konkursu, Gro-
no Pedagogiczne oraz publiczność, 

bawili się wyśmienicie. Tytuł „SU-
PERKLASY” wraz ze słodką nagrodą, certyfikatem oraz kuponem zwal-
niającym z odpytywania we wskazanym dniu zasłużenie otrzymała klasa II 
Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego. Kolejny raz okazało się, 
że w naszej szkole można spędzić pierwszy dzień wiosny miło i przyjemnie.

Ania i Pamela

Dnia 21 marca 
2007 roku odbył się 
TURNIEJ PIŁKI 
HALOWEJ z okazji 
„1-go Dnia Wiosny” 
pod hasłem „Rusz 
się Człowieku!”. 
W turnieju wzięło 
udział osiem sześcio-
osobowych drużyn. 
Sponsorem turnieju 
było PZU Życie SA. 
W turnieju rozgry-
wanym systemem 
pucharowym zwyciężyła drużyna 
klasy I m, która walczyła w finale 
z drużyną klasy I Technikum In-
formatycznego. Poziom turnieju 
był bardzo wyrównany, a o zwycię-
stwie zadecydowały rzuty karne.  

Redakcja „Wbrew” serdecznie po-
zdrawia chłopców z klasy I Techni-
kum Informatycznego, dla nas i tak 
jesteście najlepsi!!! 

Najlepsi kibice: 
Natalka i Ewunia  

Zaproszenie
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgim-

nazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie serdecznie zapraszają na 
dzień otwarty, który odbędzie się 28. 03. 2007 w naszej szkole od godziny 
900. W programie dnia otwartego są między innymi konkursy organizowane 
przez nauczycieli ZSP: 

• Pracownia żywienia: pokaz stołu okolicznościowego oraz quiz edukacyj-
ny „Czy wiesz, ile kalorii jesz?”

• Pracownia ekonomiczna: konkurs ekonomiczny, stoisko z produktami 
Miniprzedsiębiorstwa „Złota rączka”.

• Pokazy na sali gimnastycznej.
• Konkursy na warsztatach szkolnych.
• Pokaz slajdów w pracowni informatycznej.
Uczniowie gimnazjum zostaną zapoznani z pełną ofertą edukacyjną na-

szej szkoły.
Mamy nadzieję, że czas spędzony w naszej szkole nie będzie stracony i być 

może przyczyni się do podjęcia decyzji o wyborze szkoły.

KĄCIK KULINARNY
Placuszki serowe

75 dag białego sera; 4 łyżki mąki; cukier waniliowy; 4 łyżki cukru; 0,5 
szklanki rodzynek; 6 jaj; 4 łyżki margaryny.

Ser zemleć, dodać jaja, mąkę i cukier, wymieszać dokładnie (najlepiej 
mikserem), gdy konsystencja będzie jednolita, dodać rodzynki i cukier wa-
niliowy. Jeszcze raz delikatnie wymieszać. Średniej wielkości placuszki sma-
żyć na margarynie na złoty kolor.

SMACZNEGO!
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W obiektywie Jana Korneluka                      

Nowogard „wczoraj”

PROMOCJA!!! 
Siatka Ogrodzeniowa 
OCYNKOWANA POWLEKANA 

6 zł/m2 
Kikorze 36 • Tel. 0502 652 929

REKLAMAREKLAMA

Kursy
językowe: angielski włoski francuskiniemiecki

Język angielski
dla początkujących

Język niemiecki, angielski dla bezrobotnych

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Informujemy, że   

27 marca 2007 r.
wtorek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

zatrudni
fryzjerkę lub fryzjera

Salon 
Fryzjersko-Kosmetyczny

• manicure
• pedicure

• tipsy
Nowogard, ul. Armii Krajowej 27B

Tel. 0693 060 872

Sprzedam 
krzewy

iglaki i liściaste
tel. 0692 761 027

OGŁOSZENIE

W wyniku zakończenia konkursu na realizację za-
dania publicznego w dziedzinie pomocy społecz-
nej w zakresie opracowania i wdrożenia programu 
opieki nad dzieśmi i młodzieżą z wadą słuchu zo-
stała wybrana oferta: Polskiego Związku Głuchych 
Oddziału Zachodniopomorskiego na realizację 
zadaia publicznego w dziedzinie pomocy społecz-
nej w zakresie programu opieki nad dziećmi i mło-
dzieżą z wadą słuchu pt.: OPIEKA NAD DZIEĆMI I 

MŁODZIEŻĄ Z WADĄ SŁUCHU I MOWY – Prowa-
dzenie punktu Konsultacyjno-Rehabilitacyjnego 
dla Dzieci i Młodzieży z wadą słuchu i mowy.
Szczegółowe informacje o wynikach otwartego 
konkursu opublikowane są w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie 
Powiatowym w Goleniowie z siedzibą przy ul. 
Dworcowej 1.

OGŁOSZENIE

W wyniku zakończenia konkursu na realizację za-
dania publicznego w dziedzinie pomocy społecz-
nej w zakresie opracowania i wdrożenia programu 
pomocy dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym 
została wybrana oferta: Zachodniopomorskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na realizację zadaia 
publicznego w dziedzinie pomocy społecznej w 
zakresie programu pomocy dziecku i rodzinie w 
środowisku lokalnym pt.: Nie do domów dziecka, 

lecz z rodziną – program systemowego wspar-

cia rodziny w sytuacji kryzysowej.

Szczegółowe informacje o wynikach otwartego 
konkursu opublikowane są w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie 
Powiatowym w Goleniowie z siedzibą przy ul. 
Dworcowej 1.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Nowogardzie 

informuje, że 
nastąpiła zmiana 

miejsca obrad Rady Miejskiej 
w Nowogardzie (VI sesja). 

Obrady odbędą się 
w sali Biblioteki Miejskiej 

w Nowogardzie 
w dniu 28 marca 2007 roku 

o godz. 12.00.

REKLAMAREKLAMA
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OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

• Działki budowlane w Nowogar-
dzie, przy ul. Gen. Bema sprze-
dam. 0605 106 300.

• Poszukuję garażu do wynajęcia w 
dobrym stanie na Os. Gen. Bema 
dla Forda Transita. 0512 99 56 15.

• Zdecydowanie kupię mieszkanie 
3-pokojowe. 0698 847 399.

• Wynajmę część sklepu – ok. 15 m 
kw. na działalność handlową w 
Gryficach. 0609 307 327.

• Pilnie poszukuję mieszkania do 

wynajęcia - najlepiej kawaler-

ka lub 2-pokojowe plus garaż. 

0889 188 134.

• Poszukuję mieszkania 2-po-
kojowego do wynajęcia. 0692 
489 837.

• Sprzedam działkę ogrodową 4 
ary. 0669 991 716.

• Poszukuję pokoju lub kawalerki 
do wynajęcia w Nowogardzie. 
091 487 96 83 lub 0510 642 498.

• Stodołę murowaną 300 m kw., 
w Jenikowie wydzierżawię na 
dłuższy okres na hurtownię, ma-
gazyn, warsztat. Sprzedam 1,5 ha 
łąki. Tel. 0603 051 672.

• Kupię strych do adaptacji w No-
wogardzie. 0889 210 972.

• Działkę budowlaną 9 arów w 
Kościuszkach sprzedam. 0502 
673 863. 

• Poszukuję do wynajęcia lokal o po-
wierzchni 60-100 m kw, na działal-
ność. 091 39 26 256, 888 626 062. 

• Sprzedam mieszkanie, 2 pokojowe, 
42 m kw, bezczynszowe, własnoś-
ciowe, podwyższony standard, 
własne c.o., ocieplone, ul. Leśna. 
Cena 90 00 zł. Tel. 0606 615 049.  

• Wynajmę lub sprzedam konte-

ner na Targowisku Miejskim 

w dobrym punkcie. 0600 11 

72 76.

MOTORYZACJA

• Sprzedam 4 felgi stalowe 

14”do Rovera 416 z 1996 r., 

cena do uzgodnienia w bdb 

stanie. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie Eu-

rostone, używane 195/65/R15, 

91H, stan dobry, cena do uzgod-

nienia. Tel. 0605 522 340.

• Alufelgi i opony letnie do Golf 4, 
Fabia kupię. 603 529 865.

• Sprzedam Opel Kadett, 1.3i, 1985 
r., stan dobry, 1.500 zł – do uzgod-
nienia. 667 236 149.

• Sprzedam częsci do Mazdy 323, 
1990 r., poj. 1.4i Volvo. 0516 
306 239.

• Daewoo Lanos 1.5, 16V, 1999, 
przebieg 64.000 km, garażowany, 
pierwszy właściciel, c. zamek + pi-
lot, elektr. szyby, wspomag., alum. 
felgi + zabezp., zadbany. Cena 

• Prace wykończeniowe, 

szpachlowanie, malowanie, 

regipsy, panele i inne. 0696 

909 548.

• Rozliczenia podatkowe – PITY. 
15 zł/deklaracja. 0695 770 724.

• Nauka angielskiego. 0697 
027 844. 

• Okazja! Tipsy żelowe 40 zł, ma-

nicure 10 zł. 0609 961 423.

• DYWANOPRANIE. 0604 

373 143.

• Usługi hydrauliczne, instalacje 
wod.-kan. i co, stali, miedzi. 0697 
878 118.

• Język niemiecki. 091 39 

21 195.

• Mech na dachu? Zabrudzony i 

nieładny? ZADZWOŃ! Będzie 

jak nowy. 0607 519 251.

• Nauka angielskiego. 0697 027 844. 

PRACA

• Przyjme mechanika samocho-
dowego z kwalifikacjami. 091 
39 20 131, 0605 276 271.

• Zatrudnię do produkcji siatki. 
Kikorze 36. 0502 652 929.

• Zatrudnię lektora języka angiel-
skiego w godzinach popołudnio-
wych na terenie Gryfic. Tel. 0602 
401 331. 

• Zatrudnię na stałe stolarza lub po-
mocnika. 0603 366 286.

• Firma SCMB w Gryficach przy ul. 
Starogrodzkiej 25 zatrudni od za-
raz kierowcę z kat. C prawa jazdy. 
091 384 20 01.

• Firma „ESO” zatrudni przedsta-

wiciela handlowego w branży 

fryzjersko-kosmetycznej na 

teren Szczecina. Wymagane 

prawo jazdy kat. B. Do dyspo-

zycji Fiat Doblo + telefon. 0502 

651 671.

• Spółka poszukuje projektanta 
odzieży, język ormiański. 0512 
131 575. 

INNE

• Pożyczki – 0503 037 506.
• 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 grzejniki panelowe, 
stan b. dobry. 0607 994 804, 091 
39 110 29.

• Sprzedam krajzegę z silnikiem 
na paski 5,5 Kw. 0604 592 564, 
091 419 12 91.

• Sprzedam wyposażenie sklepu: 
regały i lada, telefax Panasonic z 
przenośną słuchawką, stan bar-
dzo dobry. Tel. 0662 788 296.

• Sprzedam sznaucery miniatury 
– pieprz i sól. 505 99 41 27.

• Kupię RZUTNIK DO BA-

JEK „Ania” + bajki dla dzie-

ci do rzutnika. Przyślij  

sms, oddzwonię. Tel. 665 

205 256.

ODDAM, PRZYJMĘ

• Oddam roczną sukę i 8-mie-

sięcznego psa w dobre ręce. Tel. 

091 39 176 44. 

• Oddam gruz. 0605 468 190.
• Przyjmę gruz. 0606 615 049.

Koleżka

Zbir

Pracowite
owady

Na niej
malarz
miesza
farby

Miara
papieru

(500
arkuszy)

Ryszarda
aktorka
(Polskie
drogi)

Lek
z wątroby

dorsza

Wyciągany
z

kapelusza

Muza
poety

Brzydko
o twarzy

Działko

Rodzaj
szarady

Łuski
z ziaren

Doniosły
czyn

Lilak
- niedługo
zakwitnie

Wielkie naczynie
kuchenne

Przynosi
wstyd

rodzinie

Do niej po
pieniążki

Szatan
bies

7 2 9

6

5 8

4 1

3

10

10.500 zł – do negocjacji. 0503 
153 159.

• Sprzedam Polonez Caro, 

rok 1993, z hakiem i GA-

ZEM w kole. Nowy bagażnik  

dachowy, przegląd do końca 

maja, bez ubezpieczenia, cena 

600 zł. Tel. 692 079 227.

ROLNICTWO

• Sprzedam facelię; kupię byczki 
od 100 – 200 kg. 0668 316 103.

• Sprzedaż piskląt na zapisy. 091 
39 21 070.

• Kupię ciągnik C-360. 091 419 30 
45, 0602 750 864.

• Sprzedam owies siewny. 0602 
267 382.

• Kupię rozsiewacz nawozu „lejek”. 
091 39 501 40.

• Sprzedam torf. Ilość ograniczo-
na. 0602 342 833.

• Sprzedam zboże paszowe – żyto 
i jęczmień. Cena 60 zł/1m. 0500 
197 442.

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.

• USŁUGI TRANSPORTOWE DO 1,5 TONY, 

FAKTURA VAT. MOŻLIWOŚĆ NAWIĄZANIA 

STAŁEJ WSPÓŁPRACY. 0888 878 314.

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 
39 22 783, 0660 392 851.

Krzyżówka panoramiczna
Rozwiązanie końcowe utworzą litery z pól oznaczonych cyframi, uporządkowane od 1 do 10.

Na rozwiązanie tego zadania czekamy 
do dnia 10 kwietnia. Nagrody książkowe 
losujemy raz w miesiącu. Powodzenia!
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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)

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

Nowogard 26.03.2007r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca
2.  Traktorzysta
3.  Murarz tynkarz
4. Ochroniarz
5.  Inspektor do spraw budow-

lanych
6. Technik Farmacji 
7.  Pielęgniarka 
8.  Kierowca z kat. D
9. Murarz
10.  Mechanik sam.ciężarowych

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Kucharz   (Pobierowo)
2. Ochroniarz ( Szczecin )
3. Kierowca C+E ( Ciesław )
4. konserwator, malarz, kelner-

ka, pokojowa, pom.kuchen-
na (Pogorzelica)

5. Wykrawacz – rozbieracz mię-
sa ( Górzyca )

6. Elektryk ( Szczecin )
7. Brukarz, kierowca z kat 

B,C,CE, operator koparko 
– ładowarki (Szczecin )

8. Rzeźnik ( Górzyca k/Gryfie) 
9. Księgowa ( Gryfice)
10.  Operator maszyn, wózka 

widłowego ( Kliniska) 
11.  Sekretarka ( Gryfice )
12. nauczyciel j. angielskiego, 

niemieckiego, matematyki, 
w-f, bibliotekarz

13. pakowacz (Szczecin – praca 
na kontrakcie – Niemcy)
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Sparta Gryfice – Pomorzanin Nowogard 0:2 (0:1)

Udana inauguracja

Kilka słów wyjaśnienia 
w sprawie terminu meczu

W ostatnim wydaniu DN w zapowiedź meczu Pomorzanina wdał się błędny 
termin jego rozegrania. Stąd tych kilka słów wyjaśnienia.

Przygotowując tę zapowiedź jak zawsze sprawdziłem termin meczu na 
stronie internetowej Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej. Jeszcze 
wczoraj rano podana była tam sobota godzina 15.00. Po chwili rozmawiając 
z jednym z działaczy usłyszałem, że mecz odbędzie się jednak w niedzie-
lę. Mając sprzeczne informacje postanowiłem je zweryfikować u trenera 
Wojciecha Kubickiego, który poinformował mnie, że mecz odbędzie się w 
sobotę, a więc  zgodnie z terminem podanym przez organizatora rozgrywek. 
Gdy przybyłem na stadion spotkałem tylko pana malującego linie i kilku 
zawiedzionych gryfickich kibiców. Nie spotkałem nikogo z Nowogardu, lecz 
jeśli ktoś wybrał się z naszego miasta zmylony informacją podaną w naszej 
gazecie bardzo go przepraszam.

Andrzej Garguliński

Pomorzanin: Piątkowski – Nie-
radka, Dworak, D. Gruszczyński, 
Kaczmarek, Galus (88’ M. Grusz-
cyński), M. Miklas, Rzechuła, Jędras 
(74’ Skórniewski), K. Miklas, Boni-
forwski.

Bramki dla Pomorzanina: K. Mi-
klas, Galus.

Rozegrane przed rozpoczęciem 
rundy wiosennej sparingi nie napa-
wały optymistycznei. Kilka wysokich 
porażek i jedno okazałe zwycięstwo w 
meczu, w którym i tak można by po-
narzekać na skuteczność. Trener Woj-
ciech Kubicki pytany przed meczem 
o wynik pojedynku ze Spartą, stwier-
dził, że będzie zadowalający. I trafił. 
Choć zaczęło się od naporu gospo-
darzy. Tuż po rozpoczęciu meczu 
Piątkowski wypuszcza przed siebie 
piłkę uderzoną z rzutu wolnego, na 
szczęście dobitka nie trafia do siatki. 
Następuje seria trzech rzutów wol-
nych, lecz mimo dogodnych okazji 

zawodnicy Sparty nie zdołali trafić do 
bramki. I właśnie wyjątkowo kiepska 
skuteczność gospodarzy okazała się 
bardzo pomocna w wywalczeniu 
korzystnego rezultatu.

W 9. minucie uderzenie głową 
jednego z zawodników Sparty nasz 
bramkarz przenosi nad poprzecz-
ką. Dziesięć minut później jeden z 
gospodarzy wrzutkę z lewej strony 
boiska stara się zakończyć lobem 
nad naszym bramkarzem, lecz piłka 
przelatuje również nad bramką.

Po kwadransie zaczyna grać Pomo-
rzanin i od razu przynosi to efekty. 
Bonifrowski dostaje piłkę, przedziera 
się prawą stroną, zagrywa w pole 
karne do K. Miklasa, który zdobywa 
pierwszą bramkę.

Sparta próbuje odpowiedzieć strza-

łem z dystansu, Piątkowski po raz 
kolejny wypuszcza piłkę przed sie-
bie, lecz dobitka kolejny raz mija 
bramkę.

Po chwili aktywny Galus biegnąc 
prawą stroną dośrodkowuje na długi 
słupek tak, że piłka niemal trafia do 
bramki, lecz zamykający tę akcję K. 
Miklas nie zdołał jej sięgnąć. Niewiele 
brakło by pierwsza połowa zakończy-
ła się dla nas wyśmienicie. Piłka po 
rzucie wolnym z prawej strony trafia 
do Rzechuły, który będąc trzy metry 
od bramki trafia do bramkarza.

Początek drugiej połowy należał 
do Pomorzanina. W ciągu dziesięciu 
minut K. Miklas dwa razy strzelał 
na bramkę gospodarzy, lecz niesku-
tecznie. 

W 50 minucie Pomorzaninowi do-
pisuje szczęście gdy piłka po strzale z 
rzutu wolnego trafia w słupek bramki 
Piatkowskiego. Od tego momentu ini-
cjatywę przejmują zawodnicy Sparty 

a Pomorzanin nastawia się na kontry. 
Gdyby jedna z nich zakończyła się 
trafieniem mogła by kandydować co 
najmniej do tytułu bramki kolejki. 
Piłkę przechwycił Galus, pociągnął ją 
w kierunku bramki rywali, zagrała do 
ustawionego na środku K. Miklasa, 
który podał na prawą stronę do Boni-
frowskiego, ten wyłożył ją zdobywcy 
pierwszej bramki, lecz zrobił to zbyt 
głęboki i nasz napastnik nie zdołał 
do niej dojść.

Wynik meczu zostaje ustalony w 
38. minucie. K. Miklas przechwytuje 
piłkę na swojej połowie, biegnie pod 
bramkę rywali, wypuszcza Galusa, 
który mając przed sobą tylko bram-
karza mija go i zdobywa bramkę na 
2:0.

Sparta próbowała jeszcze walczyć, 

Aktualna tabela:
1.  Dąb Dębno 18 47 44-12       
2.  Vineta Wolin 18 42 40-22       
3.  Piast Choszczno 18 40 46-17       
4.  Odra Chojna 18 37 49-22       
5.  Pomorzanin Nowogard 18 34 47-28       
6.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 18 33 33-24       
7.  Polonia Płoty 18 25 37-28       
8.  Hutnik Szczecin 18 22 32-30       
9.  Osadnik Myślibórz 18 21 27-40       
10.  Radovia Radowo Małe 18 20 28-49 
11.  Piast Chociwel 18 20 26-26 
12.  Sparta Gryfice 18 19 28-35       
13.  Fagus Kołbacz 18 18 21-39       
14.  Mieszko Mieszkowice 18 16 15-21       
15.  Kłos Pełczyce 18 13 14-31       
16.  Zorza Dobrzany 18 4 17-80

lecz ich starania 
były nieskuteczne 
i Pomorzanin za-
służenie wywiózł 
z Gryfic komplet 
punktów.

To cenne zwy-
c i ę s t w o  b y ł o 
szczególne dla 
jednego z naszych 
graczy, Jarosława 
Kaczmarka, któ-
rego córka Ka-
lina obchodziła 
tego dnia czwarte 
urodziny. Właś-
nie jej chciałby 
zadedykować tę 
wygraną. Swoje 
bramki zadedy-
kowali jej rów-
nież Krystian Mi-
klas i Paweł Galus. Oby więcej takich 
dedykacji.

Wyniki pozostałych meczów:
Mieszko Mieszkowice - Polonia 

Płoty 2:0, Osadnik Myślibórz - Piast 
Chociwel  0:0, Dąb Dębno-Hutnik 
Szczecin 2:1, Odra Chojna - Radovia 

Radowo Małe 7:0, Zorza Dobrzany 
- Vineta Wolin 1:2, Fagus Kołbacz 
- Orzeł Trzcińsko Zdrój 4:3, Piast 
Choszczno - Kłos Pełczyce 2:0.

Andrzej Garguliński

Jakub Jędras rozegrał pierwszy mecz w seniorskiej 
drużynie Pomorzanina i swój debiut może uznać za 
udany
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Kościół znowu ma wieżę
Od poniedziałku, 26 marca 2007 roku wieża 

kościelna znowu góruje nad Nowogardem.
Od tragicznej soboty 3 grudnia 2005 roku mi-

nęło dokładnie 478 dni. 
Wieża jest nowa, ma inny kształt i od nowa pisze 

dzieje tej wyjątkowej świątyni.
Ksiądz dziekan Grzegorz Zaklika powiedział 

nam: Jestem wyjątkowo szczęśliwy, że kolejny, 
symboliczny etap odbudowy został zakończony. 
Mamy nowy element w krajobrazie miasta. Dziękuję 
Bogu, że umożliwił nam sprawne przeprowadzenie 
tej skomplikowanej operacji – dopisała pogoda, 
słoneczny bezwietrzny dzień ułatwił zadanie ope-
ratorom dżwigu.

Widoczna drewniana część będzie ażurowa, 
czyli z otworami. Tylko słupy nośne pokryte będą 
miedzianą blachą. Jak zapowiada projektant w bar-
dzo szybkim czasie wieża będzie zielona – kwaśne 
deszcze spowodują powstawanie patyny.

LMM
Foto Jan Korneluk

Dżwig może unosić elementy na wysokość do 100 metrów i o wadze do 200 
ton. Zamontowanie wieńczącego wieżę elementu o wadze 7 ton kosztowało 
10 tysięcy złotych.
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Czas na zmiany kadrowe?

„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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Nowogard • •ul. Młynarska 7

Skutery
Rowery

od 2899 zł - 2499 zł
od 249 zł - 199 zł
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REKLAMA

ul. Zielona 3
(obok restauracji „Przystań”)

zaprasza od 2 kwietnia.
Cena za 1 minutę opalania 1 zł

Ulica Kowalska

Odpowiedź 
SM Gardno
Urząd 
Skarbowy 
informuje
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KALENDARIUM
30 MARCA

Imieniny: Amadeusz, Amelia, Aniela, Częstobor, 
Dobromier, Jan, Joachim, Kwiryn, Kwiryna, Leonard, 
Leonarda, Litobor, Piotr i Zozym

31 MARCA

Imieniny: Amos, Balbina, Beniamin, Bonawentura, 
Dobromira, Dobromirz, Gwido, Gwidonn, Kornelia i 
Myślidar
1991 - Rozwiązano struktury wojskowe Układu 
Warszawskiego.

1 KWIETNIA

Imieniny: Celzjusz, Chionia, Florentyn, Grażyna, Hugo, 
Irena, Katarzyna, Makary, Miłość, Teodora, Tomasz, 
Tomisław, Wenancjusz, Wenanty i Zbigniew
Prima aprilis

Międzynarodowy Dzień Ptaków

1981 - Wprowadzono reglamentację mięsa i jego 
przetworów

2 KWIETNIA

Imieniny: Aaron, Franciszek, Laurencja, Leopold, 
Leopolda, Maria, Samosąd, Teodozja, Urban, Wiktor, 
Władysław i Władysława
Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
1997 - Zgromadzenie Narodowe przyjęło Konstytucję 
RP

REKLAMA

POMÓŻMY 
SOBIE

Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 
tej rubryce jest bezpłatne. Zgłoszenia są przyj-
mowane pod numerami telefonów: 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.

Nie bądźmy obojętni wobec ludzi znajdują-
cych się w trudnej sytuacji.

   Z góry dziękujemy.  
Redakcja 

Uwaga 

wędkarze
Koło M-G PZW Nowogard organizuje w dniu 

31.03.2007 r. zawody wędkarskie spławikowe o 
Mistrzostwa Koła w Trzebieszewie.

Wyjazd o godz. 6.00 z ul. 5 Marca. Zapisy w 
sklepie „Wędkarz” do dnia 28.03.2007 r.

Startowe seniorzy – 10 zł.
Zarząd

Wali się strop nad głowami radnych

Wzmocnią belki
Po długim oczekiwaniu do Urzędu Miejskiego dotarłą ekp[ertyza budowlana określająca jak poważne 

są uszkodzenia stropu nad salą konferencyjną nowogardzkiego Ratusza. Przy okazji okazało się, że 
również inne elementy budynku, w którym mieszczą się nasze władze potrzebują naprawy.

O pęknięciu belki nad salą kon-
ferencyjną informowalismy kilka 
tygodni temu (DN nr 11 z r lutego 
2007 r.). Wezwano eksperta, któ-
ry miał określić stan techniczny 
Ratusza. Ta została wykonana 
dopiero teraz.

Stan stropu nad salą posie-
dzeń rzeczoznawca określił jako 
zły. Pęknięcie belki środkowej 
jest tylko widocznym i najbar-
dziej spektakularnym ogólnie 
kiepskiego stanu konstrukcji. 
Zniszczone są wszystkie belki. 
Uszkodzenia polegają na rozwar-
stwieniu. Wcześniej dokonywano 
już napraw poprzez scalenie ich 
śrubami, lecz nie przyniosło to 
zadowalającego efektu. Zdaniem 
eksperta strop nad salą posiedzeń 
należy wymienić na nowy ma-
sywny. Po rozebraniu istniejącego 
stropu należy zastosować belki 
stalowe i wykonać płytę żelbe-
tową. Prace te można prowadzić 
etapami. Możliwe jest też wzmoc-
nienie istniejących belek poprzez 
podwieszenie pod uszkodzony-
mi elementami nowych belek 

drewnianych 
np. z drewna 
k l e j o n e g o . 
I właśnie tę 
drugą opcję 
wybrano.

„Belki zo-
staną wzmoc-
nione. Na to 
musi być przy-
gotowana do-
kumentacja. 
Czekamy na 
oferty na jej 
wykonanie.” 
– powiedzia-
ła nam Sekre-
tarz Gminy 
Agnieszka Biegańska – Sawicka.

Uszkodzenie Ratusza to nie 
tylko strop. Pęknięta jest rów-
nież szczytowa ściana frontowa, 
którą można skleić oraz niektóre 
elementy więźby dachowej, w 
których pojawiły się owady. W 
tym przypadku zarażone słupki 
i krokwie należy wymienić i 
zaimpregnować środkami ognio 
i owadochronnymi.

Co najważniejsze wszystkie po-
mieszczenia poza salą posiedzeń 
mozna uzytkować z zastrzeże-
niem, że w biurach nad tą salą 
powinny być zachowane środki 
ostrożności. W praktyce sprowa-
dzają się one do nie wprowadza-
nia tłumu ludzi i nie gromadzenia 
większych obciążeń takich jak 
stosy dokumentów.

Ag

Rekolekcje Młodzieżowe

Koncert w NDK
W najbliższą niedzielę w Sali widowiskowej Nowogardzkiego Domu Kultury odbędzie się koncert 

będący częścią odbywających się właśnie Rekolekcji Młodzieżowych.

O godzinie 14.00 na scenie 
zainstaluje się „Trio Muzyczne”, 
zespółw którego repretuarze 
znajdują się zarówno własne 
utwory jaki i nowe aranżacje 
standardów jazzowych w stylu 
acid jazzowym, funkowym i 
fusion… Tworzy go trio dobrych 
muzyków. Basista Michała Grott 
współpracował z takimi gwiaz-
dami jak Edyta Bartosiewicz, 
Natalia Kukulska, Michał Ur-
baniak, Robert Janowski i wiele 
innych popowych i jazzowych. 
Perkusista Przemek Knopik ma 
na koncie granie z zespołami 
Dreafters (USA), Nil Grand ( 
Anglia ), Renata Dąbkowska, Ala 
Janosz, Maria Sadowska, Krzysz-
tof Ścierański i wielu innych…

Z kolei klawiszowiec Zdzisław  
Kalinowski jest nową twarzą 
na scenie jazzowo-popowej…
Współpracował z takimi muzy-

kami jak Adam Wend,  Maciek 
Sikała, Adam Czerwiński, , Ma-
ciek Miecznikowski..  

Wstęp na koncert kosztuje 
symboliczną złotówkę.  

Ag
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Rodzinny interes
Rodzinnym interesem nazwali policjanci działania szajki, która zajmo-

wała się okradaniem altanek. O sprawie już pisaliśmy, teraz jednak sprawa 
trafiła do sądu.

„Członkami grupy było pięciu nie-
letnich w wieku 16-18 lat oraz jeden 
dorosły Andrzej B., mieszkaniec No-
wogardu. Dwie osoby nieletnie- Piotr 
i Adam B. to synowie pana Andrze-
ja.” – poinformował nas rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji nadkom. Wiesław Ziemba. 
Jak ustalono grupa włamała się do 
ponad pięćdziesięciu altanek na 
terenie nowogardzkich działek przy 
ulicy15 Lutego, 3 Maja, Bohaterów 
Warszawy oraz Zamkowej. Ich łu-
pem padały wszystkie rzeczy, które 
można było szybko sprzedać m.in. 
turystyczne butle gazowe, sekatory 
ogrodnicze, szlifierki, skrzynki 
narzędziowe, silniki elektryczne, 
blachę, węże gumowe, siekiery, czaj-
niki elektryczne, sztućce, artykuły 
spożywcze, zegarek-budzik-, uprzęż 
dla konia, narzędzia ogrodnicze, ko-
siarki do trawy, wiertarki elektrycz-
ne, termometr plastikowy, apteczki 
samochodowe oraz inne drobne 
przedmioty znajdujące się w altan-
kach. Jak ustalono w prowadzonym 

postępowaniu do niektórych altanek 
włamywano się dwu i trzykrotnie, 
często powodując większe szkody 
niż wartość skradzionych rzeczy. 
Część z nich została sprzedana w 
punktach skupu złomu na terenie 
Nowogardu, jednak dużą część 
skradzionych przedmiotów została 
odzyskana przez policję i przekazana 
poszkodowanym działkowiczom. 
Wszyscy nieletni za przestępstwa 
odpowiedzą przed Sądem dla Nie-
letnich w Goleniowie, gdzie zostały 
przesłane wszystkie materiały z 
prowadzonego dochodzenia, jeden 
nieletni Piotr B, dokonywał włamań 
i kradzieży będąc jednocześnie na 
ucieczce z Ośrodka Wychowawczego 
gdzie został skierowany przez Sąd 
za wcześniejsze przewinienia. Do-
rosłemu Andrzejowi B, grozi kara 
pozbawienia wolności do lat 10. 
Członkowie grupy byli już wcześniej 
znani policji.

Ag

Sukces uczniów II LO 
16 - 18 mar-

ca w Szczecinie 
odbyły się za-
wody central-
ne Olimpiady 
Wiedzy o Unii 
Europejskiej. 
Uczestniczyło w 
nich stu najlep-
szych uczniów 
z całego kraju, 
wybranych w 
wyniku elimi-
nacji szkolnych 
i okręgowych 
olimpiady. O 
p o p u l a r n o -
ści zawodów 
świadczy fakt, że 
w eliminacjach szkolnych w całym 
kraju uczestniczyło około 20 tysięcy 
uczniów. Zachętą do nauki są najcen-
niejsze nagrody: dwudziestu laurea-
tów otrzymuje indeksy na różne kie-
runki kilkunastu krajowych uczelni.   
Województwo zachodniopomorskie 
reprezentowało dziewięcioro ucz-
niów,  w tym przedstawiciele  II LO 
w Nowogardzie: Michał Ćmil z klasy 
IIa i Andrzej Cyboroń z klasy IIc. 

W wyniku dwudniowych zawodów 
ustalono listę laureatów i finalistów 
Olimpiady. Żeby zostać finalistą 
zawodów trzeba było pokonać 50 
doskonale przygotowanych konku-
rentów. Sztuki tej dokonał Andrzej 
Cyboroń, który zajął ostatecznie 34 
miejsce. Oprócz zaszczytnego miej-
sca uzyskał indeks na Wydział Prawa 
Uniwersytetu Szczecińskiego.  

 Jeszcze większy  sukces odniósł 
Michał Ćmil – został laureatem XI 
Olimpiady Wiedzy o Unii Europej-
skiej. Wyłoniono 22 laureatów, w 
których gronie znalazł się reprezen-
tant II LO w Nowogardzie. Michał 
po ustnym etapie olimpiady zajął 
ostatecznie XIV miejsce. 

Uroczyste zakończenie olimpiady 
odbyło się w obecności wielu gości w 
Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. 
Podczas gali wręczono laureatom 
nagrody rzeczowe i co  najważniejsze 
– indeksy na wiele kierunków uni-
wersyteckich w różnych ośrodkach 
akademickich. Laureaci Olimpiady 
Wiedzy o UE otrzymują wolny wstęp 
m.in. na prawo, stosunki między-
narodowe, politologię, socjologię  a 
nawet informatykę i ekonomię.

Aldona Kopycińska
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Nic nie zapowiadało niespodzia-
nek – Sesja Rady Miejskiej przebie-
gała spokojnie. Wprawdzie po burz-
liwej dyskusji nie uchwalono progra-
mu przeciwdziałania bezdomności 
zwierząt i nie przyjęto uchwały w 
sprawie wyłapywania bezdomnych 
zwierząt na terenie miasta i gminy 
Nowogard przesyłając oba pro-
jekty do ponownego rozpatrzenia 
przez stosowne Komisje Rady, ale 
pozostałe punkty porządku obrad 
nie budziły kontrowersji  i zostały 
przyjęte.

Jednogłośnie przyjęto sprawozda-
nie kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej z przebiegu prac Ośrodka 
w 2006 roku, a także sprawozdanie 
Gminnej Komisji  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. (oba 
dokumenty przedstawimy Państwu 
w kolejnych wydaniach DN).

„ Bomba”wybuchła w ostatnim 
punkcie – sprawy różne.

Otóż Przewodniczący Rady Ma-
rek Krywania poinformował, że 
wpłynęły do niego trzy wnioski pod-
pisane przez radnych koalicji PSL 
– PO – NFS. Dotyczą one ZMIAN 
KADROWYCH!

Radni wnioskują aby rozpisać 
konkurs na stanowisko dyrektora 
Nowogardzkiego Domu Kultury. 
W uzasadnieniu podają, że obec-
na dyrektor Mirosława Przybyłek 
nadużywa swojego stanowiska i nie-
właściwie kształtuje stosunki mię-

dzyludzkie wśród pracowników.
Drugi wniosek zaleca zmianę na 

stanowisku dyrektora szpitala
Według wnioskodawców Ka-

zimierz Lembas nie spełnia po-
kładanych w nim nadziei, szpital 
nadal tonie w długach. Potrzebny 
jest menadżer z doświadczeniem w 
zarządzaniu placówkami medycz-
nymi.

Trzeci wniosek postuluje zawie-
szenie finansowania Zrzeszenia 
Ludowe Zespoły Sportowe do czasu 
wyboru nowych władz gminnych 
LZS. Komisja rewizyjna uznała bo-
wiem, ze władze wybrane zostały z 
naruszeniem statutu – podobno de-
legaci byli wybierani niewłaściwie. 
Konieczne są więc nowe wybory 
przewodniczącego i zarządu.

 Czyżby to był początek zmian 
kadrowych na kluczowych stanowi-
skach w gminie? A ja każdy artykuł 
kończę stwierdzeniem – Radni się 
uczą… Mam jednak racje!          

                Dużą aktywnością wy-
kazali się radni podczas interpelacji 
i zapytań..Przy tej okazji poruszono 
szereg ważnych dla mieszkańców 
problemów.

Obwodnica:
Na zapytanie radnego Lecha Jurka 

o aktualny stan prac nad budową 
obwodnicy burmistrz odpowie-
dział, że jeszcze w 1992 roku Rada 
Miejska opowiedziała się za budową 

Czas na zmiany kadrowe?

Wniosek Klubu Radnych Lewicy
Na podstawie § 11, ust. 1, § 25 , ust. 2, oraz § 34, ust. 3 Statutu Gminy No-

wogard z dnia 19 grudnia 2002 roku, Klub Radnych Lewicy wnosi o zmianę 
(rozszerzenie) § 34 ww. Statutu.

 Wnosimy o dodatnie w § 34 ust. 6 o treści: „co najmniej 250 oby-
wateli Gminy Nowogard”.

Uzasadnienie
Statut w obecnie obowiązującej formie ogranicza inicjatywę podjęcia 

uchwały przez Radę Miejską do organu burmistrza lub enumeratywnie wy-
mienionych kolegiów Rady Miejskiej. Tym samym blokuje się mieszkańcom 
Gminy Nowogard wnoszenie uchwał bez pośrednictwa radnych lub burmi-
strza. 

Klub Radnych Lewicy, uważa, że należy dać możliwość mieszkańcom, 
wnoszenia projektów uchwał mających na celu rozstrzyganie lokalnych 
potrzeb i problemów. Jest wiele spraw, o których radni lub burmistrz nie 
zawsze wiedzą, oraz, na temat których nie zawsze mają zdanie. Dodanie w 
§ 36 kolejnego ustępu doprowadzi do sytuacji, w której Rada Miejska w No-
wogardzie będzie obradować nad projektami uchwał przedstawianych przez 
mieszkańców Gminy, a więc osób z nadania których radni i burmistrz pełnią 
swoje funkcje.

Dodanie proponowanego ustępu do Statutu Gminy Nowogard zwiększy 
udział mieszkańców w życiu publicznym gminy i włączy ich w proces stano-
wienia prawa miejscowego.

Przewodniczący Klubu Robert Czapla

obwodnicy zwanej dzisiaj północną. 
Aktualnie gotowe jest wszystko do 
jej budowy, brak tylko środków fi-
nansowych. Obwodnica będzie czte-
ropasmową szosą i na jej odcinku 
między Olchowem a Wojcieszynem 
wybudowanych będzie 9 wiaduktów 
i 3 zjazdy (Olchowo, Warnkowo i 
Wojcieszyn). Głośna ostatnio spra-
wa obwodnicy południowej jest 
rozpatrywana i wstepną jej trasę 
uwzględnia się w opracowywanym 
Planie Przestrzennego Zagospoda-
rowania Gminy. Droga do realizacji 
jest więc bardzo daleka.

Skatepark
Radny Robert Czapla prosił o 

potwierdzenie lub zdementowanie 
pogłosek iż teren skateparku jest już 
przekazany w prywatne ręce.

Z wyjaśnień burmistrza wyni-
ka, że skatepark nie będzie w tym 
miejscu budowany. W opinii znaw-
ców przedmiotu obiekt taki byłby 
bardzo uciążliwy dla mieszkańców 
okolicznych bloków. Teren należy 
do gminy. Czynione są starania 
przez inwestorów by w tym miejscu 
budować bloki mieszkalne.

Jezioro
Niestety spadek w postaci dużej 

ilości substancji ropo i węglopo-
chodnych po dawnej gazowni z 
czasów niezbyt odległych, ale i 
tych przedwojennych jest poważ-
ny. Ostatnie ekspertyzy jakie UM 
otrzymał od specjalistów ze Sląska 
zakazują kąpieli na całym obszarze 
jeziora. Burmistrz nie podjął jeszcze 
takiej decyzji czeka (z nadzieją) na 
orzeczenie Sanepidu.

Dla kogo budynek socjalny?
Radny Tomasz Szafran wniosko-

wał, aby wzorem Goleniowa zakupić 
kontenery dla eksmitowanych .Bur-
mistrz kategorycznie taki pomysł 
odrzuca powołując się przy tym na 
własne obserwacje domków budo-
wanych dla powodzian na Dolnym 
Śląsku.

Problem rozwiązywany będzie 
przez budowę 36 mieszkań socjal-
nych.

Otrzymają je rodziny, które so-
lidnie opłacają czynsz, a mają kiep-
skie mieszkania – zostaną one 
przesiedleni do nowych bloków, a 
na ich miejsce umieszczani będą 
eksmitowani.

Najbardziej aktywnym radnym 
jest Rafał Szpilkowski. Wszystkie 
propozycje uchwał dokładnie anali-
zuje. Ma też cywilną odwagę i swoje 
negatywne uwagi jasno formułuje.

Podczas Sesji złożył dwie inter-
pelacje na piśmie. Jedna dotyczy 
Lokalnego Planu Rewitalizacji i 
zawiera kilkanaście pytań (należy je 
czytać jako krytyczne uwagi).

Drugi wniosek pisemnie umoty-
wowany dotyczy obiektu RCP przy 
ul. Wojska Polskiego – radny zapy-
tuje dlaczego miasto użycza obiektu 
Fundacji Talent – Promocja - Postęp 
– ze Szczecina (fundacja zależna 
od ludzi SLD) od razu na 10 lat i w 
dodatku za darmo?

Wniosek na piśmie złożyli także 
radni SLD – dotyczy zmiany Statutu 
Gminy (publikujemy go obok).

W następnym wydaniu przybliży-
my Państwu projekty o wyłapywaniu 
bezdomnych zwierząt i działalność 
OPS.

Tekst i foto Lesław M. Marek
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•
•
•
• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
• Drzwi zewnętrze i wewnętrzne

Okna PCV i drewniane
Rolety materiałowe i zewnętrzne
Żaluzje, markizy

Biura: • Kamień Pomorski tel. 091 382 08 05

w
w

w
.o

kn
o-

lu
x.

co
m • Węgorzyno 091 39 764 88

Do każdego okna
• parapet lub
• roleta materiałowa

tel.

GRYFICE,
ul. Niepodległość 50,

(nad barem ABC)
Tel: 091 384 59 17,
Kom: 0 605 357 089

- MAJĄTKOWE
- OC, AC
- FINANSOWE
- PRAWNE
- NA ŻYCIE

Zadzwoń:
091 392 72 20

kom. 0502 193 472

BIURO KREDYTOWE
ul. Bankowa 4 • NOWOGARD

Zapraszamy: pon. - pt. 10.00 - 17.00 • sob. 10.00 - 13.00

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A
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Dnia 18.03.2007 r. 

zmarł mój 
ukochany Janusz
                    Małgosia z dziećmi
Ceremonia pogrzebowa odbędzie 

się na Cmentarzu Komunalnym 
w Nowogardzie dnia 3.04.2007 r. 
o godz. 17.00. Wystawienie urny 

w kaplicy od 16.00. 

Spełniając wolę 
mojego brata 

Janusza 
Duraja 

proszę o nieskładanie 
kwiatów na grobie.

Podczas ceremonii pogrzebowej 
odbędzie się zbiórka wolnych 

datków, które będą przekazane 
dla dzieci Domu Dziecka 

w Mostach.
Siostra Jaga z mężem Olkiem

„A wszyscy płakali 
i żałowali Go.

On zaś rzekł: Nie płaczcie, 
nie umarł, lecz śpi.”

   (Ł.k. 8,52)

Księdzu proboszczowi 
parafii Żabowo 

i księdzu Marcinowi, 
kombatantom – członkom koła ZBOWiD, 

Wojsku Polskiemu, 
przedstawicielom PSL, 

przyjaciołom, współmieszkańcom 
oraz wszystkim uczestnikom 

ostatniej drogi naszego najukochańszego 
tatusia, dziadka i pradziadka 

śp. Wojciecha Janiak 
serdeczne podziękowanie 

składa Rodzina

URZĄD SKARBOWY 

informuje:

W SŁUŻBIE POŁECZEŃSTWU

KRAJOWA INFORMACJA PODATKOWA

 W związku z akcją przyjmowania zeznań po-
datkowych za 2006 r. pracownicy Urzędu Skarbowe-
go w Goleniowie, wychodząc naprzeciw potrzebom 
społeczności lokalnej, od dnia 19.02.2007 r. pełnią 
dyżury w budynku przy Placu Wolności 5 (II piętro, 
pokój nr 201) w Nowogardzie. W każdy poniedziałek, 
środę i piątek w godz. 700 – 1500 mieszkańcy Now-
ogardu i okolic mogą pobrać formularze zeznań 
podatkowych, uzyskać informacje niezbędne do 
ich wypełnienia oraz złożyć zeznania o dochodach 
osiągniętych za 2006 rok. 

Wprowadzenie dyżurów, które będą pełnione 
do 30 kwietnia (ostatecznego terminu złożenia 
zeznań za 2006 rok), było możliwe dzięki wspól-
nemu zaangażowaniu organów administracji pub-
licznej działających na terenie powiatu goleniowsk-
iego. Inicjatywę Naczelnika Urzędu Skarbowego, 
zmierzająca do uzyskania wysokiego poziomu do-

browolnego wypełniania obowiązków podatkowych 
przez mieszkańców powiatu goleniowskiego wspar-
li:

-  Burmistrz Nowogardu – Pan Kazimierz Ziem-
ba, udostępniając odpowiednie pomieszczenie w 
Nowogardzie;

- władze Starostwa Powiatowego, szczególnie 
Wicestarosta Pan Tomasz Kulinicz, pośrednicząc w 
skierowaniu przez Powiatowy Urząd Pracy osób bez-
robotnych do odbycia stażu w urzędzie skarbowym. 

Jest to pomoc szczególnie cenna, bowiem 
umożliwia poprawę jakości obsługi podatników, zm-
niejszenie kolejek, szybszy zwrot nadpłaty podatku. 

Podjęta współpraca dowodzi, że urzędnicy mają 
pełną świadomość służby społeczeństwu a efekty 
podejmowanych wspólnie inicjatyw będą służyć po-
prawie wizerunku administracji publicznej.

Szanowni Państwo, chciałabym poinformować, 
iż nie muszą Państwo wychodzić z domu, aby 
otrzymać szybką, tanią i zrozumiałą informację na 
temat podatków.

Począwszy od dnia 03 lipca br. funkcjonuje 
bowiem Krajowa Informacja Podatkowa (KIP) ski-
erowana do wszystkich obywateli, na których ciąży 
obowiązek podatkowy - ma ona 

za zadanie wyjaśniać podatnikom wątpliwości 
związane z polskim prawem podatkowym. 

Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego pod nr 0 801 
055 055 (koszt połączenia 35 gr/min) 

lub z telefonu komórkowego pod nr 22 330 0 
330 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) 
w godzinach: 7.00 – 18.00 można uzyskać informa-
cje np.: jakie w danej sytuacji obowiązują przepisy, 
na jakich deklaracjach i w jakich terminach należy 
złożyć rozliczenie, jaka jest procedura postępowania 
w danym przypadku. Dodatkowo, wkrótce możliwe 
będzie również zadanie pytania oraz uzyskanie in-
formacji w wersji elektronicznej (adres e-mail: kip@
gov.pl). Usługa została zatem zorganizowana tak, aby 
wszyscy mogli z niej skorzystać bez konieczności 
ponoszenia dużych kosztów. 

Sieć przygotowana jest do obsłużenia około mil-
iona połączeń w ciągu roku. W czterech Biurach 
Krajowej Informacji Podatkowej (w Płocku, Toru-
niu, Lesznie i Bielsku Białej) zatrudnionych jest 180 
osób. W większości są to byli pracownicy urzędów 
oraz izb skarbowych posiadający szeroką wiedzę 
i długoletnią praktykę. W celu zagwarantowania 
jednolitości udzielonych przez KIP informacji, pra-
cownicy korzystają z narzędzia informatycznego 
(Poradnika pytań i odpowiedzi), którego zawartość 
jest uaktualniana w czasie rzeczywistym. 

W przypadku wystąpienia wątpliwości stanow-
isko zajmują właściwe departamenty Ministerstwa 

Finansów. Przewidziano poza tym procedurę tzw. 
„odroczonego pytania”, stosowaną 

w przypadku pytań szczególnie trudnych, na 
które odpowiedź nie może zostać udzielona 

w czasie rozmowy. W takiej sytuacji pytanie 
uzyskuje status odroczony i numer, na który należy 
powołać się dzwoniąc po upływie 7 dni.

Aby uzyskać informację z KIP na konkretny tem-
at należy wybrać jeden z podanych powyżej numer-
ów telefonów. Po połączeniu z Krajową Informacją 
Podatkową operator poprowadzi podatnika po 
menu. I tak, w systemie tonowym, z klawiatury tel-
efonu należy wybrać:

• „1” - w celu uzyskania informacji na temat po-
datku dochodowego od osób fizycznych, podatku 
od czynności cywilnoprawnych, spadków i darow-
izn lub procedur podatkowych,

• „2” - w celu uzyskania informacji na temat po-
datku dochodowego od osób prawnych,

• „3” - w celu uzyskania informacji na temat 
podatku od towarów i usług oraz identyfikacji po-
datkowej,

• „4” - w celu uzyskania informacji na temat pro-
cedur związanych z elektronicznym przesyłaniem 
deklaracji.

Ważne: odpowiedzi uzyskane z KIP mają char-
akter ogólny i nie są wiążące dla organów po-
datkowych. Taką bowiem rolę nadal pełnią pis-
emne interpretacje wydawane przez Naczelników 
Urzędów Skarbowych.

Serdecznie zachęcam do korzystania z tej 
możliwości uzyskania informacji na temat po-
datków.

Naczelnik Urzędu
Skarbowego w Goleniowie
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 Witamy wśród nas...

W obiektywie Jana Korneluka                      

Nowogard „wczoraj” - na 1 kwietnia

Syn Edyty Żurawskiej 
ur. 23.03.07 z Nowogardu

Córka Anety i Krzysztofa 
ur. 23.03.07 z Wierzbięcina

Zuzanna córka 
Małgorzaty i Zbigniewa 
ur. 24.03.07 z Nowogardu

Córka Sylwi Sędek 
ur. 27.03.07 z Krzemiennej

Ponadto w Szpitalu 
w Nowogardzie 
urodziło się 2 dzieci 
Zdjęcia oraz dane personalne 
nie zostały opublikowane 
ze względu na brak zgody 
rodziców

Drogim Jubilatom

zamieszkałym na osiedlu Bema

Życzą rodzice

Danuta i Zdzisław Popiczyc oraz brat Sebastian

ŻYCZENIA

Tego jeszcze nie było!
Po opublikowaniu raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych 

były prezydent Lech Wałęsa powiedział publicznie iż tylko dureń mógł to 
zrobić.

W prasie zawrzało – Lech Kaczyński durniem?
Okazało się, że 16-tu obywateli z różnych stron Polski uznało iż Lech Wa-

łęsa obraził głowę panstwa i napisało do prokuratury wnioski o wszczęcie 
postepowania. Warszawska prokuratura podjęła działania. I wszystko byłoby 
normalne gdyby nie powód znieważenia – prokurator musi udowodnić, że 
urzędujący prezydent nie jest durniem!

A Wałęsa stwierdził krótko – udowodnię, że musiałem użyć takiego słowa. 
Gdy będzie trzeba powołam się na ekspertyzy medyczne.

LMM
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Serdeczne podziękowania 
dla krewnych, sąsiadów
przyjaciół i wszystkich 

uczestników pożegnania 

śp. 
JANA 

PÓŁCHLEBA 
składa żona z rodziną

Z żalem zawiadamiamy, 
że 29.03.2007 r. 

zmarł 
Stanisław 

Wasilewski 
Pogrzeb odbędzie się dnia 31.03.2007 r. 

o godz. 13.00 
na Cmentarzu Komunalnym 

w Nowogardzie.
          Rodzina

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno”  w Nowogardzie, w związku z artykułami  dotyczącym kotłowni przy 
ul. Kowalskiej 2, opublikowanych w Dzienniku Nowogardzkim z dnia 23 lutego i 27 marca b.r., przedstawia informa-
cję dotyczącą problemów poruszonych w tych artykułach.

W związku ze zgłoszonym przez lokatora podejrzeniem przenikania spalin z przewodów spalinowych kotłowni 
przy ul. Kowalskiej 2, w dniu 7.02.2007 r. Zarząd Spółdzielni wezwał wykonawcę komina do podjęcia natychmia-
stowych działań wykluczających potencjalne zagrożenie zdrowia mieszkańców. W dniu następnym komin został 
zdemontowany i po dokonaniu oceny technicznej ponownie zamontowany, a szczelność przewodu spalinowego 
i jego dopuszczenie do eksploatacji zostało potwierdzone protokołem  przeglądu kominiarskiego. Pomiary wyko-

nane w dniu 8.02.2007 r. na zlecenie Zarządu Spółdzielni przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej 

Straży Pożarnej w Nowogardzie nie wykazały występowania substancji niebezpiecznych w mieszkaniach 

przylegających do komina, jak również w pomieszczeniu kotłowni. Ponowna kontrola , będąca następstwem 
zgłoszenia jednego z lokatorów bezpośrednio do nowogardzkiej jednostki straży pożarnej, dokonana w dniu 
21.02.2007 r. również nie wykazała jakichkolwiek zagrożeń, co potwierdziła notatka w Dzienniku Nowogardzkim 
z dnia 27.02.2007 r. 

Wizja lokalna przeprowadzona z moim udziałem w mieszkaniach przylegających do komina wykazała w trzech 
lokalach zawilgocenie ścian i występowanie ognisk pleśni, nie związanych bezpośrednio ze zgłoszonym proble-
mem. Ponieważ  mogły stanowić one przyczynę specyficznych zapachów sugerujących lokatorom ulatnianie się 
spalin, Zarząd zlecił  usunięcie starego tynku na kominach, zaimpregnowania ściany i wykonania nowych tynków. 
W dniu 6.03.2007 r. lokatorzy potwierdzili wykonanie prac i nie wnieśli żadnych zastrzeżeń dotyczących jakości ich 
wykonania. W trakcie kilkukrotnych wizji z moim udziałem, nie stwierdzono występowania zadymienia, jak również 
zapachu spalin. Aby wyeliminować jakiekolwiek obawy lokatorów podałem im swój nr telefonu, upoważniając ich 
do przekazania mi bezpośrednio o każdej porze zgłoszenia o wystąpieniu jakichkolwiek objawów budzących ich 
wątpliwości, gwarantując niezwłoczną osobistą interwencję. Do dnia dzisiejszego takie zdarzenie nie miało miej-
sca. 

W dniu 23.03.2007 r. Zakład Gazowniczy w Szczecinie, w związku z zawiadomieniem o występowaniu zagrożenia 
życia złożonym przez Pana Wiesława Misztelę,  bez powiadomienia Spółdzielni wstrzymał dostawy gazu do kotłow-
ni. W tym samym dniu Zarząd zlecił natychmiastową kontrolę stanu przewodów spalinowych, na podstawie której 
wydano dwie niezależne opinie kominiarskie potwierdzające szczelność przewodów spalinowych i dopusz-

czenie przewodów spalinowych i wentylacyjnych kotłowni do eksploatacji bez zastrzeżeń. Na podstawie 
przekazanych dokumentów Zakład Gazowniczy w Szczecinie tego samego dnia wznowił dostawy gazu.. 

Jednocześnie Zarząd wezwał autora wniosku Pana Wiesława Misztelę do natychmiastowego przekazania 

opinii kominiarskiej stanowiącej podstawę do sformułowania zarzutów o „zagrożeniu życia” mieszkańców, 

pod rygorem współodpowiedzialności w zaniechaniu działań zmierzających do usunięcia ewentualnego za-

grożenia. Do dnia dzisiejszego do Spółdzielni nie wpłynęły żądane dokumenty. Jednocześnie z cytowanych 
w artykule  fragmentów opinii kominiarskiej oraz pisma lokatorów z 27.03.2007 r. wynika, że oprócz arbitralnego 
sformułowania o „zagrożeniu życia mieszkańców” w trakcie kontroli wykonanej na wniosek mieszkańców nie 

stwierdzono nieszczelności przewodów spalinowych, a sugerowane rozwiązanie lokalizacji komina przez  Za-
kład  Kominiarski nie odnosi się do istoty problemu (nieszczelności przewodów spalinowych) stanowiąc osobiste 
stanowisko wydającego opinię Zakładu Kominiarskiego. Na marginesie całej sprawy informuję, że Pan Wiesław 
Misztela, autor kontrowersyjnej opinii przytoczonej w artykule, w latach 1999-2002 związany był ze spółdzielnią 
umową w zakresie świadczenia usług kominiarskich. Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej oraz wniosków po-
kontrolnych sformułowanych przez Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej obecny Zarząd  Spółdzielni rozwiązał z nim 
umowę z dniem 31.08.2002 r.   

Ponieważ w mieszkaniach w budynku przy ul. Kowalskiej 2 zamontowane są junkersy, Zarząd zlecił uprawnionym 
podmiotom  niezwłoczne wykonanie corocznego przeglądu stanu tych urządzeń oraz  przewodów spalinowych do 
których są podłączone,  aby ostatecznie wyjaśnić stan wszystkich urządzeń zainstalowanych w budynku.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 27.03.207 r. Zarząd przekazał pełną dokumentację dotyczącą przed-
miotowej kotłowni, a także pełną informację dotyczącą działań podjętych w tej sprawie. Rada Nadzorcza przyjęła 
sprawozdanie bez zastrzeżeń, akceptując wszystkie działania Zarządu zmierzające do usunięcia zgłoszonych przez 
lokatorów wniosków. 

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców stanowi priorytet działań Zarządu. Kotłownia przy ul. Kowalskiej 2 
została wykonana zgodnie z dokumentacją projektową i przyjęta do eksploatacji na podstawie decyzji Powiatowe-
go Inspektora Nadzoru Budowlanego w Goleniowie. Posiada wszelkie wymagane prawem dokumenty, w tym:

1) opinię Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Goleniowie,
2) protokół odbioru przewodów spalinowych i wentylacyjnych,
3) protokół pomiarów substancji niebezpiecznych w powietrzu  Państwowej Straży Pożarnej w Nowogardzie,
4) decyzję Urzędu Dozoru Technicznego w Szczecinie,
5) protokół sprawdzenia szczelności instalacji paliwem gazowych .
Z przytoczonych wyżej dokumentów wynika, że kotłownia przy ul. Kowalskiej 2 została wykonana zgod-

nie z dokumentacją projektową, a jej eksploatacja spełnia przewidziane prawem parametry i nie zagraża 

bezpieczeństwu lokatorów tego budynku.
W świetle przytoczonych okoliczności Zarząd nie znajduje żadnego uzasadnienia do formułowania przez lokato-

rów budynku oraz autora artykułów w Dzienniku Nowogardzkim jednostronnych opinii dotyczących bezpieczeń-
stwa związanego z eksploatacją kotłowni. Rzetelność dziennikarska wymaga zapoznania się z pełną dokumentacją 
dotyczącą szczególnie tak istotnego elementu jak zdrowie i życie mieszkańców i wyrażamy swoje zaniepokojenie, 
że autor artykułów nie zapoznał się z dokumentacją Spółdzielni w tym zakresie , pomimo złożonej przez Prezesa 
Zarządu nadal aktualnej propozycji jej udostępnienia. 

Prezes SM „Gardno” 
Jan Smolira

Tekst sponsorowanyWeekend w Kinie

Rozstania i powroty
Dramat USA 2006 r. reż. Anthony Minghella, 

obsada: Jude Law, Juliette Binoche, Robin Wright 
Penn, czas trwania 120 min., projekcja: piątek 
– niedziela godzina 19.00.

Historia rozpoczyna się od spotkania pewnego 
młodego architekta z chłopcem, który włamał 
się do jego biura. W efekcie powiązanych z tym 
faktem zdarzeń architekt zakochuje się w matce 
chłopca i musi całkowicie zmienić priorytety w 
swoim życiu. Ag
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Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje swoich członków, 
że w dniu 25.04.2007 r. o godz. 13.00 przeprowadza w „Rejonie Wyborczym” nr XIV 
z siedzibą w SPSR w Nowogardzie – świetlica, powołanym Uchwałą nr 21/07 Rady 
Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 lutego 2007 r. – wybory dele-
gatów na Okręgowy Zjazd Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, planowany 
na dzień 12-13.10.2007 r. /art. 21 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie 
pielęgniarek i położnych – Dz. U. Nr 41 poz. 178/.
Bliższe informacje o wyborach w w/w „Rejonie Wyborczym” można uzyskać u człon-
ka Okręgowej Komisji Wyborczej odpowiedzialnego za prawidłową organizację i 
przebieg wyborów, Pani Edyty Janic pod numerem telefonu 608 464 516 lub w biurze 
Izby pod numerem telefonu 091 432 98 62 – Przewodniczącego Okręgowej Komisji 
Wyborczej, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00.

Zatrudnię 
spawaczy 

z wysokim wynagrodzeniem. 
Tel. 503 032 234

Sprzedam 
krzewy

iglaki i liściaste
tel. 0698 761 027

Firma zatrudni 
kierowców z kat. D
Kontakt 091 39 26 925

Wykonam 
tłumaczenie 

w języku rosyjskim.
665 316 387

Z WITKOWSKIEGO POLA NA NASZE STOŁY
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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

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, okreso-
we i kontrolne pracowników

- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWENCI!!! 

CENY PROMOCYJNE!
Rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

Zapraszamy wszystkich kierowców do bezpłatnego:

czeka na Ciebie
Nasz serwis czynny

8.00-15.30 8.00-13.30

Dom Handlowy VELES 
zaprasza:

- części samochodowe do wszystkich 
  typów samochodów, realizacja zamówień
- artykuły gospodarstwa domowego
- posiada lokal do wynajęcia

Nowogard, ul. 5 Marca 7 
tel. 0501 333 075

Kompleksowa obsługa
Firm w zakresie

Reprezentacja
przed PIP

BHP

Menadżer do spraw BHP

ul. Zielona 3
(obok restauracji „Przystań”)

zaprasza od 2 kwietnia.
Cena za 1 minutę opalania 1 zł
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OG£OSZENIA 
DROBNE • Parapety, rolety zewnętrzne i wewnętrzne

• Profil 3 i 5 komorowy

• Okucia lub

• Sprzedaż ratalna

DECEUNINCK

MACO GU

Informujemy, że   

3 kwietnia 2007 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

NIERUCHOMOŚCI

• Działki budowlane w Nowogardzie, przy 
ul. Gen. Bema sprzedam. 0605 106 300.

• Poszukuję garażu do wynajęcia w do-
brym stanie na Os. Gen. Bema dla Forda 
Transita. 0512 99 56 15.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 41,47 
m kw, 2 pokoje z balkonem, III piętro. Tel. 
091 419 06 02.

• Zdecydowanie kupię mieszkanie 3-poko-
jowe. 0698 847 399.

• Wynajmę część sklepu – ok. 15 m kw. na 
działalność handlową w Gryficach. 0609 
307 327.

• Pilnie poszukuję mieszkania do wyna-

jęcia - najlepiej kawalerka lub 2-poko-

jowe plus garaż. 0889 188 134.

• Sprzedam działkę ogrodową 4 ary. 0669 
991 716.

• Poszukuję pokoju lub kawalerki do wyna-
jęcia w Nowogardzie. 091 487 96 83 lub 
0510 642 498.

• Kupię strych do adaptacji w Nowogar-
dzie. 0889 210 972.

• Działkę budowlaną 9 arów w Kościuszkach 
sprzedam. 0502 673 863. 

• Poszukuję do wynajęcia lokal o powierzch-
ni 60-100 m kw, na działalność. 091 39 
26 256, 888 626 062. 

• Sprzedam mieszkanie 77 m kw, 4 pokoje, II 
piętro. Cena 140,000 zł. Tel. 0605 686 508.

• Sprzedam działkę ogrodową na ul. 3 Maja. 
Wiadomość ul. Boh. Warszawy 106/12 do 
godz. 16.00.

• Poszukuję mieszkania dwupokojowego 
do wynajęcia. Tel. 604 867 363.

• Hala do wynajęcia ok. 160 m kw. 697 25 67 
78.

• Wynajmę lub sprzedam kontener 

na Targowisku Miejskim w dobrym 

punkcie. 0600 11 72 76.

MOTORYZACJA

• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”do Rovera 

416 z 1996 r., cena do uzgodnienia w 

bdb stanie. Tel. 0605 522 340.

• Alufelgi i opony letnie do Golf 4, Fabia ku-
pię. 603 529 865.

• Sprzedam Opel Kadett, 1.3i, 1985 r., 
stan dobry, 1.500 zł – do uzgodnienia. 
667 236 149.

• FIAT TEMPRA. WAŻNE OC I PRZEGLĄD. 
GAZ. ATRAKCYJNA CENA. 513 164 203.

• Sprzedam Mercedes sprinter 212, 1998 r., 
silnik 2,9 D (automat). Cena do uzgodnie-
nia. 606 857 196.

• Sprzedam Simsona SR 50, skuter, 1988 r., 
4-biegowy, stan bdb, wszystko sprawne. 
Tel. 0510 170 263.

• Sprzedam Opel Kadett cabrio, poj. 2,0 
GSI, stan dobry, cena do uzgodnienia. 
0601 141 300.

• Sprzedam części do Mazdy 323, 1990 r., 
poj. 1.4i Volvo. 0516 306 239.

• Daewoo Lanos 1.5, 16V, 1999, przebieg 
64.000 km, garażowany, pierwszy właści-
ciel, c. zamek + pilot, elektr. szyby, wspo-
mag., alum. felgi + zabezp., zadbany. Cena 
9.500 zł – do negocjacji. 0503 153 159.

• Sprzedam Polonez Caro, rok 1993, z ha-

kiem i GAZEM w kole. Nowy bagażnik  

dachowy, przegląd do końca maja, bez 

ubezpieczenia, cena 600 zł. Tel. 692 

079 227.

ROLNICTWO

• Sprzedam facelię; kupię byczki od 100 
– 200 kg. 0668 316 103.

• Sprzedaż piskląt na zapisy. 091 39 21 070.
• Sprzedam prosięta trzymiesięczne. 091 

39 17 366.
• Kupię ciągnik C-360. 091 419 30 45, 0602 

750 864.
• Sprzedam owies siewny. 0602 267 382.
• Sprzedam torf. Ilość ograniczona. 0602 

342 833.
• Sprzedam prosięta. Tel. 604 390 356.
• Sprzedam jałówkę zacieloną. Długołęka 

091 39 18 693.

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.

• Transport, przeprowadzki. Tel. 0604 

516 451.

• Usługi transportowe do 1,5 tony, fak-

tura VAT. Możliwość nawiązania stałej 

współpracy. 0888 878 314.

• Malowanie, montaż paneli podłogowych 

i inne drobne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 22 783, 0660 392 851.

• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 
091 39 72 575, 695 085 470.

• Usługi hydrauliczne, instalacje wod. – kan. i 
co, stali, miedzi. 0697 878 118.

• Dekarsko-blacharskie, docieplenia. 
508 170 846.

• Rozliczenia podatkowe – PITY. 15 zł/de-
klaracja. 0695 770 724.

• Nauka angielskiego. 0697 027 844. 
• Usługi remontowo-budowlane. 0880 

690 324.
• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Usługi hydrauliczne, instalacje wod.-kan. i 
co, stali, miedzi. 0697 878 118.

• Korepetycje z języka angielskiego. 
609 313 000.

• Nauka angielskiego. 0697 027 844. 

PRACA

• Przyjmę mechanika samochodowego 
z kwalifikacjami. 091 39 20 131, 0605 
276 271.

• Zatrudnię lektora języka angielskiego w 
godzinach popołudniowych na terenie 
Gryfic. Tel. 0602 401 331. 

• Zatrudnię do produkcji siatki. Kikorze 36. 
502 652 929.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub pomocni-
ka. 0603 366 286.

• Zatrudnię murarzy – praca w akordzie. 
Tel. 693 716 085.

• Potrzebna osoba ze znajomością języka 
angielskiego. Praca dla studentki, dobrze 
płatna, kilkadziesiąt godzin w miesiącu. 
Kontakt jn@kbp-entreprise.dk.

• Zatrudnię spawaczy z wysokim wynagro-
dzeniem. Tel. 503 032 234.

• Fabryka okien „OKNO” zatrudni osobę do 
pracy w biurze i w terenie. Prawo jazdy i 
dyspozycyjność. Tel. 091 39 25 639.

INNE

• Pożyczki – 0503 037 506.
• POŻYCZKI BEZ BIK, RATY MIESIĘCZNE. 

FORMALNOŚCI U KLIENTA W DOMU. 
DZWOŃ – 091 39 27 268, 513 164 203.

• Sprzedam torf. Ilość ograniczona. 
602 342 833.

• Sprzedam krajzegę z silnikiem na paski 
5,5 Kw. 0604 592 564, 091 419 12 91.

• Sprzedam wyposażenie sklepu: regały 
i lada, telefax Panasonic z przenośną 
słuchawką, stan bardzo dobry. Tel. 0662 
788 296.

• Sprzedam pralkę automatyczną i okno 
drewniane 180x115. Tanio. 604 861 431.

• Sprzedam meble pokojowe w dobrym 
stanie, cena do uzgodnienia. Tel. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• Sprzedam sznaucery miniatury – pieprz i 
sól. 505 99 41 27.

• Kupię RZUTNIK DO BAJEK „Ania” + 

bajki dla dzieci do rzutnika. Przyślij  

sms, oddzwonię. Tel. 665 205 256.

• Sprzedam PIEC gazowy c.o. VAILLANT 

cena 600 zł lub piec c.o. – elektronik 

cena 1200 zł oraz Junkers gazowy do 

łazienki, kuchni firmy Vaillant cena 450 

zł – gwarancja, serwis. 0501 446 467.

• Sprzedam grzejniki panelowe c.o. do 

mieszkania, domku, warsztatu, różne 

rozmiary, nowe i używane – tanio oraz 

piec gazowy c.o. Vaillant stojący, żeliw-

ny, elektronik, do domku, cena od 800 

zł. Serwis gwarancyjny. 0501 446 467.

• Sprzedam elektryczny przepływowy 

podgrzewacz wody  380 V, małe gaba-

ryty, 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 – jedno-

cześnie, cena 1000 zł. 0501 446 467.

ODDAM, PRZYJMĘ

• Oddam roczną sukę i 8-miesięcznego 

psa w dobre ręce. Tel. 091 39 176 44. 

• Ziemię przyjmę. 602 27 37 97.

• Oddam gruz. 0605 468 190.
•  Oddam ziemię po wykopaniu stawu. 607 

73 78 66.

„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 osobiście lub telefonicznie w 
biurze „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o. ul. Boh. Warszawy 103 telefon 091 
57 92 630.
1. Eugeniusz Niziński – telefon 091 57 92 630, kom. 691 657 444
2. Jarosław Dobaj – telefon 091 57 92 639, kom. 695 657 448
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Kursy
językowe: angielski włoski francuskiniemiecki

Język angielski
dla początkujących

Język niemiecki, angielski dla bezrobotnych

72-200 NOWOGARD
UL. BOH. WARSZAWY 71
Tel/Fax. 091 39 26 939

kom. 0 606 664 742

blachy, rury, pręty, profile,
kątowniki, ceowniki,

płaskowniki, dwuteowniki,
kute elementy ozdobne

(na terenie byłego POMu)

Radosław Kluszczyński

złomowanie samochodów

Słudwia koło Płotów

AUTOZŁOM



30.03-2.04.2007 r. 13

Krzyżówka Humor 
Henia Szczupaka

NR 13

Rozwiązanie krzyżówki nr 12 
– CZAS LETNI - nadesłali: Pa-
trycja Młynarska, Halina Szwal, 
Barbara Bartosik, Józef Górzyń-
ski, Maryla Piątek, Agnieszka 
Skowrońska (Strzelewo), Mag-
dalena Czupryńska, Franciszek 
Palenica, Ryszard Gutowski, Ka-
tarzyna Kotala, Aniela Włodek, 
Katarzyna Saja, Barbara Śmigieł, 
Regina Orłowska, Teresa Mły-
narska (Słajsino), Jan Mikłasze-
wicz, Alicja Wypych, Marzena 

Ustyjańczuk, Stanisława Rosa, 
Stanisława Pokorska, Bogdana 
Walewska, Marianna Machocka 
(Płotkowo), Pelagia Feliksiak, 
Krystyna Piaszczyk (Olcho-
wo), Krystyna Piaszczyk (11), 
Anna Florkowska,  Władysława 
Kubisz, Przemysław Sońtka, 
Grzegorz Wojewoda, Krystyna 
Tretiak (Maszkowo), 

Krystyna Tretiak (11), Grażyna 
Kosmalska, Szczepan Falaciński, 
Elżbieta Grzesiak, Bogumiła Urt-

nowska (Kulice), Anita Lelowska, 
Dorota Jaworska (Sikorki),Józef 
Kochelski (Błotno), Grażyna 
Furmańczyk (Sikorki).

Prenumeraty „DN” na kwie-
cień wylosowali: 

- Katarzyna Kotala – Nowo-
gard.

- Barbara Bartosik – Nowo-
gard,

- Teresa Młynarska  -Słajsino.
Gratulujemy!

Dziś prawdziwych przyjaciół już nie ma...

Kto znaczny i włada siłą,
Lecz mu rozumu nie starczyło,
Źle z nim, choćby mu w piersiach dobre serce biło.
Szczęśliwy kto pracuje w znakomitych rzędzie.
Już to wzmaga jego siły,
Że go świat cały obserwować będzie.
Lecz i ten czci jest godzien, kogo doły skryły,
Kto za swe trudy, życia niepokoje
Nie zbiera honorów ni sławy.
Lecz jedną myślą cieszy serce swoje,
Że trudzi się dla wspólnej sprawy.
Talent bez pożytku wnet zerem się stanie,
Znikając z każdym dniem,
Jeśli go gnuśność owionie swym tchem
I nie ożywi go działanie.
O Fortunie chcę mówić, co kpi z wszystkich nas:
Ktoś trud ponosi i czas próżno trwoni,
By jej dosięgnąć, traci siły swe.
A drugi, zda się, uciec przed nią chce,
Lecz nie ujdzie, bo ona właśnie za nim goni.
Łatwo pomoc obiecać w słowach, być życzliwym,
Lecz tylko w biedzie poznać przyjaciół prawdziwych.
Jakże ich na świecie mało!
Gdyż to mi często widzieć się dawało.
Mnóstwo takich ludzi wszędzie,
Co poza sobą nic nie widzą dalej,
Którzy myślą: Niech tylko mnie wygodnie będzie,
A tam wszystko niech się spali.

Same anioły

Bo ja poważnie na drugim świecie,
Już jedną nogą byłem na poły.
Tą lewą. Tak...
Wróciłem przecie, ustrój nie dla mnie!
Same anioły!
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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)

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

ZGONY

Nowogard 29.03.2007r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca   
2. Ochroniarz 
3. Strażnik służby więzien-

nej, wychowawca, inż. 
Budownictwa 

4. Murarz 

5. Technik Farmacji 
6. Pielęgniarka 
7. Sprzedawca kierowca 
8. Inspektor do spraw budo-

wy
9. Kierowca z kat. D
10. Sekretarka 
11.  Kierowca z kat. C+E 
12. Sprzedawca – magazy-

nier 

13. Sprzątaczka – pracownik 
zieleni ½ etatu 

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Kucharz   (Niechorze) (Po-
bierowo)

2. Ochroniarz (Szczecin)
3.  mechaników, elektryków, 

automatyków, ślusarzy 
(Szczecin)

4. Brukarz robotnik prac 
ziemnych (Szczecin)

5. Brukarz, Kierowca z kat. 
B,C,CE, operator koparko 
– ładowarki (Szczecin)

6.  Sekretarka (Gryfice)
7. Pracownik produkcji  (Go-

leniów)
8. Kierowca z kat. C+E (Gry-

fice) (Ciesław)
9. Księgowa (Gryfice)

Do serca 

przytul 

psa
Zachęcamy Państwa do 
przygarnięcia czworono-
ga, który z wytęsknieniem 
czeka na nowego właści-
ciela. 
Psy można obejrzeć w 
Przytulisku przy Przy-
chodni Weterynaryjnej 
„Sikorka” w miejscowo-
ści Sikorki 41 lub dowie-
dzieć się szczegółów pod 
numerami telefonu (091) 
39 17 695 lub (091) 39 
17 664.

23 marca 2007 r., Franciszek Lisiecki, ur. 1927 r., zam. Nowogard
23 marca 2007 r., Henryk Woźniak, ur. 1931 r., zam. Nowogard
27 marca 2007 r., Władysław Laskowski, ur. 1959 r., zam. Nowogard
28 marca 2007 r., Mariusz Mentlewicz, ur. 1967 r., zam. Nowogard
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Sparta Gryfice – Pomorzanin Nowogard 0:0 (0:0)

Juniorzy: Na początek bez bramek

Sonda kibiców

Piątkowski 
po raz pierwszy

Po zimowej przerwie ruszyła sonda kibiców 
prowadzona na stronie www.pomorzanino-
wogard.za.pl. Jak na razie głosowanie idzie 
niemrawo. 

Oddano bardzo mało głosów. Z niewielkiego 
grona głosujących 40 procentowa większość 
poparła kandydaturę Marka Piątkowskiego. 
Grugie miejsce zajął Paweł Galus, trzecie Kry-
stian Miklas a czwarte Jakub Jędras.

Gratulujemy i zapraszamy do glosowania.
Andrzej Garguliński

Kolejny wyjazd 
Pomorzanina

Kibice Pomorzanin musza jeszcze poczekać 
na możliwość obejrzenia swojej drużyny w 
Nowogardzie. Kolejny mecz rundy rewanżowej 
nasza drużyna rozegra na wyjeździe w nieda-
lekich Płotach. Polonia ze stratą dziewięciu 
punktów do Pomorzanina zajmuje siódmą 
pozycję w tabeli. O zwiększenie tego dystansu 
nie będzie łatwo.

Mecz odbędzie się w sobotę o godzinie 
15.00.

Pozostałe mecze:
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Zorza Dobrzany, 

Radovia Radowo Małe - Dąb Dębno, Piast 
Chociwel - Mieszko Mieszkowice, Hutnik EKO 
TRAS Szczecin - Osadnik Myślibórz, Kłos 
Pełczyce - Fagus Kołbacz, Vineta Wolin - Odra 
Chojna, Piast Choszczno - Sparta Gryfice.

Andrzej Garguliński

Pomorzanin: Bobrowski – 
Mordzak, Jakubowski, Doma-
nowski, Paszkiewicz, Iwaniuk, 
Majdziński (80’ Skrzecz), Litwin 
(30’ Pertkiewicz), Majczyna (75’ 
Pastusiak), Borowik, Lembas (70’ 
Kasprzyk).

W meczu inaugurującym run-
dę wiosenną rozgrywek V ligi 
juniorów Pomorzanin zdobyli 
tylko jeden punkt. Wynik od-
zwierciedla przebieg samego 
spotkania, gdyż w pierwszej po-
łowie przewaga była po stronie 
gości, a w drugiej gospodarzy.

Pierwsza groźniejsza akcja 

miała miejsce w 15. minucie 
kiedy to strzał Majczyny trafił w 
boczną siatkę. Pięć minut póź-
niej Lembas mając przed sobą 
tylko bramkarza posłał piłkę nad 
poprzeczką.

W 25. minucie pierwszą groź-
niejszą akcję przeprowadziła 
Sparta, lecz uderzenie z 10. 
metrów łapie Bobrowski. Trzy 
minuty później skutecznym 
wślizgiem we własnym polu 
karnym Jakubowski zażegnuje 
niebezpieczeństwo.

Dziesięć minut przed przerwą 
Bobrowski przeprowadza indy-

widualna akcję i jest faulowany 
w polu karnym Sparty. Sędzia 
zamiast wskazać na jedenastkę 
pokazuje graczowi Pomorzanina 
żółtą kartkę. Pięć minut później 
sytuacja ta się powtarza z tą 
różnicą, ze arbiter nie sięgnął po 
kolejny kartonik.

Dziesięć minut po wznowieniu 
gry Borowki zagrywa do Lem-
basa, który będąc 10. metrów 
od bramki uderza z pierwszej 
piłki, lecz ta mija słupek. Później 
przeważają gospodarze, ale nic z 
tego nie wynika. W 72. minucie 
jeden z graczy Sparty dostaje 
drugą żółtą kartkę i Pomorzanin 
gra w przewadze. Nie trwa to 
jednak długo gdyż w 80. minucie 
z czerwoną kartką boisko opusz-
cza Jakubowski. Tuż przed koń-
cowym gwizdkiem Sparta miała 
szansę rozstrzygnąć to spotkanie 
na swoją korzyść, ale groźne ude-
rzenie gracza gospodarzy wybija 
Bobrowski.

Pozostałe wyniki meczów:
Mieszko Mieszkowice - Po-

lonia Płoty 2:0, Osadnik Myśli-
bórz - Piast Chociwel 2:4, Odra 
Chojna - Radovia Radowo Małe 
9:2, Zorza Dobrzany - Vineta 
Wolin 1:0, Fagus Kołbacz - Orzeł 
Trzcińsko Zdrój 1:2, Piast Chosz-
czno - Kłos Pełczyce 0:5.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1.  Piast Chociwel 18 49 79-14
2.  Vineta Wolin 18 38 60-23
3.  Osadnik Myślibórz 18 34 59-28
4.  Pomorzanin Nowogard 18 30 29-28
5.  Kłos Pełczyce 18 27 45-30
6.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 18 26 50-34
7.  Dąb Dębno 17 25 47-31
8.  Polonia Płoty 18 25 50-32
9.  Sparta Gryfice 18 25 36-35
10.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 17 24 38-58
11.  Mieszko Mieszkowice 18 24 23-47
12.  Odra Chojna 18 23 41-52
13.  Radovia Radowo Małe 18 16 26-81
14.  Fagus Kołbacz 18 14 18-38
15.  Zorza Dobrzany 18 13 29-58
16.  Piast Choszczno 18 13 25-66

Ze szkolnego sportu

Sukcesy szczypiornistek „Czwórki”
Prowadzona przez Wiesława Bu-

czyńskiego drużyna piłkarek ręcz-
nych LUKS „Czwórka” Nowogard 
odniosły kolejne sukcesy.

We wtorek w hali sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Nowogardzie 
odbył się półfinał wojewódzki w piłce 
ręcznej dziewcząt. O awans turnieju 
finałowego walczyły drużyny SP 7 
Koszalin, SP 55 Szczecin, SP Pola-
nów i gospodarze. Grano systemem 
pucharowym.

W półfinale zawodów Czwórka 
pokonala SP 7 Koszalin i w meczu 
finałowym miała się zmierzyć ze 
szczecińską drużyną, która rozbiła 
zawodniczki z Polanowa 14:1. jednak 
zanim to nastąpiło rozegrano mecz o 
trzecie miejsce w turnieju, w którym 
Koszalinianki pokonały SP Polanów 
6:5. W walce o pierwsze miejsce go-

spodarze ulegli drużynie SP 55 Szcze-
cin 7:13, lecz mimo to wywalczyły 
awans do finału wojewódzkiego.

„Czwórka” wystąpiła w składzie: 
Daria Możdżeń, Ewa Wójcik – bram-
karki, Kinga Piwowarczyk, Monika 
Nosek, Jagoda Białecka, Gabriela 
Polak, Jagoda Czuchaj, Kamila Piór-
kowska, Magda Wiązek, Beata Mrów-
czyńska, Paulina Kasprzak, Aleksanda 
Karnaś – zawodniczki z pola.

To nie koniec występów naszych 
szczypiornistek. Poprzedni weekend 
zawodniczki „Czwórki” spędziły w 
Szczecinie gdzie wzięły udział w XII 
Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej 
UKS-ów o Puchar Prezesa Związku 
Piłki Ręcznej w Polsce rozgrywanych 
w trzech kategoriach wiekowych.

Zawody rozgrywano systemem każ-
dy z każdym. Początek nie należał do 

udanych . 
Nasze za-
wodnicz-
ki  u legły 
18:25 eki-
p i e  U K S 
„Kalinka” 
51 Szczecin 
i druzynie 
UKS „Try-
gław” Szczecin 13:19. Podopieczne 
Wieslawa Buczyńskiego poprawiły 
sobie nastroje gromiąc UKS Mosznę 
24:1. Kolejny mecz również nie należał 
do udanych gdyż UKS „Dąbrówka” 
Gniezno wygralą to spotkanie 24:14. 
W ostatniej potyczce „Czwórka” pew-
nie pokonała UKS „Iskierka” Dąbie 
27:10 zajmując ostatecznie czwarte 
miejsce w swojej kategorii.

Wygrał UKS „Tryglaw” Szczecin.

Kinga Piwowarczyk głosami trene-
rów została uznana najlepszą zawod-
niczką turnieju, a Monikę Nosek wy-
brano do najlepszej siódemki turnieju. 
Całą drużynę uhonorowaną nagrodą 
specjalną, pucharem marszałka Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego dla 
najlepszego zespołu spoza Szczecina.

Andrzej Garguliński
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WĘGIEL GROSZEK
WĘGIEL ORZECH
MIAŁ - 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
już od 305 zł brutto

Tel. 091 392 08 21

MEBLE
dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

Transport gratis na terenie miasta Serdecznie zapraszamy

PIWNICA BIEDRONKA

NIE PRZEPŁACAJ - KUPUJ TYLKO U NAS

Raty 0%
od 19.03 do 31.03.07

PROMOCJA MARCOWA
DO 30% NA WYBRANY

ASORTYMENT do 31.03.2007

P R O M O C JA ! ! ! 
Siatka Ogrodzeniowa 
OCYNKOWANA POWLEKANA 

6 zł/m2 
Kikorze 36 • Tel. 0502 652 929

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

TANIE OPŁATY WSZYSTKO - 0.90 PLN

FOTO - BOŻENA
72-200 Nowogard
ul. 3-go Maja 48

Tel. 091 39 26 953
Tel.kom. 501 054 706

Na Życie
i Mieszkaniowe

70-423 Szczecin

tel/fax 091 488 54 26

KUPNO - SPRZEDAŻ

ul. Piłsudskiego 11/2

ARDOM



Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM
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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. 605 856 

611 tel. Biura Rady Miejskiej 091 39 26 211 
e-mail: przewodniczacy@nowogard.pl

Przewodniczący Rady w dniu 3 kwietnia 2007 r. 
w godz. od 17.00 do 19.00 będzie pełnił dodatkowy 

dyżur w miejscowości Czermnica 
(w świetlicy wiejskiej). 

R
A
T
Y

0%

www.bicykl-szczecin.com

Nowogard • •ul. Młynarska 7

Skutery
Rowery

od 2899 zł - 2499 zł
od 249 zł - 199 zł

Policjanci podsumowali rok

Nie jest 
źle, może 
być lepiej

czytaj na s. 5

Jolanta 
Bednarek 
sołtysem 
Strzelewa 

Zegar 
ruszył!
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KALENDARIUM
3 KWIETNIA

Imieniny:  Antoni, Benedykt, Cieszygor, Eutychia, 
Gandolf, Gandulf, Izbygniew, Izbygniewa, Jakub, Jan, 
Józef, Nicetas, Pankracy, Ryszard i Sykstus
2005 - Po śmierci papieża Jana Pawła II ogłoszono 

żałobę narodową.

4 KWIETNIAA

Imieniny: Adelajda, Ambroży, Bazyli, Benedykt, Izy-
dor, Józef, Platon, Teodulf, Zdziemir i Zdzimir
Święto Wojskowej Służby Zdrowia

5 KWIETNIA

Imieniny: Borzywoj, Irena, Izbor, Jeremi, Jeremiasz, 
Julianna, Katarzyna, Krescencja, Maria, Tristan i 
Wincenty 
1989 - Podpisano porozumienie Okrągłego Stołu 
1953 - Uruchomienie pierwszego modelu komputera 
stacjonarnego IBM 701 przeznaczonego do szerszej 
dystrybucji

POMÓŻMY SOBIE
Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 

tej rubryce jest bezpłatne. Zgłoszenia są przyj-
mowane pod numerami telefonów: 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.

Nie bądźmy obojętni wobec ludzi znajdują-
cych się w trudnej sytuacji.

   Z góry dziękujemy.  
Redakcja 

Triduum Paschalne
Kościół pw. WNMP

Wielki Czwartek – 5 kwietnia
Godz. 19 – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej
Dziękujemy Bogu za dar Eucharystii i sakramen-

tu kapłaństwa.
W czasie mszy św. umycie nóg 12 mężczyznom
(prosimy, by mężczyźni zgłosili się do tego ob-

rzędu 15 minut wcześniej).
Po mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakra-

mentu do ciemnicy i adoracja do godz. 22.
Do spowiedzi można przystępować od godz. 17 

i po mszy św.

Wielki Piątek – 6 kwietnia
Dzień męki i śmierci Jezusa Chrystusa
Jest to jedyny dzień w roku kiedy nie odprawia 

się mszy sw.
W kościołach sprawowana jest Liturgia Męki 

Pańskiej w czasie której czyta się Pasję według 
św. Jana.

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, czyli nie 
tylko wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, 
ale także ograniczenie ilościowe w spożywaniu 
pokarmów. Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy od 
godz. 7 do wieczornej Liturgii.

Do spowiedzi można przystępować od godz. 7 
– 11, 16 – 19 i po wieczornej Liturgii.

Droga Krzyżowa rozpocznie się o godz.15.00
Godzina 19.00 – Liturgia Męki Pańskiej, która 

kończy się procesją do Grobu Pańskiego.
Adoracja do godziny 23.00 

Wielka Sobota – 7 kwietnia
Adoracja Pana Jezusa w Grobie od godz. 7 do 

21.
Do spowiedzi można przystępować w godz. 7 

– 10 oraz 16 – 20.30.
Poświęcenie pokarmów- co pół godziny od 10 

do 14.
Liturgia wigilii Paschalnej o godz. 21.00
Rozpoczyna się od poświęcenia ognia przed 

kościołem i ogłoszenia zmartwychwstania Jezusa 
Chrystusa.

Triduum w kościołach filialnych
Wielki Czwartek – Msza św. Wieczerzy Pań-

skiej
Dąbrowa – godz. 20.00
Olchowo – godz. 18.00

Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej
Dąbrowa – godz. 20.00
Olchowo – godz. 18.00

Wielka Sobota – Msza św. Wigilii Paschalnej
Wojcieszyn – godz. 18.00
Dąbrowa – godz. 22.30 (na zakończenie procesja 

rezurekcyjna)

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Dąbrowa – godz.12.30,
Karsk – godz. 8.30 (na zakończenie procesja 

rezurekcyjna),
Olchowo – godz. 8.30 (na zakończenie procesja 

rezurekcyjna),
Wojcieszyn – godz. 11.45.
Dąbrowa, Karsk, Olchowo – Wielki wtorek 

godz. 19.00,

Wojcieszyn – Wielka Sobota o d godz. 10.15 (po 
zakończeniu święcenia pokarmów)

Świecenie pokarmów pokarmów kościołach:
Karsk i Olchowo o godz. 9.30,
Dąbrowa i Wojcieszyn o godz. 10.00

Kościół pw. św. Rafała Kalinowskiego

Wielki Czwartek dzień ustanowienia Kapłań-
stwa i Eucharystii. 

Zapraszamy do uczestnictwa we Mszy Wieczerzy 
Pańskiej o godz. 18,00 aby wyrazić wdzięczność 
Chrystusowi za te sakramenty, po Mszy św procesja 
do Ciemnicy i adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy 
do godz.22.00. Szczególnie zapraszamy dzieci I 
komunijnych z rodzicami i dzieci które przyjęli I 
Komunie w ubiegłym roku.

Wielki Piątek dzień śmierci Pana Jezusa. 
Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy dzieci od 

godz.9.00, młodzież od godz. 10.30, dzieci i mło-
dzież (zapisują się u katechetów na swoją adoracje), 
o godz. 15.00 Droga Krzyżowa. Nabożeństwo 
Adoracji Krzyża o godz. 18.00. Po Nabożeństwie 
adoracja przy Bożym Grobie do godz. 22. 00. Pa-
miętajmy, że w tym dniu obowiązuje post ścisły.

Wielka Sobota, dzień pobytu Pana Jezusa w 
Grobie.

 Adoracja Pana Jezusa w Grobie:
dzieci i młodzież zapisują się u katechetów ad-

orują dzieci od 9.00 młodzież 10.30 od 17.00 do 
19.00 adorują Matki Różańcowe.

Nabożeństwo Wielkiej Soboty rozpocznie się 
o godz.20.00 tak abyśmy, już po pracy rozpoczęli 
świętować radosne święta Zmartwychwstania 
Pańskiego. Na to Nabożeństwo przychodzimy z 
gromnicami.

Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę od 
godz. 12.00 do 15.00 co pół godziny.

Niedziela Wielkanocna
Rozpocznie się Adoracją Najświętszego Sakra-

mentu o godz. 5.00. O godz. 6.00 Msza św. Zmar-
twychwstania Pańskiego poprzedzona procesją 
wokół kościoła, prosimy dzieci, aby przyszły na 
tą procesje w swoich Strojach liturgicznych pod 
kurteczkami tak, aby mogły uczestniczyć w tej 
procesji. W tym dniu nie będzie Mszy św. o godz. 
7.30. Zapraszamy jeszcze na Msze św. o godz. 9.00, 
11.00, 12.30, 15.00 Chrzcielną i na godz. 18.00.

Red

  Chrześcijańskie Centrum Pomocy 
Agenda Zboru Kościoła 

Ewangelicznych Chrześcijan 
w Nowogardzie

ul. 3 Maja 7,  Nowogard 

W dniu 5-go Kwietnia 2007 w godzinach 9:00 
– 13:00 wydawana będzie bezpłatnie odzież 
używana dla wszystkich osób potrzebujących bez 
skierowań z  Ośrodka Pomocy Społecznej.

Serdecznie zapraszamy.
Pastor Cezary Komisarz 

Kiermasz w SP 4
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podsta-

wowej nr 4 im Jana Pawła II zapraszają wszystkich 
na kiermasz ozdób wielkanocnych przygotowa-
nych przez uczniów, nauczycieli i sympatyków 
naszej szkoły, który odbędzie się dziś w godzinach 
10.00 – 12.00.

Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Nowogardzkiej 

składa 
Rodzinie Zmarłego 

Janusza Duraja 
wyrazy współczucia.

Kolega Janusz pozostanie w naszej pa-
mięci jako człowiek kochający dzieci, 
przyjaciel środowiska naturalnego i 

aktywny członek naszego Towarzystwa. 
Cześć Jego Pamięci.
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URZĄD SKARBOWY 

informuje:

Co ma podlegać opłacie skarbowej?
Zachowano zamknięty katalog czynności urzędowych podlegających opłacie 

skarbowej. Oznacza to, że objęte przedmiotową opłatą będą wyłącznie te czyn-
ności urzędowe, od których określono stawki w I Części załącznika do ustawy, 
przy czym katalog ten został znacznie poszerzony m.in. o wszystkie decyzje, 
inne niż wymienione enumeratywnie w załączniku do ustawy, do których mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, które będą 
podlegały opłacie skarbowej, według stawki określonej w ust. 53 w Części I tego 
załącznika.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ma więc dotyczyć czynności organów 
administracji publicznej, takich jak wydanie zaświadczenia, wydanie zezwolenia 
(pozwolenia, koncesji), a także innych czynności organów administracji doko-
nanych na podstawie zgłoszenia czy na wniosek.

Od czego nie trzeba będzie już uiszczać opłaty skarbowej?
Zgodnie z nową ustawą, opłacie skarbowej nie będą podlegały:
• podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań.
Zniesienie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej od podań i załączników do 

podań ma ułatwić wnoszenie ich drogą elektroniczną. Za zniesieniem opłaty w 
tym przypadku przemawia także zasada ekwiwalentności opłaty skarbowej;

• weksle i dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela, gdyż nie są 
one związane z czynnościami z zakresu administracji publicznej;

• pełnomocnictwa oraz prokury, ich  odpisy, wypisy i kopie składane w spra-
wach innych niż z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądo-
wym. 

Dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnictwa lub prokury będą 
zatem podlegały opłacie skarbowej tylko w przypadkach ich składania w spra-
wach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Jedynie 
w tych przypadkach istnieje bowiem praktyczna możliwość wyegzekwowania 
zapłaty opłaty skarbowej. Zmiana ta wiąże się też z nowym określeniem mo-
mentu powstania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej od pełnomocnictwa 
– obowiązek ten ma powstać z chwilą złożenia tego dokumentu w organie ad-
ministracji publicznej, sądzie lub podmiocie wykonującym zadania z zakresu 
administracji publicznej.

W jaki sposób będzie się opłacało opłatę skarbową?
Nowe przepisy wyeliminują możliwość uiszczenia opłaty skarbowej znaczka-

mi skarbowymi, a także urzędowymi blankietami wekslowymi. Zapłaty należnej 
opłaty skarbowej będzie można dokonać wyłącznie w formie gotówkowej lub 
bezgotówkowej. 

W związku z tym faktem zakupione znaki opłaty skarbowej i urzędowe blan-
kiety wekslowe powinny zostać wykorzystane do dnia 31 grudnia 2006 roku.

Jednocześnie proponuje się wprowadzenie przez rady gmin nowej formy 
poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, co powinno w praktyce znacznie 
usprawnić dokonanie zapłaty opłaty skarbowej.

A co, jeśli się opłaty skarbowej nie uiści?
Organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty inne niż orga-

ny administracji publicznej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu admi-
nistracji publicznej, zobowiązane będą do przekazywania organowi podatkowe-
mu właściwemu sprawie opłaty skarbowej zbiorczych informacji o przypadkach 
nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od dokonanych przez nie czynności 
urzędowych, wydanych zaświadczeń zezwoleń (pozwoleń, koncesji), a także zło-
żonych do nich dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub 
prokury oraz ich odpisów, wypisów i kopii.

Również sądy będą zobowiązane do przekazywania organowi podatkowemu 
właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczej informacji o przypadkach 
nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od złożonych w sądzie dokumentów 
stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wy-
pisów lub kopii.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z2006 r.  Nr 225, poz. 1635) 

Szkoła Podstawowa nr 4 godnie uczciła pamięć swojego patrona. W dniu 
drugiej rocznicy śmierci Jana Pawła II odbył się uroczysty apel i złożono 
kwiaty pod pomnikiem.

Przygotowanie do tego święta rozpoczęto już kilka dni wcześniej. Biskup 
Radomski Zygmunt Zimowski będący duszpasterzem Rodziny Szkół im. Jana 
Pawła II przysłał okolicznościowy list przypominający o spuściźnie jaką po 
sobie pozostawił Jan Paweł II.

O godzinie 9.00 uczniowie  Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 2 
wzięli udział we mszy św. w kościele pw. Matki Boskiej Fatimskiej a następnie 
przeszli do szkoły gdzie złożyli kwiaty przed pomnikiem papieża.

Wszyscy mieli wpięte białe wstążeczki na znak wciąż trwającej żałoby.
Ag

„Czwórka” uczciła 
pamięć patrona 

W każdy poniedziałek, środę i piątek w godz. 700 – 1500 mieszkańcy Nowog-

ardu i okolic mogą pobrać formularze zeznań podatkowych, uzyskać informacje 

niezbędne do ich wypełnienia oraz złożyć zeznania o dochodach osiągniętych za 

2006 rok. Dyżury będą pełnione do 30 kwietnia.
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ŻYCZENIA

Kochanym Rodzicom, 
Babci i Dziadkowi 

Janinie i Kazimierzowi 
Grudzińskim 

z okazji 

35 rocznicy ślubu 
Dużo zdrowia, szczęścia, 

długich lat życia, 
pociechy z dzieci i wnuczki, 

wytrwania w życiowych trudach 
życzą 

córka Marzenka z mężem i wnusią, 
Małgorzata i Wiesiu

Policjanci podsumowali rok

Nie jest źle, może być lepiej
W minioną środę w sali widowiskowej Goleniowskiego Domu Kultury odbyła się odprawa podsu-

mowująca rok pracy Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie. Nie jest źle, lecz może być znacznie 
lepiej – taki wniosek możnaby wysnuć po przeanalizowaniu przedstawionych materiałów.

Kronika policyjna
W poniedziałek z posesji przy ulicy Wojska 

Polskiego skradziono drzwi metalowe wartości 
1000 zł.

We wtorek włamano się do mieszkania przy 
ulicy Bohaterów Warszawy i skradziono... telefon 
komórkowy sony ericsosson.

Policjanci zatrzymali na ulicy 3 maja opla astrę, 
którego kierowca, Piotr M, siedział za kierownica 
mając aż 3,18 promila alkoholu.

W środę z pomieszczeń biurowych w miejsco-
wości Kikorze skradziono telefon komórkowy 
nokia 6103 wartości 1000 zł.

W czwartek odnotowano dwa przestępstwa, 
wobec sprawców których zastosowano prawdziwie 
24-godzinne sądy, czyli kara nastąpiła następnego 
dnia po winie. Mirosław S. jechał fordem fiesta 
mając w wydychanym powietrzu 2,55 promila 
alkoholu Następnego dnia stanął przed sądem i 
został skazany na 1500 zł grzywnę, dwuletni za-
kaz prowadzenie pojazdów mechanicznych oraz 
pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Z kolei mieszkaniec Węgorzy Zbigniew P., 
jechał rowerem mając w wydychanym powietrzu 
2,92 promila alkoholu. Również on stanął przed 
sądem następnego dnia i został skazany na 2 tys. 
Zł grzywny trzyletni zakaz prowadzenie pojazdów 
mechanicznych i pokrycie kosztów sądowych.

Poza tym tego dnia personel sklepu „Lidl” 
zatrzymał na gorącym uczynku mężczyznę, który 
usiłował ukraść piwo wartości 1,59 zł. Został za to 
ukarany mandatem.

W sobotę zgłoszono kradzież telefonu komór-
kowego samsung x660 wartości 300 zł do której 
doszło na ogródkach działkowych przy ulicy 3 
Maja poprzedniego dnia. Ag

Na spotkaniu poza samymi stró-
żami prawa zjawili się przedstawi-
ciele samorządów, innych służb 
mundurowych, sądu i prokuratury. 
Wszystkich powitał komendant 
inspektor Leszek Skotnicki, który 
posiłkując się przygotowanymi 
wykresami omówił sytuację w 
powiecie goleniowskim.

Pierwsze rzut okaz na statystyki 
sugeruje, że nie jest źle. Spadła 
liczba przestępstw ogółem (z 2436 
w roku 2005 do 2322 w roku 2006), 
a także przestępstw kryminalnych 
(z 1582 do 1408), przestępstw prze-
ciwko mieniu (z 1310 do 1140), 
przestępstw gospodarczych (z 225 
do 138), kradzieży (z 469 do 450), 
kradzieży z włamaniem (z 433 do 
365), kradzieży samochodów (z 41 
do 31). Wzrosła natomiast liczba 
przestępstw przeciwko życiu z 
zdrowiu (z 75 do 81) głównie przez 
wzrost rozbojów i wymuszeń (z 
27 do 40).

Jeśli chodzi o narkotyki to we-
dług danych liczba przestępstw z 
tym związanych spadła z 203 do 
76. Pojawia się pytanie czy te słupki 
oddają to, co dzieje się w rzeczywi-
stości. Odpowiedział na to sam ko-
mendant. Przedstawiając wykres, z 
którego wynikało, że w ubiegłym 
roku wśród nieletnich odnotowano 
tylko trzy czyny karalne związane 
z narkotykami przyznał, że jest ich 
znacznie więcej, lecz policjanci nie 
są w stanie ich wykryć. Podobnie 
rzecz ma się z przestępstwami 
gospodarczymi.

Bo największym problemem jest 
właśnie wykrywalność. Ta wynosi 
66,2 % i jest co prawda większa niż 
średnia wojewódzka jednak nadal 
1/3 przestępstw w ogóle nie jest 
wykrywana.

Komendant powiatowy in-
spektor Leszek Skotnicki

Konkurs w SP 4
16 kwietnia 2007 r. o godz. 9.00 już po raz 

drugi w Szkole Podstawowej nr 4 odbędzie się 
Konkurs Recytatorski pod hasłem: „Wpłyń na 
głębię – poezja Jana Pawła II międzyszkolnym 
mostem miłości”.

Wszystkich tych, którzy pragną odkrywać 
dobro i miłość do drugiego człowieka właśnie 
w poezji Karola Wojtyły zapraszamy tego dnia 
do naszej szkoły.

Organizatorzy

SPROSTOWANIE
Pragnę sprostować nieścisłość, jaka pojawiła się w artykule zatytułowanym ,,Czas 

na zmiany kadrowe?” będącym sprawozdaniem z obrad Rady Miejskiej(DN nr 25 z dn. 
30.03.2007r.).

Redaktor sprawozdawca napisał, że ,,...Przewodniczący Rady Marek Krzywania poinfor-
mował, że wpłynęły do niego trzy wnioski podpisane przez radnych koalicji PSL-PO-NFS.”

Nie powiedziałem, że są to wnioski podpisane przez radnych koalicji PSL-PO-NFS. Po 
odczytaniu każdego z trzech wniosków przeczytałem nazwiska radnych pod nimi podpi-
sane. Za każdym razem były to różne nazwiska. Stwierdzam, że ani wnioski, ani opinie w 
nich zawarte nie były uzgodnione przez koalicję PSL-PO-NFS. Należy je zatem traktować 
jako wnioski radnych podpisanych pod nimi.

Z poważaniem Marek Krzywania

Na stronie internetowej KPP 
prowadzone są badanie opinii 
publicznej. Oczywiście trudno jest 
mówić, że przeprowadzona jest 
ona na reprezentatywnej grupie 
osób niemniej kilka danych warto 
przybliżyć. „Społeczeństwo ufa 
policji” takim wnioskiem podzie-
lili się funkcjonariusze podpierając 
to wykresem w którym na pytanie 
o zaufanie 56 % respondentów 
odpowiedziało zdecydowanie tak 
lub raczej tak. 76 % ludności czuje 
się bezpiecznie w swojej miejsco-
wości. Gorzej jest z pracą dzielni-
cowych. Tylko 28 % dostrzega ich 
aktywność.

Na zakończenie spotkania swe 
artystyczne, a dokładnie mówiąc 
filmowe ciągoty ujawniło dwóch 
policjantów, którzy zmontowali 
film przedstawiający pracę Ko-
mendy Powiatowej. Rzecz z pew-
nością udana, odpowiedni dobór 
muzyki (przekazanie motocykli 
zostało zilustrowane „Riders on 
the storm” The Doors) i spora daw-
ka humoru to dobry pomysł na do-
bry koniec odprawy. Przynajmniej 
wszyscy wyszli zadowoleni.

Ag
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Zarząd Koła PZW „Tęczak” 
informuje Członków Koła, 
że w dniu 15.04.2007 r. (niedziela) odbędą się 

zawody spławikowe II-turowe 
o tytuł Mistrza Koła. 

Zawody odbędą się na kanale Świniec w Trzebieszewie. 
Zapisy w kiosku na Placu Wolności 

do dnia 13.04.2007 r. 
Startowe – 6 zł, młodzież nie płaci. 
Wyjazd o godz. 6.00 z ul. 5 Marca. 

Zapraszamy 
      Zarząd

Urząd Miejski – nowy Wydział
W dniu 7 marca 2007 roku zarządzeniem Burmistrza przekształcono 

dotychczasowy Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego na Wydział 
Rozwoju Lokalnego i Funduszy. Główne zadanie nowego wydziału to po-
zyskiwanie funduszy zewnętrznych oraz wdrażanie partnerstwa publiczno-
prywatnego.(ma to ścisły związek z opracowywanym Lokalnym Planem 
Rewitalizacji gdzie współpraca organów gminy z prywatnymi podmiotami 
gospodarczymi i prywatnymi właścicielami poszczególnych terenów i obiek-
tów ma zasadniczy wpływ na realizację zamierzeń).

Podczas Sesji Burmistrz zapowiedział dalsze zmiany w organizacji Urzę-
du. 

LMM

Jolanta Bednarek 
sołtysem Strzelewa 

23 marca w klubie wiejskim w Strzelewie wybierano po czterech latach 
kadencji nowego sołtysa. W wyborach wzięło udział ponad 60 osób, co 
oznacza, że mieszkańców Strzelewa bardzo interesują sprawy własnej wsi. 

Na wybory przybyły władze gmi-
ny: burmistrz Kazimierz Ziemba 
oraz wiceburmistrz Artur Gałęzki. 
Sprawozdanie z czteroletniej dzia-
łalności złożyła sołtys Jolanta 
Bednarek. Podkreśliła, że Rada 
Sołecka przez okres czterech lat zor-
ganizowała wiele imprez dla dzieci i 
osób dorosłych. Dzięki wielu stara-
niom udało się pozyskać wsparcie 
sponsorów, jak i wypracować środki 
własne poprzez organizację zabaw 
tanecznych. Łącznie uzbierało się 
tego ponad 12 tys. złotych. Jeśli dać 
do tego prace Rady Sołeckiej w orga-
nizację Wiejskiego Festiwalu Sztuki 
w Strzelewie, dało by to łącznie kwo-
tę sporo ponad 20 tys. złotych. 

To na pewno stawia strzelewskie 
sołectwo wśród najaktywniejszych 
nie tylko w gminie Nowogard, ale i 
całym powiecie. 

Sprawy mieszkańców
Mieszkańcy, korzystając z obecno-

ści władz, starali się wyartykułować 
jak najwięcej ze swoich problemów. 
Jednym z nich jest brak wody na 
koloniach wsi. I choć sprawa ta była 
zgłaszana przez Sołtysa i Radę Sołe-
cką, jako jedyna inwestycja wiejska 
do planowanego budżetu gminnego 
na rok 2005, nie zostało to zrealizo-
wane. 

Stan dróg zarówno we wsi (przy 
blokach), jak i na koloniach jest fa-
talny. Co prawda w ostatnim czasie 
gmina wykonała drogę na jedną z 
kolonii, ale na pozostałych w okre-
sie intensywnych deszczy, można 
otworzyć hodowlę ryb. Ale, jak za-
pewniał burmistrz Ziemba, zadanie 

te będą sukcesywnie realizowane. 
Trzeba też uczciwie przyznać, że 
drogi na koloniach wsi zdewastowa-
ło Nadleśnictwo Nowogard i jakoś 
nie poczuwa się do tego, aby być 
dobrym współgospodarzem na tym 
terenie. Sądzę jednak, że kończy się 
czas udawania, że korzystam, dewa-
stuję, ale to nie moja sprawa. 

Bardzo ważnym problemem jest 
też nie remontowany od lat klub 
wiejski i jak mówi sołtys wsi, dach 
grozi zawaleniem. Dlatego z dużą 
obawą organizuje się w nim kolejne 
imprezy. Zmorą są też wałęsające się 
bezpańsko psy. Kilka razy dochodziło 
już do pogryzień. Bywało, że sprawy 
te kończyły się nawet mandatem dla 
właściciela psa, ale to nie rozwiązuje 
problemu. 

- Razem z gminą Golczewo planu-
jemy budowę schroniska dla psów. Psy 
będą „czipowane”. Jeśli otrzymamy 
informację o bezpańskim psie, trafi 
on do schroniska i to powinno roz-
wiązać ten problem. Gmina planuje 
też w tym roku budżetowym budowę 
placów zabaw dla dzieci. Ale chcemy, 
aby zasadą było, że inwestuję się tam, 
gdzie mieszkańcy sami są aktywni. 
Bo nie może być tak, że ktoś czeka 
z założonymi rękami na to, że samo 
przyjdzie. W tym temacie dobrym 
przykładem jest szkolenie pn. „Lider” 
w zakresie pozyskiwania środków Re-
pozabudżetowych. Muszę przyznać, że 
ze wsi Strzelewo uczestniczą w nim aż 
trzy osoby, przy zerowym zaintereso-
waniu w innych miejscowościach. To 
bardzo dobrze dlatego, że rada gminy 
przyjęła proinwestycyjny plan budżetu 
na ten rok. – powiedział burmistrz 
Ziemba. 

W trakcie dyskusji odbyło się gło-
sowanie na sołtysa wsi. Zgłoszono 
jedną kandydaturę, która uzyskała 
100% poparcie mieszkańców wsi. 
Sołtysem ponownie wybrano Jolantę 
Bednarek. 

Komisja rewizyjna, której prze-
wodniczył Stanisław Furmańczyk, 
stwierdziła także, że w skład Rady So-
łeckiej wejdą osoby, które do tej pory 
zasiadały w tym gremium: Sylwester 
Gabrysiak, Renata Longner, Roman 
Saniuk, Beata Gruda, Monika Tom-
kowicz i sołtys Jolanta Bednarek.   

Zygmunt Heland

PS. Na ostatniej Sesji Rady Miej-
skiej burmistrz poinformował, ze 

wybory sołtysów przeprowadzono 
już w 10 sołectwach.

Nowymi sołtysami zostali:
Aniela Maszyna w Trzechlu, Ma-

rzena Kuriata w Sikorkach, Zbigniew 
Kalinowski w Grabinie, Donata 
Wlażlak w Szczytnikach.

Funkcję sołtysa na kolejną kaden-
cję zachowali:Katarzyna Paczkowska 
w Czermnicy, Jolanta Bednarek w 
Strzelewie, Grażyna Luter w Glicku, 
Marian Białczak w Orzechowie i 
Adam Opel w Wołowcu.

W Błotnie zebranie przerwano 
bowiem nie było chętnych na stano-
wisko sołtysa!

LMM

Technikum zamiast Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych

Rada Powiatu w Goleniowie podjęła uchwałę w sprawie reorganizacji Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie.

Z dniem 1 września 2007 roku dotychczasowe szkoły ponadgimnazjalne tj 
Technikum Mechaniczne, Technikum Ekonomiczne, Technikum Żywienia i 
Gospodarstwa Domowego, Technikum Handlowe i Technikum Informatycz-
ne wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych łączy się w jedną 
szkołę ponadgimnzjalną o nazwie Technikum nr 1 w Nowogardzie.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych zobowiązany został do 
wprowadzenia odpowiednich zmian w statucie szkoły do dnia 31 sierpnia 
2007 roku.

Nad wykonaniem uchwały czuwał będzie Zarząd Powiatu. Głównym celem 
połączenia jest uporządkowanie systemu zatrudnienia nauczycieli.

Ireneusz Karczyński
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Dnia 18.03.2007 r. 

zmarł mój 
ukochany Janusz
                    Małgosia z dziećmi
Ceremonia pogrzebowa odbędzie 

się na Cmentarzu Komunalnym 
w Nowogardzie dnia 3.04.2007 r. 
o godz. 17.00. Wystawienie urny 

w kaplicy od 16.00. 

Spełniając wolę 
mojego brata 

Janusza 
Duraja 

proszę o nieskładanie 
kwiatów na grobie.

Podczas ceremonii pogrzebowej 
odbędzie się zbiórka wolnych 

datków, które będą przekazane 
dla dzieci Domu Dziecka 

w Mostach.
Siostra Jaga z mężem Olkiem

Wszystkim, którzy 
uczestniczyli w ostatniej drodze 

śp. Stanisława 
Wasilewskiego 

oraz księdzu 
Andrzejowi Wąsikowi 

za odprawienie 
ceremonii pogrzebowej

podziękowania 
składa rodzina

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Najlepsi w Chorągwi
W ubiegłą sobotę dwa zespoły 

nowogardzkich harcerzy uczest-
niczyły w VIII Chorągwianym 
Turnieju Koszykówki organi-
zowanej od wielu lat przez Hu-
fiec Stargard. W tym roku po 
raz  drugi  zdobyli zaszczytne I 
miejsce w kategorii drużyn wę-
drowniczych. W składzie zespo-
łu grali: Rafał Mularczyk ( LO 1) 
, Dawid Gozdur ( LO 1), Adam 
Nowak (ZSP), Mateusz Czap-
ski      ( ZSP), Paweł Kubacki ( 
ZSP),  Mateusz  Wójcik (ZSP). 
Mistrzami pod koszem okazali 
się Rafał Mularczyk (46 koszy ) i 
Mateusz Czapski (45 koszy) . Po 
finale ich konkurenci ze Stargar-
du Szczecińskiego przyznali , że 
dawno nie trafili na tak dobra 

grę zespołową jaką zaprezento-
wały  nowogardzkie „Harpaga-
ny”. Drugi nasz zespół 29 DSH 

„Podoba” zajęła również wyso-
kie- IV miejsce

phm. Andrzej Wasiak

Święto wiosny w Strzelewie
Dnia 21 marca 2007 roku ucz-

niowie Szkoły Podstawowej w 
Strzelewie witali wiosnę. Oprócz 
tradycyjnego palenia Marzanny 
odbyły się różne konkursy i tur-
nieje wiedzy, które przygotowały 
panie Ewa Rapa i Małgorzata 
Kurzawa.

Na początku przedstawiciele 
klas IV-VI rywalizowali w tur-
nieju „1 z 10”. Dzieci musiały 
wykazać się dużą wiedzą na te-
maty z różnych dziedzin – jezyka 
polskiego, historii, matematyki i 
przyrody. Najlepszą okazała się 
Justyna Machol z klasy VI. Dru-
gie miejsce zajęła Luiza Żak (kl.
VI), a trzecie Kamila Milczarek 
(kl.V).

Kolejna rywalizacja to konkurs 
na najciekawszą fryzurę wio-
senną. Jury miało wielki prob-
lem z przyznaniem pierwszegio 
miejsca, bowiem pomysłowość 
uczennic była ogromna.

Po długich naradach zdecydo-
wano pierwsze miejsce przyznać 
Justynie Machol z kl.VI.

Na drugim miejscu sklasyfi-
kowano fryzury wykonane przez 
Kamilę Milczarek (kl.V), Beatę 
Husiatyńską (kl. IV) i Zuzię Ko-
walczyk (kl.V). Trzecie miejsce 
przyznano Monice Jasińskiej z 
klasy VI.

Po tych emocjach dzieci udały 
się na poczęstunek.

Po przerwie rozstrzygnieto 
konkurs na najbardziej pomy-
słowy strój wiosenny.

Bezkonkurencyjni okazali się 

Kamila Milczarek z klasy V i 
Piotr Pawlicki z klasy VI.

Drugie miejsce przyznano 
Gabrysi Pattke z kl.VI i Beacie 
Husiatyńskiej z kl.IV, a miejsce 
III zajął Łukasz Michalczuk z 
klasy V.

W konkursie plastycznym na 
najpiękniejszy wiosenny bukiet 
zwyciężyła klasa VI, przed klasą 
V i klasą IV.

Na koniec dnia pełnego wra-
żeń uczniowie popisywali się 
umiejętnościami wokalnymi 
parodiując znane utwory mu-
zyczne.

Zwycięzcy otrzymali upo-
minki ufundowane przez Radę 
Rodziców.

Małgorzata Kurzawa
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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, Rafał Nizioł, 

Jagoda Dawidson.

Pomoc merytoryczna: Alicja Jaklińska, Małgorzata Łuka.

„Wagary z przedsiębiorczością” 
to zasługa ludzi młodych

Tegoroczny Dzień Wagarowicza był dniem pełnym wrażeń. W jego przy-
gotowania włączyły się wszystkie nowogardzkie szkoły średnie. Sukces tego 
dnia to przede wszystkim zasługa młodych ludzi, uczniów ZSP, LO nr 1, LO 
nr 2 oraz Prywatnego Liceum, którzy stanęli na wysokości zadania i wspaniale 
go zorganizowali.
A oto jak uczniowie naszej szkoły włączyli się w przygotowania tego dnia:

W zorganizowanych 21 marca „Wagarach z przedsiębiorczością” brało 
udział ponad 70 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława 
Staszica.

Z inicjatywy i na zaproszenie działającego w naszej szkole Miniprzed-
siębiorstwa „Złota Rączka” reprezentowanego przez Jolantę Brylak, Karolinę 
Sałagę, Małgosię Mierzejewską oraz Martę Kubacką z klasy III Technikum 
Ekonomicznego w Targach Młodzieżowych Miniprzedsiębiorstw wzięli udział 
koledzy z Benic i Goleniowa. 

„Szklany Konik” z Zespołu Szkół w Benicach prezentował piękne, na szkle 
malowane motywy końskie. Goleniowski „ Promyk” przyciągał uwagę kolo-
rowymi świecami w szklanych naczyniach. W I Powiatowym Konkursie na 
Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo „Złota Rączka” zdobyła II 
miejsce.

Równolegle z trwającymi w NDK Targami, odbywały się związane z sze-
roko rozumianą przedsiębiorczością warsztaty.

W Regionalnym Centrum Przedsiębiorczości koledzy z Technikum Eko-
nomicznego i Handlowego prowadzili prelekcje oraz przedstawiali przygoto-
wane scenki rodzajowe pod hasłem „Świadomy konsument” i „Świadomy 
pracownik”. Warsztaty „Świadomy konsument” prowadzili uczniowie klasy 
II Technikum Ekonomicznego: Marlena Łydzińska, Iza Gadzińska i Paweł 
Kubacki. Warsztaty „Świadomy pracownik” prowadzili uczniowie klasy III 
Technikum Handlowego: Wojtek Gumiela, Patrycja Pisarek, Paulina Gur-
gul, Karol Iwan, Emilia Krawczyk i Andżelika Zagrodnik.

W Liceum nr 1 uczniowie klasy III Technikum Ekonomicznego Agnieszka 
Witczak i Paweł Kaczmarek prowadzili „Biuro podatkowe” - warsztaty, na któ-
rych można było poznać zasady obliczania podatku dochodowego od osób 
fizycznych oraz wypełniania PIT 36 i 37.

Doskonale bawiliśmy się w zorganizowanej przez kolegów z 1 LO grze edu-
kacyjnej - symulacji przedsiębiorstwa, w której uczestniczyły dwa zespoły z 
naszej szkoły. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy prelekcji dotyczącej 
funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych.

Jednym słowem było fajnie!!!
Nasi opiekunowie: Miniprzedsiębiorstwo „Złota Rączka” – Ewa Ba-

lov, Sylwia Antczak, Warsztaty: „Świadomy Pracownik” - Sylwia Antczak, 
„Świadomy Konsument” – Bożena Nyk, „Biuro Podatkowe” - Ewa Balov

 

Tęczowych pisanek,
na stole pyszności,
mokrego Dyngusa
i wspaniałych gości.
Wszystkim naszym 
Czytelnikom i Sympatykom 
życzy redakcja „WBREW

Na wielkanocnym stole 
baba się rozpycha, 
mówiąc do mazurka: 
„Ale jestem pycha”. 
A mazurek prycha 
do czekoladowych kurek: 
„To jasne jak słońce, 
że jam lepszy  
od początku po końce”. 
Jajka bardzo się zgniewały, 
mazurkowi przyganiały: 
„Każdy powie, 
że jajko na zdrowie, 
mazurek niedobry!” 
Odezwał się zza firanek 
okienny papierowy baranek: 
„Przestańcie sobie przyganiać. 
Bardzo was proszę. 
Bo kurki zjem po trosze, 
a jajka całe na twardo. 
Przysięgam na palmę 
z kokardą. 
Palmy się pogniewały... 
I oto nasz wierszyk cały.
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W obiektywie Jana Korneluka                      

W drugą rocznicę śmierci Jana Pawła II

PROMOCJA!!! 
Siatka Ogrodzeniowa 
OCYNKOWANA POWLEKANA 

6 zł/m2 
Kikorze 36 • Tel. 0502 652 929

REKLAMA

Kursy
językowe: angielski włoski francuskiniemiecki

Język angielski
dla początkujących

Język niemiecki, angielski dla bezrobotnych

Sprzedam 
krzewy

iglaki i liściaste
tel. 0692 761 027

Wykonam 
tłumaczenie 

w języku rosyjskim.
665 316 387

ul. Zielona 3
(obok restauracji „Przystań”)

zaprasza od 2 kwietnia.
Cena za 1 minutę opalania 1 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 osobiście lub telefonicznie w 
biurze „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o. ul. Boh. Warszawy 103 telefon 091 
57 92 630.
1. Eugeniusz Niziński – telefon 091 57 92 630, kom. 691 657 444
2. Jarosław Dobaj – telefon 091 57 92 639, kom. 695 657 448

KURKI NIOSKI 
• odchowane powyżej 9 tygodni

• pełen program szczepień 

JUŻ W SPRZEDAŻY 
Gospodarstwo Drobiarskie 

Żabowo 13, tel. 091 39 106 66

REKLAMAREKLAMA
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OGŁOSZENIA DROBNE

Na rozwiązanie tego zadania cze-
kamy do 10 kwietnia. Rozlosujemy 
trzy nagrody książkowe.

Szyfrogram rysunkowy
Należy odgadnąć przedstawicieli fauny i flory, uporządkować litery od 1 do 15 i odczytać rozwiązanie.

Rozwiązanie   1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 –      9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 -

   7 – 12 – 14 –
    9 – 4 – 1 - 8 –

 3 – 10 – 13 – 

 11 – 15 – 6 – 5 – 2 –

głąbiel 

NIERUCHOMOŚCI

• Działki budowlane w Nowo-
gardzie, przy ul. Gen. Bema 
sprzedam. 0605 106 300.

• Wynajmę część sklepu – ok. 15 
m kw. na działalność handlową 
w Gryficach. 0609 307 327.

• Pilnie poszukuję mieszkania 

do wynajęcia - najlepiej ka-

walerka lub 2-pokojowe plus 

garaż. 0889 188 134.

• Kupię strych do adaptacji w 
Nowogardzie. 0889 210 972.

• Działkę budowlaną 9 arów w 
Kościuszkach sprzedam. 0502 
673 863. 

• Poszukuję do wynajęcia lokal 
o powierzchni 60-100 m kw, 
na działalność. 091 39 26 256, 
888 626 062. 

• Poszukuję mieszkania dwupo-
kojowego do wynajęcia. Tel. 
604 867 363.

• Hala do wynajęcia ok. 160 m 
kw. 697 25 67 78.

• Wynajmę garaż na ul. Zamko-
wej. 0607 580 172.

• Kupię działkę budowlaną w 
Nowogardzie lub okolicy. 0696 
733 180.

MOTORYZACJA

• Sprzedam 4 felgi stalowe 

14”do Rovera 416 z 1996 r., 

cena do uzgodnienia w bdb 

stanie. Tel. 0605 522 340.

• FIAT TEMPRA. WAŻNE OC I 
PRZEGLĄD. GAZ. ATRAKCYJNA 
CENA. 513 164 203.

• Sprzedam Mercedes sprinter 
212, 1998 r., silnik 2,9 D (auto-
mat). Cena do uzgodnienia. 
606 857 196.

• Sprzedam Opel Kadett cabrio, 
poj. 2,0 GSI, stan dobry, cena do 
uzgodnienia. 0601 141 300.

• Daewoo Lanos 1.5, 16V, 1999, 
przebieg 64.000 km, garażowa-
ny, pierwszy właściciel, c. zamek 
+ pilot, elektr. szyby, wspomag., 
alum. felgi + zabezp., zadbany. 
Cena 9.500 zł – do negocjacji. 
0503 153 159.

• Sprzedam Polonez Caro, 

rok 1993, z hakiem i GA-

ZEM w kole. Nowy bagażnik  

dachowy, przegląd do koń-

ca maja, bez ubezpieczenia, 

cena 600 zł. Tel. 692 079 227.

• Sprzedam Mercedes 123/200D, 
składak, 1990 r., ważne OC, NW, 
przegląd do 5.03.2008 r., silnik 
po remoncie, stan techniczny 
dobry. 0605 531 029.

ROLNICTWO

• Sprzedaż piskląt na zapisy. 091 
39 21 070.

• Sprzedam torf. Ilość ograniczo-
na. 0602 342 833.

• Sprzedam prosięta. Tel. 
604 390 356.

• Sprzedam jałówkę zacieloną. 
Długołęka. 091 39 18 693.

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.

• USŁUGI TRANSPORTOWE DO 1,5 

TONY, FAKTURA VAT. MOŻLIWOŚĆ 

NAWIĄZANIA STAŁEJ WSPÓŁPRACY. 

0888 878 314.

• Malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drob-
ne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• Dekarsko-blacharskie, docie-
plenia. 508 170 846.

• Nauka angielskiego. 0697 
027 844. 

• DYWANOPRANIE. 0604 

373 143.

• Usługi hydrauliczne, instala-
cje wod.-kan. i co, stali, miedzi. 
0697 878 118.

• Kłopoty z angielskim? Za-
dzwoń! 609 313 000.

• Nauka angielskiego. 0697 
027 844. 

• ROZLICZENIA PODATKOWE 
– PITY. 20 zł/deklaracja. 0695 
770 724.

• Remonty mieszkań od A do Z. 
Malowanie, szpachlowanie, 
glazura, hydraulika, elektry-
ka, ocieplenia, regipsy. 0667 
435 942.

PRACA

• Przyjmę mechanika samo-
chodowego z kwalifikacjami. 
091 39 20 131, 0605 276 271.

• Zatrudnię lektora języka an-
gielskiego w godzinach popo-
łudniowych na terenie Gryfic. 
Tel. 0602 401 331. 

• Zatrudnię do produkcji siatki. 
Kikorze 36. 502 652 929.

• Zatrudnię murarzy – praca w 
akordzie. Tel. 693 716 085.

• Potrzebna osoba ze znajomoś-
cią języka angielskiego. Praca 
dla studentki, dobrze płatna, 
kilkadziesiąt godzin w miesią-
cu. Kontakt jn@kbp-entreprise.
dk.

• Fabryka okien „OKNO” zatrud-
ni osobę do pracy w biurze i w 
terenie. Prawo jazdy i dyspozy-
cyjność. Tel. 091 39 25 639.

• Kierowca kat. C poszukuje pra-
cy. Doświadczenie na szosach i 
łódkach. 0695 251 809.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 091 
39 27 248.

INNE

• POŻYCZKI BEZ BIK, RATY MIE-
SIĘCZNE. FORMALNOŚCI U 
KLIENTA W DOMU. DZWOŃ 
– 091 39 27 268, 513 164 203.

• Sprzedam torf. Ilość ograniczo-
na. 602 342 833.

• Sprzedam krajzegę z silnikiem 
na paski 5,5 Kw. 0604 592 564, 
091 419 12 91.

• Sprzedam pralkę automatycz-
ną i okno drewniane 180x115. 
Tanio. 604 861 431.

• Sprzedam meble pokojowe w 
dobrym stanie, cena do uzgod-
nienia. Tel. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• Sprzedam sznaucery miniatury 
– pieprz i sól. 505 99 41 27.

• Kupię RZUTNIK DO BAJEK 

„Ania” + bajki dla dzie-

ci do rzutnika. Przyślij  

sms, oddzwonię. Tel. 665 

205 256.

• Sprzedam okna plastikowe 75 x 
90, cena 350 zł/szt. 091 39 134 
17.

ODDAM, PRZYJMĘ

• Oddam roczną sukę i 8-mie-

sięcznego psa w dobre ręce. 

Tel. 091 39 176 44. 

• Ziemię przyjmę. 602 27 37 

97.

• Oddam ziemię po wykopaniu 
stawu. 607 73 98 66.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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)

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

Nowogard 02.04.2007r.

OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca   
2. Ochroniarz 
3. Murarz 

4. Technik Farmacji 
5.  Pielęgniarka 
6.  Sprzedawca kierowca 
7. Inspektor do spraw bu-

dowy
8.  Kierowca z kat. D
9. Sekretarka 
10.  Kierowca z kat. C+E 
11. Sprzedawca – magazy-

nier 

12. Sprzątaczka – pracownik 
zieleni ½ etatu 

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Kucharz   (Niechorze) (Po-
bierowo)

2. Ochroniarz (Szczecin)
3. Mechaników, elektryków, 

automatyków, ślusarzy 
(Szczecin)

4. Brukarz robotnik prac 
ziemnych (Szczecin)

5. Brukarz, Kierowca z kat. 
B,C,CE, operator koparko 
– ładowarki (Szczecin)

6.  Sekretarka (Gryfice)
7. Pracownik produkcji (Go-

leniów)
8. Kierowca z kat. C+E (Gry-

fice) (Ciesław)
9. Księgowa (Gryfice)
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Polonia Płoty - Pomorzanin Nowogard 2:2 (2:1)

Remis zasłużony
Pomorzanin: Piątkowski - Mar-

szałek, Dworak, D. Gruszczyński, 
Kaczmarek, Skórniewski, Rzechu-
ła, M. Miklas, Jędras, Bonifrowski, 
K. Miklas (45’ Nieradka).

Bramki dla Pomorzanina: Kacz-
marek, Rzechuła.

Nie wyszedł Pomorzaninowi 
wyjazdowy mecz z Polonią Płoty. 
Żadna z drużyn nie zasłużyła na 
zwycięstwo, więc remis jest wyni-
kiem sprawiedliwym. To jednak 
nowogardzka drużyna może mó-

wić o niedosycie z powodu dwóch 
akcji z końcówki meczu, które 
powinny dać komplet punktów.

Początek meczu należał zde-
cydowanie do Polonii. Tuż po 
rozpoczęciu spotkania Dworak 

nie zauważył ,że w naszym polu 
karnym biega napastnik gospo-
darzy i podał do Piątkowskiego, 
który musiał wykorzystać swoje 
doświadczenia z gry w polu i sku-
tecznym dryblingiem zażegnał 
niebezpieczeństwo. Kolejne minu-
ty upłynęła pod znakiem bezrad-
ności obrony Pomorzanina, której 
symbolem może być sytuacja gdy 
Dworak usiłował wybić piłkę z 
własnego pola karnego, lecz zanim 
zdołał ją wykopać z szesnastki dwa 

razy trafił partnerów z drużyny. To 
się musiało zemścić.

W 13. minucie Polonia krótko 
rozgrywa rzut rożny. Jeden z jej 
zawodników dośrodkowuje w pole 
karne, źle ustawiony D. Grusz-

czyński nie sięga piłki, która spada 
pod nogi gracza miejscowych i 
jest 1:0.

Gdy wydawało się, że ten mecz 
nie może skończyć się dobrze Woj-
ciech Kubicki cofnął do obrony M. 
Miklasa, który uporządkował grę z 
tyłu. Na ofensywie też się to odbiło. 
W 25. minucie jest rzut rożny dla 
Pomorzanina, piłkę głową uderza 
Dworak, zostaje ona zablokowana, 
lecz spada pod nogi Kaczmarka, 
który wpycha ją do bramki i jest 
1:1. Pięć minut później powinno 
być 2:1 lecz K. Miklas przegrywa 
pojedynek sam na sam z bram-
karzem gospodarzy. Po chwili 
Bonifrowski dobrze zagrywa do 
Dworaka, ten jednak mając przy 
sobie obrońcę nie zdołał pokonać 
bramkarza Polonii.

W 39. minucie, po okresie niezłej 
gry Pomorzanina nowogardzcy 
obrońcy popełniają kolejny kosz-
towny błąd i jeden z miejscowych 
graczy z ośmiu metrów po raz 
drugi pokonuje Piątkowskiego.

Druga połowa zaczęła się od 
groźnego uderzenia zawodnika 
Poloni na który swoim strzałem 
odpowiedział Bonifrowski. Później 
nastąpił długi okres nieporadnej 
gry obu zespołów. Zarówno za-
wodnicy Polonii jak i Pomorzanina 
zbliżając się do szesnastki rywali 
nie potrafili zagrać dobrej, dokład-
nej piłki czy celnie i silnie uderzyć. 
Ten czas nieciekawej gry przery-
wany był równie nieciekawymi 
pomyłkami sędziego. Najbardziej 
spektakularna miała miejsce w 57. 
minucie, kiedy po dobrym poda-
niu Dworak i Nieradka znaleźliby 
się sami przed bramkarzem Polo-
nii, lecz sędzia z niewiadomych 
powodów odgwizdał spalonego.

Emocje wróciły pod koniec spot-
kania. W 81. minucie po rzucie 

rożnym i zgraniu głową M. Mikla-
sa Rzechuła z bliskiej odległości, 
z ostrego kąta strzela wysoko nad 
bramką. Po chwili Bonifrowski z 
21. metrów uderza pod poprzecz-
kę, lecz bramkarz Poloni wybija 
piłkę. Minęła kolejna chwila i po 
zagraniu Nieradki Bonifrowski 
znalazł się sam przed bramkarzem 
i mimo ostrego kąta zdecydował 
się na indywidualne wykończenie 
akcji. Nieskuteczne.

W 87. minucie pada w końcu 
bramka wyrównująca. Z dystansu 
uderza Skórniewski, bramkarz wy-
puszcza piłkę przed siebie, dopada 
do niej Rzechuła, który uderzył 
nieczysto, lecz piłka wtoczyła się 
do bramki.

W odpowiedzi piłkarz Polonii 
uderza tyle groźnie co niesku-
tecznie.

Już w doliczonym czasie gry 
Pomorzanin przeprowadza ak-
cję, która powinna zakończyć się 
decydującym trafieniem. Przed 
bramkarzem znaleźli się M. Mikals 
z Bonifrowskim, lecz ten pierwszy 
zamiast oddać piłkę mającemu 
przed sobą tylko pustą bramkę 
partnerowi zdecydował się na 
strzał. Bramkarz Polonii obronił 
to uderzenie ratując tym samym 
punkt dla swojej drużyny.

Pozostałe wyniki meczów:
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Zorza 

Dobrzany 2:0, Radovia Rado-
wo Małe - Dąb Dębno 3:4 Piast 
Chociwel - Mieszko Mieszkowice 
0:1, Hutnik EKO TRAS Szczecin 
- Osadnik Myślibórz 4:1, Kłos Peł-
czyce - Fagus Kołbacz 1:1 Vineta 
Wolin - Odra Chojna 0:1, Piast 
Choszczno - Sparta Gryfice 1:0.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1.  Dąb Dębno 19 50 48-15
2.  Piast Choszczno 19 43 47-17
3.  Vineta Wolin 19 42 40-22
4.  Odra Chojna 19 40 50-22
5.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 19 36 35-24
6.  Pomorzanin Nowogard 19 35 49-30
7.  Polonia Płoty 19 26 39-30
8.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 19 25 34-31
9.  Osadnik Myślibórz 19 21 28-44
10.  Radovia Radowo Małe 19 20 30-51
11.  Piast Chociwel 19 20 26-27
12.  Sparta Gryfice 19 19 28-36
13.  Fagus Kołbacz 19 19 22-40
14.  Mieszko Mieszkowice 19 19 16-21
15.  Kłos Pełczyce 19 14 15-32
16.  Zorza Dobrzany 19 4 17-82

Wojciech Bonifrowski (przy piłce) nie zdołał pokonać bramkarz Polonii... 

Skuteczności zabrakło też Marcinowi Miklasowi...
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Zegar ruszył!

W poniedziałek, 2 kwietnia zamontowano mechanizm zegara na kościelnej 
wieży.

Zegar będzie sterowany radiem i powinien wskazywać bardzo dokładny 
czas.

Pamiętajmy, ze w średniowieczu na zegarach umieszczano napis, który 
brzmiał jak memento- „każda godzina rani, a ostatnia zabija…”.

LMM
foto Jan Korneluk

Przedszkole nr 4

W poszukiwaniu wiosny…
Kalendarzowa wiosna zrobiła nam psikusa. 21 marzec powitał nas chłodem 

i opadami śniegu, dlatego też nasze przedszkolaki udały się na poszukiwanie 
wiosny dwa dni później.

Udało się! Wycieczka nad jezioro ze „stroikiem maikiem” pozwoliła zaob-
serwować kwitnące kwiaty, pączki na drzewach, latające motyle…Taki spacer 
pod osłoną „stroika-maika” przynosi szczęście i zdrowie na cały rok!

Impreza kończyła się piosenkami i …zaklęciami, aby zatrzymać wiosnę 
aż do lata.

Anna Mądrowska

Rodzinne Ogrody Działkowe

Co to za porządki?

Ruszają wiosenne porządki. Nie-
którzy porządkują jednak zbyt do-
słownie.

Zastępca gospodarza Ogrodu nr IV 
wszedł na opuszczoną działkę nr 83 z 
piłą motorową i „uprzątnął” zdrowe, 
dorodne drzewo czereśniowe!

Na pytanie dlaczego to uczynił od-
powiedział, ze przeszkadzały korze-
nie, a gałęzie osłaniały działkę nr 84..
To właściciel działki nr 84 poprosił 
zastepcę gospodarza, swego dobrego 
kolegę o przysługę. Drzewo ścięli, 
gałęzie spalili zadymiając sąsiednie 
działki, pień pocięli i zabrali (drew-
no jest cenne). Na działce 83 zostały 
resztki gałęzi i kupa popiołu. Świetna 
okazja na „sprzątanie świata”. Argu-

menty o korzeniach i cieniu mnie 
nie przekonały, bo czereśnia rosła w 
odległości 4,20 od ogrodzenia.

Udałem się do Zarządu Ogrodów, 
by sprawdzić kto wydał zezwolenie 
na ścinkę – okazało się że zezwolenie 
podpisał właściciel działki „w cieniu” 
czyli 84, zastępca gospodarza ogro-
dów, a trzeci podpis był nieczytelny 
(tak powiedział Prezes).

Nie mogę się z takim postępowa-
niem zgodzić – tym bardziej, ze o 
podobnej sprawie pisał już „Dziennik 
Nowogardzki”. Tam też kolesiostwo 
było ważniejsze od zdrowego rozsąd-
ku i troski o dobro wspólne.

Relacji wysłuchał LMM
Zdjęcie rozżalonego działkowca.
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Idźcie przez życie 
z dobrocią w sercu, 

Otoczeni ludźmi, których kochacie, 
Silni poczuciem bezpieczeństwa 

i szczęścia – nierozłączni!
Kochanym Rodzicom 

REKLAMA REKLAMA

Zdrowych i pogodnych Świąt 
Wielkanocnych, 

obfitości na świątecznym stole, 
smacznego jajka oraz 
wiosennego nastroju 
w rodzinnym gronie 

życzą: 
Burmistrz Nowogardu 

Kazimierz Ziemba, 
Zastępca Burmistrza 

Artur Gałęski, 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

Marek Krzywania

Gabrysi i Jankowi 
Łuczak 

najpiękniejsze życzenia 
z okazji 25-lecia zawarcia 

związku małżeńskiego 

składają kochające córki 
Justyna i Bożena, syn Piotr 

oraz Ola z Patrykiem

Uczymy się 
współpracować

Przebieg 
obwodnicy 
niepewny

Nowi radni a 
stare problemy

Pierwsze 
zwycięstwo tej 
wiosny
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POMÓŻMY SOBIE
Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 

tej rubryce jest bezpłatne. Zgłoszenia są przyj-
mowane pod numerami telefonów: 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.

• Potrzebna pralka automatyczna.
Nie bądźmy obojętni wobec ludzi znajdują-

cych się w trudnej sytuacji.
   Z góry dziękujemy.  Redakcja 

Święta Wielkanocne w kościołach
„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie 

ma go tutaj; zmartwychwstał” (Łk 24,5-6). Misterium 
Zmartwychwstania Chrystusa jest wydarzeniem rze-
czywistym, które posiadało potwierdzone historycz-
nie znaki, jak świadczy o tym Nowy Testament. Już 
ok. 56 r św. Paweł może napisać do Koryntian: „Prze-
kazuje wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus 
umarł -zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, że 
został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, 
zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem 
Dwunastu” (l Kor 15, 3-4). Apostoł mówi tu o żywej 
tradycji Zmartwychwstania, którą przejął po swoim 
nawróceniu pod Damaszkiem. (Katechizm Kościoła 
Katolickiego) Zmartwychwstanie jest więc faktem. 
Najpierw Zmartwychwstanie Chrystusa a później 
i nasze zmartwychwstanie. Do Zmartwychwstania 
prowadzą trzy ostatnie dni Wielkiego Tygodnia. Te 
dni nazywamy Triduum Paschalnym, są największym 
świętem kościelnym i stanowią szczyt całego roku 
liturgicznego. Rozpoczynają się Mszą Wieczerzy 
Pańskiej w Wielki Czwartek, poprzez Nabożeństwo 
Adoracji Krzyża i złożenia Chrystusa do Grobu w 
Wielki Piątek a punktem kulminacyjnym jest Msza 
św. Rezurekcyjna w Wielką Noc. W te wielkie dni 
nie tylko wspominamy, ale ł uobecniamy w liturgii 
dzieło naszego Odkupienia: poprzez Wieczernik 
- Ogrójec, śmierć na Krzyżu i Grób, do zwycięstwa 
i chwalebnego Zmartwychwstania. Jest to jedyna 
Pascha w której i my już dziś w sposób sakramentalny 
uczestniczymy. Chrześcijanin winien dlatego w te dni 
dołożyć wszelkich starań, aby dni Wielkiego Tygodnia 
przeżyć owocnie. Potrzeba  również do tego wielko-
postnej pokuty i oczyszczenia, w tym także pokuty 
sakramentalnej.

Na te pełne nadziei i radości Wielkanocne Święta 
życzenia, obfitych łask Zmartwychwstałego, paschal-
nej radości, wszelkiego dobra i zdrowia.

Ksiądz proboszcz Kazimierz Łukjaniuk

Kościół pw. WNMP
Wielki Piątek – 6 kwietnia
Dzień męki i śmierci Jezusa 

Chrystusa
Jest to jedyny dzień w roku kie-

dy nie odprawia się mszy sw.
W kościołach sprawowana jest 

Liturgia Męki Pańskiej w czasie 
której czyta się Pasję według św. 
Jana.

W Wielki Piątek obowiązu-
je post ścisły, czyli nie tylko 
wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych, ale także ograniczenie 
ilościowe w spożywaniu pokar-
mów. Adoracja Pana Jezusa w 
Ciemnicy od godz. 7 do wieczor-
nej Liturgii.

Do spowiedzi można przystę-
pować od godz. 7 – 11, 16 – 19 i 
po wieczornej Liturgii.

Droga Krzyżowa rozpocznie 
się o godz.15.00

Godzina 19.00 – Liturgia 
Męki Pańskiej, która kończy 
się procesją do Grobu Pań-
skiego.

Adorac ja  do godziny 
23.00 

Wielka Sobota – 7 kwiet-
nia

Adoracja Pana Jezusa w 
Grobie od godz. 7 do 21.

Do spowiedzi można przy-
stępować w godz. 7 – 10 oraz 
16 – 20.30.

Poświęcenie pokarmów- 
co pół godziny od 10 do 14.

Liturgia wigilii Paschalnej o 
godz. 21.00

Rozpoczyna się od poświę-
cenia ognia przed kościołem i 
ogłoszenia zmartwychwstania 
Jezusa Chrystusa.

Niedziela Zmatrtwychwstania 
Pańskiego

O godzinie 6.00 procesja re-
zurekcyjna dookoła koscioła i 
pierwsza msza św.

Kolejne msze św. o godz. 9.30, 
11.00, 12.30, 14.00 (chrzty), 16.00 
(ślub) i o godz. 18.00

Poniedziałek wielkanocny
Msze św. jak w każdą nie-

dzielę.
Datki z tacy przeznaczone są 

na Katolicki Uniwersytet Lubelski 
i Wydział Teologiczny Uniwersy-
tetu Szczecinskiego.

 
W kościołach filialnych
Wielki Piątek – Liturgia Męki 

Pańskiej
Dąbrowa – godz. 20.00
Olchowo – godz. 18.00
Wielka Sobota – Msza św. 

Wigilii Paschalnej

Wojcieszyn – godz. 18.00
Dąbrowa – godz. 22.30 (na 

zakończenie procesja rezurek-
cyjna)

Niedziela Zmartwychwstania 
Pańskiego

Dąbrowa – godz.12.30,
Karsk – godz. 8.30 (na zakoń-

czenie procesja rezurekcyjna),
Olchowo – godz. 8.30 (na 

zakończenie procesja rezurek-
cyjna),

Wojcieszyn – godz. 11.45.
Spowiedź”
Wojcieszyn – Wielka Sobota 

o d godz. 10.15 (po zakończeniu 
święcenia pokarmów)

Świecenie pokarmów pokar-
mów kościołach:

Karsk i Olchowo o godz. 9.30,
Dąbrowa i Wojcieszyn o godz. 

10.00.

Kościół pw. św. Rafała 

Kalinowskiego
Wielki Piątek dzień śmierci 

Pana Jezusa. 
Adoracja Pana Jezusa w Ciem-

nicy dzieci od godz.9.00, mło-
dzież od godz. 10.30, dzieci i 
młodzież (zapisują się u kateche-
tów na swoją adoracje), o godz. 
15.00 Droga Krzyżowa. Nabo-
żeństwo Adoracji Krzyża o godz. 
18.00. Po Nabożeństwie adoracja 
przy Bożym Grobie do godz. 22. 
00. Pamiętajmy, że w tym dniu 
obowiązuje post ścisły.

Wielka Sobota, dzień pobytu 
Pana Jezusa w Grobie.

 Adoracja Pana Jezusa w Gro-
bie:

dzieci i młodzież zapisują się 
u katechetów adorują dzieci od 
9.00 młodzież 10.30 od 17.00 
do 19.00 adorują Matki Różań-
cowe.

Nabożeństwo Wielkiej Soboty 
rozpocznie się o godz.20.00 tak 
abyśmy, już po pracy rozpoczęli 
świętować radosne święta Zmar-

twychwstania Pańskiego. Na 
to Nabożeństwo przychodzi-
my z gromnicami.

Poświęcenie pokarmów w 
Wielką Sobotę od godz. 12.00 
do 15.00 co pół godz.

Niedziela Wielkanocna
Rozpocznie się Adoracją 

Najświętszego Sakramentu o 
godz.5.00. O godz. 6,00 Msza 
św. Zmartwychwstania Pań-
skiego poprzedzona procesją 
wokół kościoła, prosimy dzie-
ci, aby przyszły na tą procesje 

w swoich Strojach liturgicz-
nych pod kurteczkami tak, 
aby mogły uczestniczyć w tej 

procesji. W tym dniu nie będzie 
Mszy św. o godz. 7.30. Zaprasza-
my jeszcze na Msze św. o godz. 
9.00, 11.00, 12.30, 15.00 Chrzciel-
ną i na godz. 18.00. Red

W kościele pw. św. Rafała Kalinowskie-
go ustawiono 9. metrowe palmy. 
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Uczymy się współpracować
Zbliżające się Święta Wielkanocne są dobra okazją, aby podsumować mijające 

właśnie cztery miesiące funkcjonowania nowych władz samorządowych..
O ocenę pracy nowej koalicji i omówienie aktualnych problemów gminy 

poprosiłem burmistrza Kazimierza Ziembę. 
Lesław M. Marek - W wyniku wyborów zmieniła się koalicja rządząca w naszej 

że główną atrakcją miasta jest jezioro. 
Trzeba go rozsądnie zagospodarować. 
Nie wystarczy już dotąd planowana 
modernizacja ul. Promenada. Nowa na-
wierzchnia i oświetlenie tej ulicy musi 
być wkomponowane w wielki projekt 
dla całego jeziora – ścieżka rowerowa, 
pomost dla wędkarzy, przystań dla 
żaglówek, molo.

Taki projekt pozwoli na uzyskanie 
większych pieniędzy z zewnątrz  przy 
naszych wydatkach rzędu 1/3 całej 
sumy nakładów.

Zmiana zasad pozyskiwania fun-
duszy unijnych zmusiła nas do utwo-
rzenia nowego wydziału w UM. Na 
bazie dotychczasowego Wydziału 
Promocji powstał Wydział Rozwoju 
Regionalnego i Funduszy. Aktualnie 
przymierzamy się do zatrudnienia 
odpowiednio przygotowanych specja-
listów od opracowywania wniosków o 
fundusze. Kładziemy też wielki nacisk 
na współpracę z organizacjami poza-
rządowymi, by przygotować ich pod 
względem formalnym do partnerstwa 
z samorządem.

W najbliższych dniach uruchamiany 
nowoczesny system elektronicznego 
obiegu dokumentów.

System ułatwi i usprawni proce-
dury podejmowania decyzji, a każdy 
obywatel uzyska możliwość wglądu z 
własnego komputera na jakim etapie 
załatwiania są jego sprawy.

LMM – warunkiem pozyskiwania 
środków unijnych jest właściwie przy-
gotowany Lokalny Plan Rewitalizacji. 
Z dotychczasowego przebiegu konsul-
tacji społecznych można zaryzykować 
stwierdzenie, że nie wszystko układa się 
po myśli autorów tego projektu…

KZ – nie robiłbym z tego tragedii. 

Uważam, że sektor miasta, który zna-
lazł się w Planie jest trafnie wybrany. 
Musimy zacząć od centrum, bo tu sku-
pia się zainteresowanie miastem i robi 
on największe wrażenie na przyjeżdża-
jących. Planowane przedsięwzięcia na 
lata 2007 – 2013 będą robione etapami 
i wierzę, że dogadamy się zarówno z 
prywatnymi jak i  instytucjonalnymi 
właścicielami. Zapewne trzeba zacząć 
od placu Wolności i terenami do niego 
przyległymi. Zdaję sobie sprawę, że od-
budowywać to tu nie ma czego – trzeba 
raczej pomyśleć o podporządkowaniu 
otoczenia funkcji kultury i szeroko ro-
zumianej rozrywki i przyległe do NDK 
tereny odpowiednio zabudować, np. 
sceną plenerową czy amfiteatrem.

Nie można nam zarzucić, że obra-
camy się w sferze dalekosiężnych 
planów – wszystkie inwestycje jakie w 
tym roku wykonamy komponują się 
z planami na przyszłość – nowe ulice 
i chodniki ułatwiają ludziom życie, 
poprawiają estetykę miasta, pomagają 
przedsiębiorcom.

LMM – podczas  ostatniej Sesji po-
jawiły się wnioski o zmiany kadrowe. 
Czyżby koalicja chciała zawłaszczać 
kluczowe stanowiska?

KZ – kategorycznie temu zaprze-
czam. Nie są to wnioski koalicji ani 
też żadnej partii tworzącej koalicję. To 
oddolna inicjatywa samych radnych. 
Skoro wnioski wpłynęły to muszą 
zostać rozpatrzone. Już podjęliśmy 
odpowiednie kroki. Będą konsultacje 
z zainteresowanymi pracownikami i 
organami powołanymi do oceny pracy 
poszczególnych osób.

Rada Społeczna Szpitala przeana-
lizuje aktualną sytuację w szpitalu, 

gminie, do Rady Miejskiej weszło tez 
kilku nowych radnych nie mających 
samorządowego doświadczenia. Jaki 
ma to wpływ na pracę Rady?

Kazimierz Ziemba – Najwłaściwsze 
w tym miejscu będzie słowo”docieramy” 
się. Z nowymi radnymi z Klubu Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego pro-
wadziliśmy intensywne szkolenie. 
Musieli poznać zarówno przepisy jak i 
obowiązujące zasady pracy w Klubie i 
w Komisjach.

Zmieniła się rola radnych Nowo-
gardzkiego Forum Samorządowego  - z 
opozycji przeszli do koalicji rządzącej, 
ale to radni z doświadczeniem. Nowej 
roli uczą się radni z Platformy Obywa-
telskiej. Ważne, że wszyscy zaczynają 
rozumieć, iż wszelkie działania to 
działania zespołowe, a osobiste pomy-
sły wymagają uzgodnienia z „drużyną”. 
Cieszy mnie, że tych pomysłów jest 
dużo –  zapewne po długich dyskusjach 
przyjęty przez koalicję plan kadencyjny 
będzie wypełniony potrzebnymi dla 
miasta, ale realnymi projektami.

Po zmianie koalicji zmieniły się także 
zadania realizowane w roku bieżącym 
– musieliśmy uwzględnić propozycje 
nowych koalicjantów z jednej strony, 
oraz brać pod uwagę zmieniające się 
przepisy i sposoby pozyskiwania środ-
ków zewnętrznych.

LMM – może Pan podać konkretne 
przykłady takich zmian?

KZ –  Nowi radni główny nacisk 
chcą położyć na rozwój infrastruktury 
turystycznej. Oczywistą sprawą jest, 

dokończenie na s. 4
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Przebieg 
obwodnicy niepewny

Dobra wiadomość na Wielkanoc. Wiele wskazuje na to, że planowany 
przebieg obwodnicy, znany wszystkim wariant północny, nie jest jeszcze 
ostatecznie zatwierdzony i możliwa będzie zmiana jej przebiegu.

 Obwodnica - jaka będzie?

Dyskusja w sprawie obwodnicy 
znowu nabiera rumieńców. Postano-
wiliśmy więc sprawdzić na jakim eta-
pie znajdują się prace z nią związane. 
Jak powiedziała nam Ewa Barcicka z 
szczecińskiego oddziału Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w chwili obecnej prowadzone są pra-
ce projektowe. Według najnowszych 
szacunków rozpoczęcie budowy 
planowane jest na lata 2008/2009. 
Jest więc pewne opóźnienie. Jednym z 
jego czynników jest  konieczność wy-
konania nowego projektu obwodnicy, 
która ma być dwupasmową drogą 
szybkiego ruchu zamiast wcześniej 
planowanej jednopasmówki.

„Jeden projekt obwodnicy północnej 

już powstał, - mówi przedstawicielka 
GDDKiA – ale ponieważ ta droga 
ma być dostosowana do przenoszenia 
dużych nacisków, ma być dostosowana 
do „S-ki” (drogi ekspresowej – przyp. 
red.) powstaje studium całej drogi, od 
Szczecina do granicy województwa.”

Projektowana droga dwupasmo-
wa ma wykorzystać istniejący już 
projekt.

Złożony został wniosek o wydanie 
decyzji o środowiskowym uwarun-
kowaniach zgody na realizację przed-
sięwzięcia. Jest ona potrzebna by, 
jak usłyszeliśmy, uniknąć Rospudy. 
Udział w niej będzie miała również 
społeczność lokalna.

„Zawsze, przy każdej dużej inwe-

stycji prowadzone są tzw. konsultacje 
społeczne. – mówi Ewa Barcicka – I 
wtedy zwołuje się zebranie, na których 
ludzie wyrażają swoje za albo przeciw 
w stosunku do tego, że my planujemy 
taki właśnie przebieg drogi.”

Jak z tego wynika wariant północny 
nie jest jeszcze ostatecznie zatwier-
dzony i mamy jeszcze wpływ na 
przebieg obwodnicy naszego miasta. 
Warto więc się jeszcze raz poważnie i 
głęboko zastanowić, czy nie lepszym 
rozwiązaniem byłoby puszczenie ru-
chu tranzytowego południową stroną 
Nowogardu. 

Faktem jest, że zrobiono już pro-
jekt, który teraz okazał się zaledwie 
częścią projektu, a co za tym idzie 
wydano już pewne pieniądze. Jest 
to jednak znikoma część inwestycji. 
Wszak nie wykupiono jeszcze nawet 
jednego hektara gruntu, nie wbito 
nawet jednej łopaty w ziemię. Praw-
dziwe pieniądze dopiero zostaną 
wydane.

Faktem jest również, że zmiana 
koncepcji opóźni o kilka lat całą in-
westycję, na którą i tak już zbyt długo 
czekamy. Tyle, że budowa obwodnicy 
to nie jest działanie doraźne. Jej prze-
bieg będzie miał wpływ na kształt No-
wogardu. Należy, więc się zastanowić 
czy nie warto poczekać.

Argumenty za wariantem połu-
dniowym są znane. Obwodnica pół-
nocna przebiegałaby w sąsiedztwie 
ujęć wody pitnej. Znacznie wzrosłoby 
prawdopodobieństwo ich skażenia. 
Jej przebieg w okolicy jeziora znacz-
nie osłabiłby jego walor turystyczny, 
będącego główną atrakcją mającą 
przyciągnąć wczasowiczów. Pomysł 
budowy ścieżki wokół niego można 

by w zasadzie już teraz porzucić. 
Obwodnica północna nie załatwia 
napływu do miasta samochodów ze 
strony Stargardu czy Dobrej (wielkie 
ciężarówki z piachem). Nie załatwia 
też dojazdu do przedsiębiorstw 
w okolicy ulicy Nadtorowej czy 
wschodniej części miasta (PRD, be-
toniarnie itd.). Mieszkańcy tamtych 
okolic doskonale wiedzą jak uciążliwe 
jest życie w sąsiedztwie drogi, którą 
jeżdżą ciężkie pojazdy.

Za obwodnicą północną przema-
wia tylko to, że kilkanaście lat temu 
dokonano wyboru tego właśnie 
wariantu i już poczyniono pewne 
działania by go zrealizować. Czy na 
rozstaju dróg wybierając jedną z nich 
będziemy szli nią do końca nawet 
ze świadomością, że czeka nas tam 
przepaść? Czasami warto zwrócić i 
wybrać jeszcze raz.

To tylko część argumentów. Warto 
jeszcze raz je przemyśleć.

I jeszcze jedna sprawa. Inwestorem 
odpowiedzialnym za budowę obwod-
nicy mającej odciążyć Nowogard od 
ruchu płynącego ze strony Szczecina 
i Gdańska jest szczeciński oddział 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. Z kolei za obwodnicę 
„stargardzką” odpowiada Zachod-
niopomorski Zarząd Dróg Woje-
wódzkich. Nadal ciśnie się na usta 
postawione już raz przez nas pytanie 
czy te dwie instytucje nie mogą dojść 
do porozumienia i przeprowadzić 
razem tej inwestycji proporcjonalnie 
partycypując w kosztach. Dzięki temu 
z pewnością udałoby się zaoszczędzić 
całkiem sporą sumę.

Ag

przeprowadzi konsultacje z pracow-
nikami, oceni jakie są problemy i w 
jakim stopniu działania lub zaniechania 
dyrektora na taki stan wpłynęły.

Podobna sytuacja jest w Nowogardz-
kim Domu Kultury – działania pani 
Dyrektor oraz zachowania pracowni-
ków zostaną dokładnie przeanalizowa-
ne. Jak na razie nic nie wskazuje, na to 
by zarzuty formułowane we wniosku 
były zasadne.

Problem będzie omawiany na kwiet-
niowej Sesji Rady Miejskiej.

Do trzeciego wniosku czyli sprawy 
Ludowych Zespołów Sportowych nie 
będę się odnosił, ponieważ jest to zrze-
szenie od gminy niezależne. Ma swój 
statut i swoje organy. Z tego co wiem 
sprawą zajmie się Zarząd Gminny Z 
LZS i zapewne podejmie odpowiednie 
decyzje.

LMM – widzę, że do problemów 

podchodzi Pan niezwykle rzeczowo i 
pragmatycznie, ale też 

z wiarą , że można je rozwiązywać. 
Więc jednak optymizm?

KZ – oceniając dotychczasową 
działalność Rady Miejskiej i Urzędu 
Miejskiego należy stwierdzić, że to co 
wspólnie prezentowaliśmy w czasie 
kampanii wyborczej znalazło się w 
koalicyjnym programie „Razem zbu-
dujemy normalną przyszłość”. Jestem 
przekonany, że jego realizacja przyczyni 
się do rozwiązywania codziennych 
problemów mieszkańców naszej gminy. 
Jednocześnie oczekujemy, że i miesz-
kańcy włączą się w jego realizację, bo to 
przecież nasza wspólna ojczyzna.

Z okazji zbliżających się Świąt Wiel-
kanocnych życzę wszystkim Miesz-
kańcom i Ich Rodzinom wszelkiej 
pomyślności i radości.

Uczymy się współpracować
dokończenie ze str. 3

Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze

Janusza Duraja
serdeczne podziękowania

składa Rodzina
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•
•
•
• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
• Drzwi zewnętrze i wewnętrzne

Okna PCV i drewniane
Rolety materiałowe i zewnętrzne
Żaluzje, markizy

Biura: • Kamień Pomorski tel. 091 382 08 05

w
w

w
.o

kn
o-

lu
x.

co
m • Węgorzyno 091 39 764 88

Do każdego okna
• parapet lub
• roleta materiałowa

tel.

GRYFICE,
ul. Niepodległość 50,

(nad barem ABC)
Tel: 091 384 59 17,
Kom: 0 605 357 089

- MAJĄTKOWE
- OC, AC
- FINANSOWE
- PRAWNE
- NA ŻYCIE

BIURO KREDYTOWE
ul. Bankowa 4 • NOWOGARD

Zapraszamy: pon. - pt. 10.00 - 17.00 • sob. 10.00 - 13.00

ZDROWYCH, WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

OBECNYM I PRZYSZŁYM KLIENTOM

ŻYCZĄ
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Nasza sonda
Nowa wieża kościelnastoi już od kilkuna-

stu dni. Dziś postanowiliśmy spytać miesz-
kańców naszego miasta jak podoba im się jej 

kształt.

Janusz Wiktorzak 
- mieszkaniec Nowo-
gardu 

„Wieża podoba się 
nam wszystkim. Była to 
duża inwestycja i ogrom-
ny koszt, ale warto było. 
Interesuje mnie jednak, 
jak zostanie wypełniona 

jej środkowa część - może 
będzie oszklona?”

Paweł Klukowski 
- mieszkaniec Nowo-
gardu 

„Uważam, że nowa 
wieża kościelna ma prze-
de wszystkim charakter 
symboliczny. Obrazuje 
ogrom pracy i wysiłku, 
jaki włożyli w jej powsta-

nie proboszcz parafii i mieszkańcy Nowogardu. 
Gusta są różne i nowa wieża tak, jak każda nowa 
rzecz, zapewne budziła będzie wiele kontrower-
sji i dyskusji. Ale jedno jest pewne, że przez wiele 

lat pozostanie symbolem 
jedności mieszkańców 
Nowogardu.”

Zofia Krzak - miesz-
kanka Nowogardu

„Nie mogę przyzwy-
czaić się jeszcze do nowe-
go wizerunku kościoła, 
jaki nadaje mu ta wieża. 
Poprzednia wieża two-

rzyła z kościołem pewną nierozłączną całość, na-
tomiast obecna wieża, jest trochę w innym stylu 
i to jest zauważalne. Ale cieszę się, że mamy tak 
interesującą, widoczną z daleka wieżę.”

Nowi radni a stare problemy
W Dzienniku Nowogardzkim  z dnia 13 marca 2007 r. ukazał się artykuł pod tytułem „Budżetowe 

ciekawostki”.

 Artykuł ten odnosił się do 
wydatków inwestycyjnych.

Jak wynika z wymienionego 
artykułu dokończenie budowy 
chodników przy ulicy Wiejskiej 
w Nowogardzie nie znalazło się 
w planie inwestycyjnym na rok 
2007. Tak dzieje się od wielu lat  a 
ulica Wiejska istnieje już 22 lata.

W roku 2003 skierowano do 
Rady Miasta i. Gminy Nowogard 
pismo z podpisami mieszkań-
ców, z prośbą o dokończenie bu-
dowy chodników. W odpowiedzi 
otrzymaliśmy informację, że ul. 
Wiejska jest drogą powiatową i 
budowa chodnika przy ul. Wiej-
skiej w roku 2003 uzależniona 
jest  całkowicie od możliwości 
finansowych Zarządu Dróg 
Powiatowych w Goleniowie. Na 
podstawie starań mieszkańców 
naszej ulicy w dniu. 16.05. 2006 
otrzymaliśmy pismo ze Staro-
stwa Powiatowego w Goleniowie 
gwarantujące ze strony Powiatu 
partycypację w kosztach po 50% 
ze strony Starostwa i Gminy, 
zgodnie z dotychczas  stosowaną 
zasadą, we wszystkich gminach 
Powiatu  Goleniowskiego. Pod 
warunkiem jednak, że Gmina 
Nowogard ujmie to zadanie w 
planach na rok 2007. Pismo to 
zostało podpisane przez Staro-
stę Powiatu. W odpowiedzi na 
powyższe pismo otrzymaliśmy  
informację z UM i Gminy No-
wogard z dnia 2.06.2006, że pro-
pozycja wybudowania chodnika 
przy ulicy Wiejskiej przy współ-
udziale środków gminy i powiatu 
po 50% będzie jedną z propozycji 
do projektu budżetu na rok 2007. 

Zastrzeżono jednak, że zadania 
gminy a nie powiatu są traktowa-
ne priorytetowo. Pismo podpisał 
Burmistrz Nowogardu. Przy 
takim stwierdzeniu można się 
spodziewać, że chodniki nigdy 
nie będą dokończone, ba zawsze 
znajdą się pilne potrzeby gminy 
jak na przykład przekładanie 
starych chodników, moderni-
zacja uli c,  budowanie ścieżek 
rowerowych itp. Jest to jawna 
dyskryminacja naszego osiedla. 
Przecież mieszkamy w jednej 
gminie, podatki płacimy gminie 
a jeżeli idzie o drogę to nie gmina 
to powiat.

Zaliczając na osiedlu domów 
jednorodzinnych ulicę Wiejską 
jako drogę powiatową kierowano 
się prawdopodobnie kryterium 
natężenia ruchu na tej ulicy, 
uważając ją jako drogę awa-
ryjną dla drogi krajowej Nr 6 
(konkretnie odcinka ulicy Armii 
Krajowej).

Należy tu nadmienić, że to na 
gminie ciąży ustawowy obowią-
zek zapewnienia  bezpieczeństwa 
poruszania się pieszych. Na przy-
kład gdyby w wyniku wypadku 
ucierpiał przechodzień (odpukać 
oby nie) to gmina będzie pono-
sić odpowiedzialność moralną 
i materialną a takie przypadki 
Sądy już rozstrzygały, zasądza-
jąc znaczne odszkodowania. 
A o wypadek łatwo, ponieważ 
ulica Wiejska i przyległe ulice 
stanowią największą dzielnicę 
domów jednorodzinnych w No-
wogardzie. Sama ulica Wiejska 
liczy 50 numerów.

Jak już wcześniej nadmienio-

no, ponieważ ulica Wiejska jest  
traktowana jako obwodnica to 
zwłaszcza w lecie zwiększa się 
natężenie ruchu, gdy powstają 
duże korki przed sygnalizacją 
świetlną na ul. Armii Krajowej. 
Należy wspomnieć, że z oko-
licznych ulic oraz z os. Bema 
dużo dzieci i młodzieży idzie 
ulicami Wiejską i Kosynierów 
do szkoły.

W związku z powyższym 
mamy pytanie, czy wyborcy są 
dostrzegani przed wyborami a 
po wyborach nikt ich nie do-
strzega i lekceważy. Kandydaci  
na radnych znajdują nawet drogę 
do mieszkań wyborców ale po 
wyborach problemy jakie były 
takie pozostają.

Jeżeli władze gminy od lat nie 
znajdują środków na pokry-
cie 50% kosztów inwestycji, to 
mieszkańcy wystąpią o zmianę 
zaszeregowania ulicy z powia-
towej na gminną, ponieważ ulica 
Wiejska nie spełnia wymogów 
obwodnicy. Wówczas Gmina 
pokryje 100& kosztów budowy 
i w dodatku nie będzie miała 
pretekstu, że priorytetowo trak-
tuje inwestycje gminne a nie 
powiatowe.

Nasuwa się jeszcze wniosek, 
że dobrze by było planowane 
inwestycje przed zatwierdze-
niem podawać mieszkańcom do 
wiadomości, żeby mieli coś do 
powiedzenia na temat planowa-
nych inwestycji, a nie wyciągać 
inwestycje w ostatniej chwili z 
przysłowiowego kapelusza.

W imieniu mieszkańców 
Janusz Ejryszew

To już stała tradycja przedszkola. Różno-
rodność i bogactwo wykonywanych ozdób 
świątecznych to zasluga całego personelu, dzieci 
i rodziców.

Rodzice dostarczyli mnóstwo materiałów 
– suszone trawy, kwiaty i gałązki bukszpanu.

W trakcie wykonywania palm i stroików 
dzieci nie tylko świetnie się bawiły ale również 
poznawały tradycje związane ze świętami 
Wielkiej Nocy.

Poznawanie tradycji to cel jaki przyświeca or-
ganizowanemu konkursowi na „Najpiękniejsze 
jajko wielkanocne”.Głównym organizatorem 
konkursu była pani Małgorzata Bienias – objął 

on swoim zasięgiem wszystkie przedszkola i od-
działy „0”w gminie Nowogard.Liczba zgłoszo-
nych prac świadczy o dużym zainteresowaniu 
i pomysłowości wszystkich dzieci.

Kiermasz przynosi zawsze jakiś dochód. 
Pieniądze jakie uzyskaliśmy w tym roku prze-
znaczone będą na wymianę okien ostatniej już 
sali – sali zabaw „starszaków”.

Dzieciom, Rodzicom i pracownikom przed-
szkola dziękujemy za udział w kiermaszu i 
konkursie i życzymy zdrowych i pogodnych 
Świąt Wielkanocnych.

Anna Mądrowska
Foto. J. Korneluk

Przedszkole nr 4

Kiermasz palm i świątecznych stroików
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 Witamy wśród nas...

          W obiektywie Jana Korneluka                      

               Nowogard „wczoraj” 

Córka Alicji Kaniewskiej 
ur. 28.03.07 z Łobza

Córka Agnieszki Olesińskiej
ur. 29.03.07 z Nowogardu

Syn Wioletty i Roberta 
ur. 31.03.07 z Nowogardu

Córka Magdaleny i Adama 
ur. 2.04.07 z Jarchlina

Syn Marty i Błażeja 
ur. 2.04.07 z Nowogardu

Córka Anity Borkowskiej 
ur. 3.04.07 z Gostomina

Córka Kamili Tomkalskiej 
ur. 3.04.07 z Nowogardu

Córka Lidii Zawiślak 
ur. 3.04.07 z Wojtaszyc
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Zarząd Koła PZW „Tęczak” 
informuje Członków Koła, 
że w dniu 15.04.2007 r. (niedziela) odbędą się 

zawody spławikowe II-turowe 
o tytuł Mistrza Koła. 

Zawody odbędą się na kanale Świniec w Trzebieszewie. 
Zapisy w kiosku na Placu Wolności 

do dnia 13.04.2007 r. 
Startowe – 6 zł, młodzież nie płaci. 
Wyjazd o godz. 6.00 z ul. 5 Marca. 

Zapraszamy 
      Zarząd

W tak pięknym dniu, jakim jest 
25 rocznica Waszego ślubu 

życzymy Wam 
wszelkiej pomyślności, 

pociechy z dzieci, niedługo z wnuków, 
oraz doczekania w zdrowiu 

Złotych Godów 
Kochanym Rodzicom 

Elżbiecie i Bronisławowi 
Gołdyn 

najserdeczniejsze życzenia 
składają 

córka Iwona z mężem Krzysztofem 
oraz synowie Maciej i Krzysztof

Dla 
Bożenki Wróbel 

i Jadwigi Olbińskiej 
10 lat pracy 

Z okazji 
święta Waszego 

życzenia wszystkiego najlepszego 
i 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 

życzenia 
składa 

właścicielka 
Restauracji – Hotelu 

„15 Południk” Monika Pietrzak 
oraz cały personel „15 Południka”

i klienci

Niech Ten Jubileusz Milowym 
będzie kamieniem. 

Czekamy następnych z wielkim 
w sercu wzruszeniem… 

Z okazji 
perłowej 30 rocznicy ślubu 

kochanym rodzicom 
Zofii i Henrykowi 

Kowalskim 
Dużo zdrowia, pomyślności 

i samych słonecznych dni 
życzą córki z mężami

„DZIEŃ EUROPEJSKI” 
w Publicznym Gimnazjum nr 3 

21 marca - to pierwszy dzień wiosny; wszyscy odczuliśmy jak mało miał w sobie z tej pory roku, ale 
nie uczniowie Gimnazjum nr 3 i ich goście. Właśnie w tę pochmurną, zimną i mokrą środę w naszej 
szkole panowała temperatura właściwa pełni lata. I nie o skalę na termometrze chodzi, lecz o nastrój 
tego dnia – dnia otwartego.

Przygotowania 
rozpoczęły się 
wcześniej, ponie-
waż nie miał to 
być zwykły dzień 
otwarty, gdy tylko 
oprowadza się go-
ści po salach lek-
cyjnych, przed-
stawia nauczy-
cieli, starszych 
kolegów i walory 
szkoły. Młodzież 
naszej placówki, 
ubiegającej się o 
imię Zjednoczo-
nej Europy wło-
żyła dużo starań 
w prezentację te-
matyki europej-
skiej. Każda klasa 
wykonała dekoracje i rekwizyty 
związane z wybranym krajem 
Unii; nie zabrakło kostiumów i -
miłych podniebieniom widowni 
– akcentów „konsumpcyjnych” 
– ciasteczek, ciast, mandarynek 
....

Przyszli uczniowie naszego 
gimnazjum mieli więc okazję 
znaleźć się w szkole funkcjo-
nującej trochę inaczej niż za-
zwyczaj. Sale lekcyjne zmieniły 
się w miejsca jakby na ten czas 
przynależne do innych państw. 
Najciekawsze zabytki i budow-
le Paryża na monitorach w ga-
binecie internetowym, włoskie 
spaghetti i pizza w klasie języka 
polskiego, owoce południowe 
na stołach, na których zwykle 
leżą zeszyty do matematyki, 

Uwaga 

Emeryci

Prosimy uprzejmie o spraw-
dzenie w legitymacji czy składki 
na ten rok są opłacone. Szcze-
gólnie ważne jest by ZKP było 
do końca maja opłacone. Z góry 
dziękujemy.

Biuro czynne w poniedziałki i 
piątki od godziny 9.00 do 12.00.

Alina Ochman

wiatraki i tulipany – w gabine-
cie biologiczno-chemicznym, 
czy owsiane duńskie ciasteczka, 
i filozofowie greccy w innych 
pomieszczeniach. Prezenta-
cje państw – bardzo różne, a 
przez to ciekawe, przypomniały 
hymny narodowe (w tym rów-
nież Polski), kolory flag (uwagę 
zwróciły stroje „Greków” w bieli 
i błękicie). Publiczność przyjęła 
z aplauzem pokaz mody prosto 
z paryskich wybiegów, corridę 
-torreadorka na wysokich obca-
sach; scenkę z włoskiej kawiarni, 
dowcipną inscenizację „Księż-
niczki na ziarnku grochu”. Duże 
brawa otrzymał duet recytujący 
wiersz „Kto ty jesteś ?”, a greccy 
myśliciele ze stoickim spokojem 
mówili o historii Hellady.

Następna część spotkania to 
konkurs wiedzy o Unii Europej-
skiej. Brali w nim udział nie tyl-
ko gimnazjaliści, chętni znaleźli 
się także wśród szóstoklasistów. 
Atmosfera stała się gorąca, pod-
czas dogrywki, w której wyło-
niono zwycięzców – uczniów 
kl. II a; radość chłopców była 
ogromna.

Usłyszeliśmy od naszych 
gości pozytywne opinie na te-
mat tego, co przygotowaliśmy. 
Dzień minął wesoło i przyjem-
nie, znajomości zostały zawarte, 
obydwie strony były zadowo-
lone. Na pewno nie był to czas 
stracony.

Ewa Brzozowska
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ul. Zielona 3
(obok restauracji „Przystań”)

zaprasza od 2 kwietnia.
Cena za 1 minutę opalania 1 zł

POWIATOWA STACJA 
SANITARNO–EPIDEMIOLOGICZNA W GOLENIOWIE

PRACOWNIA MIKROBIOLOGICZNA
ul. Pocztowa 36, 72-100 Goleniów, tel. 418 – 23 – 22

Informujemy, iż od dnia 2 kwietnia 2007r. w Pracowni Mikrobiologicznej PSSE w Go-
leniowie będą wykonywane badania bakteriologiczne próbek kału do Pracowniczej Ksią-
żeczki Zdrowia

POBIERANIE, PRZECHOWYWANIE I TANSPORT
PRÓBEK KAŁU DO BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH

DO PRACOWNICZEJ KSIĄŻECZKI ZDROWIA
1. Próbkę kału do badania bakteriologicznego pobiera klient po uprzednim zapoznaniu 

się z niniejszą instrukcją. 
2. Kał do badania na nosicielstwo pałeczek Salmonella, Shigella do Pracowniczej Ksią-

żeczki Zdrowia należy pobrać w trzech możliwie kolejno po sobie następujących dniach tzn. 
> poniedziałek
> wtorek 
> środa 
Materiał w dniu pobrania należy dostarczyć do Punktu Przyjęć w PSSE w Goleniowie. 
3. Do każdej próbki kału należy dołączyć dokładnie i czytelnie wypełnione „Skierowanie 

na badanie laboratoryjne” wg wzoru dostępnego w Punkcie Przyjęć. 
4. Punkt Przyjęć w PSSE w Goleniowie przyjmuje materiał od poniedziałku do środy w 

godzinach od 800 do 1000.
5. Sposób pobrania materiału: 
- próbkę kału należy pobrać ze świeżo oddanego stolca do czystego, szczelnie zamknię-

tego pojemnika – „kałówki”,
- należy pobrać około 3 cm3 (wielkość orzecha włoskiego),
- na pojemniku „kałówce” należy umieścić: imię i nazwisko osoby badanej i datę po-

brania kału. 

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO 
W GOLENIOWIE UPRZEJMIE  

ZAPRASZA  
w sobotę - 14 kwietnia 2007 r. w godzinach od 900 do 1300 

na „Dzień otwarty” Urzędu.
Na Sali Obsługi Podatników Pracownicy Urzędu będą udzielali 
wszelkich informacji dotyczących rozliczeń podatkowych 
za 2006 r. oraz służyli pomocą przy wypełnianiu zeznania 
rocznego.

Uwaga! W tym dniu KASA będzie nieczynna.

DZIEŃ OTWARTY
SOBOTA 14.04.2007 r.

„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 osobiście lub telefonicznie w 
biurze „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o. ul. Boh. Warszawy 103 telefon 091 
57 92 630.
1. Eugeniusz Niziński – telefon 091 57 92 630, kom. 691 657 444
2. Jarosław Dobaj – telefon 091 57 92 639, kom. 695 657 448

Wielkanocne świętowanie 
w Przedszkolu nr 3

Wielkanoc to radosne święta, które nadchodzą razem z wiosną. Tradycyjnie 
w naszym przedszkolu to czas wytężonej pracy i wielu przygotowań, zarówno 
dla dzieci jak i personelu przedszkola.

Nasze dzieci wykonały wspaniałe 
dekoracje wielkanocne, zające, kur-
czaki, wiosenne drzewka, wycinanki 
z motywami wielkanocnymi, które są 
ozdobą sal i całego przedszkola. Był to 
również czas siania owsa i rzeżuchy, 
wykonywania stroików świątecznych, 
robienia pisanek i palm, a także malo-
wania pięknych kolorowych zajączków 
z  przeznaczeniem na kiermasz wiel-
kanocny. W holu przedszkola stanęło 
ogromne jajko, które udekorowały 
dzieci z grupy 5-latków.

Natomiast dzieci z grupy starszaków 
pracowicie przygotowywały program 
artystyczny zatytułowany „Wielkanoc-
ne świętowanie”.

Wesoły i radosny nastrój zbliżają-
cych się świąt Wielkanocnych zapa-
nował w przedszkolu 30 marca 2007 
o godzinie 16.00. Wtedy to zaproszeni 
rodzice mieli okazję podziwiać owoce 
naszej pracy.

 Starszaki zaprezentowały wiersze 

i piosenki o magicznej mocy święco-
nego jajka, dzielenia się nim podczas 
śniadania w pierwszy dzień świąt i 
oczywiście o polewaniu się wodą a 
także innych obrzędach wielkanoc-
nych. Charakter uroczystości podkre-
śliły pięknie przebrane przez rodziców 
dzieci (kolorowe zajączki i kurczaki), a 
w scenografii nie zabrakło elementów 
typowo wielkanocnych.

Całość uświetniły życzenia  oraz 
kiermasz ozdób wielkanocnych i ciast 
domowego wypieku, dochód z kier-
maszu przeznaczony będzie na zakup 
pomocy dydaktycznych. 

Uroczystość ta pomogła nam w 
zaszczepieniu dzieciom przywiązania 
do tradycji, zachęciła do szukania 
różnorodnych form pracy, mających 
na celu zapoznanie ich z kulturą włas-
nego kraju.

Kontakty z tradycją i obyczajami 
nie rodzą się z dnia na dzień, trzeba 
powoli je zaszczepiać i pielęgnować, 

jeśli my dorośli rozbudzimy przywią-
zanie do swego kraju u jego tradycji to 
zostanie to na pewno przeniesione w 
przyszłości przez dzieci do ich włas-
nych domów.

Nauczycielka grupy 6-latków
Krystyna Borczyk

Nadziei i optymizmu, 
zdrowia i radości,

Wesołego Alleluja na całe Święta 
Wielkanocne i na co dzień,

wszystkim mieszkańcom Nowogardu
życzą Przedszkolaki, 
Rada Pedagogiczna 

oraz personel Przedszkola nr 3

REKLAMA

REKLAMA



10 M - Nr 27 (1564)
Następne wydanie DN 
ukaże się 13.04.2007 r.

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

Poradnia Medycyny Pracy 

NZOZ „SANUS” 
pokój. 210 w Przychodni 

(ul. Kościuszki) 
zaprasza na:

- badania profilaktyczne, wstępne, okreso-
we i kontrolne pracowników

- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWENCI!!! 

CENY PROMOCYJNE!
Rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

Zapraszamy wszystkich kierowców do bezpłatnego:

czeka na Ciebie
Nasz serwis czynny

8.00-15.30 8.00-13.30

DORADZTWO PRAWNE 
opinie prawne, pisma procesowe,

wnioski do sądu i komornika, 
umowy, testamenty

ul. 3 Maja 55 (na przeciw księgarni) 
Czynne pon – pt w godz. 930 – 1600 

tel. 0503 61 77 39 
N I S K I E  C E N Y ! ! !

Do wynajęcia 
POMIESZCZENIE 

BIUROWE 
w centrum Nowogardu 

o pow. 11 m2 z parkingiem 
Tel. 0501 549 818

Wykonam 
tłumaczenie 

w języku rosyjskim.
665 316 387

KURKI NIOSKI 
• odchowane powyżej 9 tygodni

• pełen program szczepień 

JUŻ W SPRZEDAŻY 
Gospodarstwo Drobiarskie 

Żabowo 13, tel. 091 39 106 66

Sprzedam 

krzewy 
iglaki i liściaste. 
Tel. 0698 761 027tel. 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

t 7 113 • po godz. 16:00 kom. 0662 872 706el. 091 39 2

m12,16,30,45,60 C

NOWOGARD • ul. 14cNadtorowa
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OG£OSZENIA 
DROBNE • Parapety, rolety zewnętrzne i wewnętrzne

• Profil 3 i 5 komorowy

• Okucia lub

• Sprzedaż ratalna

DECEUNINCK

MACO GU

KOLONIE!!
990 zł

WAGABUNDA Przewozy i Turystyka
ul. Andersa 7
tel. 091 418 92 93
wagabunda@home.pl
www.wagabunda.org.pl

Mazury 25.06-08.07
Kotlina Kłodzka 09.07-21.07
Pomorze 23.07-03.08
Pieniny 05.08-19.08

• Bilety wstępu
• Zakwaterowanie
• Przejazd Autokarem
• Pełne wyżywienie

Zapewniamy:

Paryż 850 zł

NIERUCHOMOŚCI

• Działki budowlane w Nowogardzie, 
przy ul. Gen. Bema sprzedam. 0605 
106 300.

• Wynajmę część sklepu – ok. 15 m 
kw. na działalność handlową w 
Gryficach. 0609 307 327.

• Pilnie poszukuję mieszkania do 

wynajęcia - najlepiej kawalerka 

lub 2-pokojowe plus garaż. 0889 

188 134.

• Kupię strych do adaptacji w Nowo-
gardzie. 0889 210 972.

• Działkę budowlaną 9 arów w 
Kościuszkach sprzedam. 0502 
673 863. 

• Poszukuję do wynajęcia lokal o po-
wierzchni 60-100 m kw., na działal-
ność. 091 39 26 256, 888 626 062. 

• Poszukuję mieszkania dwupo-
kojowego do wynajęcia. Tel. 
604 867 363.

• Hala do wynajęcia ok. 160 m kw. 
697 25 67 78.

• Wynajmę garaż na ul. Zamkowej. 
0607 580 172.

• Kupię działkę budowlaną w Nowo-
gardzie lub okolicy. 0696 733 180.

• Kupię działkę budowlanę w Nowo-
gardzie, kierunek Długołęka. 0695 
091 277, 0693 553 656.

• Szukam pomieszczenia do wynaję-
cia pod działalność o pow. do 50 m 
kw. 0697 756 227.

• Do wynajęcia mieszkanie 3-poko-
jowe i garaż. 0696 440 841.

• Sprzedam działkę własnościową, 
ul. Leśna. 0696 440 841.

MOTORYZACJA

• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”do 

Rovera 416 z 1996 r., cena do 

uzgodnienia w bdb stanie. Tel. 

0605 522 340.

• FIAT TEMPRA. WAŻNE OC I PRZE-
GLĄD. GAZ. ATRAKCYJNA CENA. 
513 164 203.

• Sprzedam Mercedes sprinter 212, 

1998 r., silnik 2,9 D (automat). Cena 
do uzgodnienia. 606 857 196.

• Sprzedam Polonez Caro, 

rok 1993, z hakiem i GA-

ZEM w kole. Nowy bagażnik  

dachowy, przegląd do końca 

maja, bez ubezpieczenia, cena 

600 zł. Tel. 692 079 227.

• Sprzedam Simsona po kapitalnym 
remoncie. Zarejestrowany, cena do 
uzgodnienia. 0889 036 390.

• Peugeot 406, rocznik 2001, po wy-
padku sprzedam. Cena 5.000 zł. Tel. 
0607 607 814.

ROLNICTWO

• Sprzedaż piskląt na zapisy. 091 39 
21 070.

• Sprzedam byka rasy mięsnej Welsh 
Black, 2,5 roku. 091 39 25 132.

• Sprzedam torf. Ilość ograniczona. 
0602 342 833.

• Sprzedam prosięta. Tel. 
604 390 356.

• Sprzedam elektryczną kosiarkę do 
trawy – z koszem. 091 39 25 132.

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.

• USŁUGI TRANSPORTOWE DO 1,5 TONY, 

FAKTURA VAT. MOŻLIWOŚĆ NAWIĄZANIA 

STAŁEJ WSPÓŁPRACY. 0888 878 314.

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 783, 
0660 392 851.

• Dekarsko-blacharskie, docieplenia. 
508 170 846.

• Nauka angielskiego. 0697 027 844. 
• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Usługi hydrauliczne, instalacje 
wod.-kan. i co, stali, miedzi. 0697 
878 118.

• Nauka angielskiego. 0697 027 844. 
• ROZLICZENIA PODATKOWE – PITY. 

20 zł/deklaracja. 0695 770 724.
• Remonty mieszkań od A do Z. Ma-

lowanie, szpachlowanie, glazura, 
hydraulika, elektryka, ocieplenia, 
regipsy. 0667 435 942.

• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.

• Usługi remontowo-budowlane. 
0880 690 324.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 575, 0695 085 470.

• Remonty starych i wykończenia 
nowych mieszkań i domów. 0663 
312 601.

PRACA

• Przyjmę mechanika samocho-
dowego z kwalifikacjami. 091 39 
20 131, 0605 276 271.

• Zatrudnię lektora języka angiel-
skiego w godzinach popołudnio-
wych na terenie Gryfic. Tel. 0602 
401 331. 

• Zatrudnię do produkcji siatki. Kiko-
rze 36. 502 652 929.

• Zatrudnię murarzy – praca w akor-
dzie. Tel. 693 716 085.

• Zatrudnię mechanika samocho-
dowego. 0605 276 271, 091 39 
20 303.

• Potrzebna osoba ze znajomością 
języka angielskiego. Praca dla stu-
dentki, dobrze płatna, kilkadziesiąt 
godzin w miesiącu. Kontakt jn@
kbp-entreprise.dk.

• Fabryka okien „OKNO” zatrudni 
osobę do pracy w biurze i w tere-
nie. Prawo jazdy i dyspozycyjność. 
Tel. 091 39 25 639.

• Kierowca kat. C poszukuje pracy. 
Doświadczenie na szosach i łód-
kach. 0695 251 809.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 091 39 
27 248.

• Zatrudnię kierowcę ciężarówki. 
0605 276 271, 091 39 20 303.

INNE

• POŻYCZKI BEZ BIK, RATY MIESIĘCZ-
NE. FORMALNOŚCI U KLIENTA W 
DOMU. DZWOŃ – 091 39 27 268, 
513 164 203.

• Sprzedam torf. Ilość ograniczona. 
602 342 833.

• Elektryczny przepływowy pod-

grzewacz wody, 380 V, małe ga-

baryty, do domku, baru, cena od 

150 zł oraz Gazowy podgrzewacz 

wody 130 – 180 litr., stojący, ide-

alny do domku, pensjonatu, re-

stauracji, gdzie gorąca woda jest 

w kilku bateriach – jednocześnie 

cena 1000 zł. 0501 446 467.

• Sprzedam krajzegę z silnikiem na 
paski 5,5 Kw. 0604 592 564, 091 419 
12 91.

• Sprzedam meble pokojowe w do-
brym stanie, cena do uzgodnienia. 
Tel. 091 39 22 783, 0660 392 851.

• PIEC gazowy c.o. VAILLANT, cena 

600 zł lub piec c.o. – elektronik, 

cena 1.200 zł oraz Junkers ga-

zowy do łazienki, kuchni firmy 

Vaillant, cena 450 zł – gwarancja, 

serwis. 0501 446 467.

• Sprzedam sznaucery miniatury 
– pieprz i sól. 505 99 41 27.

• Kupię RZUTNIK DO BAJEK „Ania” + 

bajki dla dzieci do rzutnika. Przyślij  

sms, oddzwonię. Tel. 665 

205 256.

• Sprzedam okna plastikowe 75 x 90, 
cena 350 zł/szt. 091 39 134 17.

• Grzejniki panelowe c.o. do miesz-

kania, domku, warsztatu, różne 

rozmiary, nowe i używane – ta-

nio oraz piec gazowy c.o. Vaillant 

stojący, żeliwny, elektronik, do 

domku, cena od 800 zł. Serwis 

gwarancyjny. 0501 446 467.

• Bojler elektryczny 60l, używany oraz 
krajzegę sprzedam. 0691 841 325.

• Sprzedam rury stalowe – grubo-
ścienne ø 63 – mb 13 zł, ø 83 – mb 
16 zł. 091 39 20 307.

• Pożyczki! 0503 037 506.

ODDAM, PRZYJMĘ

• Oddam roczną sukę i 8-miesięcz-

nego psa w dobre ręce. Tel. 091 

39 176 44. 

• Ziemię przyjmę. 602 27 37 97.

• Oddam ziemię po wykopaniu sta-
wu. 607 73 98 66.
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Kursy
językowe: angielski włoski francuskiniemiecki

Język angielski
dla początkujących

Język niemiecki, angielski dla bezrobotnych

72-200 NOWOGARD
UL. BOH. WARSZAWY 71
Tel/Fax. 091 39 26 939

kom. 0 606 664 742

blachy, rury, pręty, profile,
kątowniki, ceowniki,

płaskowniki, dwuteowniki,
kute elementy ozdobne

(na terenie byłego POMu)

Radosław Kluszczyński

złomowanie samochodów

Słudwia koło Płotów

AUTOZŁOM

70-423 Szczecin

tel/fax 091 488 54 26

KUPNO - SPRZEDAŻ

ul. Piłsudskiego 11/2

ARDOM

Kompleksowa obsługa
Firm w zakresie

Reprezentacja
przed PIP

BHP

Menadżer do spraw BHP

banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki

Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki

•

•

• Powiat Drawski

• Gmina Trzebiatów
Radiowa w

Radio VOX Gryfice

Niech ptaki brokat gwiazd Ci przyniosą, 
Niech ranek Twoją twarz obmyje rosą. 

Niech Bóg da Ci wiarę, 
A my na urodziny serca damy Ci całe. 

Dla najlepszego dziadka na świecie 

Mariana Sudomierskiego 
z okazji 60 urodzin 

od Sandry, Darii, Kamili i Adriana

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A
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Humor 
Henia Szczupaka

Poprawne rozwiązanie krzy-
żówki nr 13 – Święta Wiel-
kanocne- nadesłali: Grażyna 
Furmańczyk (Sikorki),Bogdana 
Walewska, Stanisława Pokor-
ska, Teresa Gawrońska (Jeni-
kowo), Nikola Grenda, Lidia 
Walaszczyk, Agata Kochelska 
(Błotno), Jerzy Siedlecki, Maria 
Gortat (Czermnica), Katarzyna 
Saja, Franciszek Palenica, Bar-
bara Śmigieł, Ryszard Gutowski, 
Eliza Zawadzka (Orzechowo), 

Teresa Młynarska (Słajsino), 
Krystyna Młynarska, Halina 
Szwal, Barbara Bartosik, Józef 
Górzyński, Damian Lelowski, 
Przemysław Sońtka, Anna Flor-
kowska, Marianna Machocka 
(Płotkowo), Pelagia Feliksiak, 
Władysława Kubisz, Wioletta Ka-
raźniewicz (Stare Wyszomierki), 
Krystyna Tretiak (Maszkowo), 
Regina Czarnowska (Osowo), 
Teresa Powalska, Rafał Włodek, 
Szczepan Falaciński, Regina 

Orłowska, Jan Mikłaszewicz, Ag-
nieszka Skowrońska (Strzelewo), 
Alicja Wypych.

Prenumeraty „DN” na maj 
wylosowali:

- Jan Mikłaszewicz – Nowo-
gard,

- Katarzyna Saja – Nowogard,
- Teresa Gawrońska – Jeni-

kowo.
Gratulujemy!    

Jezus Zmartwychwstał ! 
Chwała Barankowi!

Te słowa przewijały się w 
piosenkach i przedstawieniu 
jakie dla dzieci podopiecznych 
nowogardzkiego OPS po raz 
kolejny  zorganizował Zbór Koś-
cioła Ewangelicznych Chrześ-
cijan przy współpracy OPS . 
W środowy wieczór 4 kwietnia 
2007 o 18:00 sala kinowa NDK 
wypełniła się po brzegi dziećmi i 
rodzicami. Pastor Cezary Komi-
sarz rozpoczynając imprezę po-

wiedział , że nie dojechały paczki  
na Święta Bożego Narodzenia w 
ramach Gwiazdkowej Niespo-
dzianki, ale przyjaciele Zboru z 
Niemiec przekazali 150 paczek i 
kilkadziesiąt kilogramów nowej 
odzieży. 

Program artystyczny autor-
stwa katechetki Andrei Komisarz  
przygotowany pod okiem autorki 
i  katechetki Marii Ziemkowskiej 
z Osiny, nawiązywał bezpośred-
nio do przesłania Świąt Wielkiej 
Nocy  o Zbawicielu , ukrzyżowa-
nym i zmartwychwstałym.

Później zespół muzyczny za-
angażował we wspólne śpiewanie 
nie tylko wszystkie dzieci ale i 
sporą część rodziców, a piosenka 

gimnastycz-
n a  „  B ó g 
kocha mnie 
„  doczekała 
się bisu.

N a s t ę p -
nie Jonatan, 
Sara, Justy-
na i Cezary 
kilkoma pio-
senkami w 
stylu  gospel 

zakończyli część artystyczną.
Każde przybyłe dziecko otrzy-

mało  z rąk pastora i kierownicz-
ki OPS pani Teresy Skibskiej 

paczkę oraz słodki upominek. 
Przy wyjściu Sabina i Zenona  
obdarowywały każde dziecko 
czymś do ubrania oraz kolorową 
książeczką z obrazkami.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim 
pracownikom NDK , którzy 
po raz kolejny bezinteresow-
nie włączyli się w naszą akcję. 
Wszystkim Mieszkańcom miasta 
i gminy Nowogard w imieniu 
Zboru życzymy błogosławio-
nych Świąt Pamiątki Śmierci i 
Zmartwychwstania Pana Jezusa 
Chrystusa. Jezus Zmartwych-
wstał , Alleluja!!! i  On żyje na 
wieki już !!! 

W imieniu 
Zboru pastor 

Cezary Komisarz 

Rozwiązania krzyżówki nr 13

Zróżnicowanie
Można wyrazić to wprost:
Jedni mają zawsze tłusty czwartek
Dla drugich jest zawsze wielki post.

Wesołe jajko
Na stole kartki jak mozaika,
A wszystkie życzą „Wesołego jajka”.
Na świecie kobra, gwałt i rumor,
Ludzkość zalewa się na umór,
A jajko ma mieć dobry humor...
Tutaj afera, tam banda, tam szajka – 
A wesołości się żąda od jajka!
Puste kieszenie, plecy gołe,
A jajko musi być wesołe?
Dla jajka to bajka przecież
Według laika,
Ale czy kto wczuł się
W rolę jajka?
A któż z was,
O moje wy ziemskie anioły,
Gdy go ugotują, to taki wesoły?
Jajko na twardo!...
Tragiczna postać.
Już za młodu cierpi
Tę psychiczną ranę,
Że mu nigdy ptakiem nie pisane zostać...
O, jajko wściekłe!
Jajko sfrustrowane!
Ja się z tobą zgadzam,
O jajko w poglądach,
Bo ode mnie tez się wesołości żąda...
Żąda widz stateczny,
Żąda podfruwajka...
I także na Wielkanoc!
Całkiem jak od jajka.
Zniechęcony i samotny w tłumie
Krążę więc ulicami – przepełniony wzgardą...
I nikt!... Tylko jedno
Jajko mnie rozumie...
Na twardo

Wesołych, pogodnych
Świąt Wielkiej Nocy

smacznego jajka
Czytelnikom „Humoru” 

życzy Henryk
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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)

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

ZGONY

Do serca 

przytul 

psa
Zachęcamy Państwa do 
przygarnięcia czworonoga, 
który z wytęsknieniem cze-
ka na nowego właściciela. 
Psy można obejrzeć w Przy-
tulisku przy Przychodni 
Weterynaryjnej „Sikorka” 
w miejscowości Sikorki 41 
lub dowiedzieć się szcze-
gółów pod numerami te-
lefonu (091) 39 17 695 lub 
(091) 39 17 664.

Nowogard 05.04.2007r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca   
2.  Murarz 

3. Technik Farmacji 
4.  Pielęgniarka 
5.  Sprzedawca kierowca 
6. Inspektor do spraw budowy
7.  Kierowca z kat. D
8.  Kierowca z kat. C+E 
9. Sprzedawca – magazynier 

10. Sprzątaczka – pracownik 
zieleni ½ etatu 

11.  Pomiarowy-pom.geodety

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Kucharz   (Niechorze) (Po-
bierowo)

2. Pracownik produkcji  (Gole-
niów)

3. Kierowca z kat. C+E (Gryfice) 
(Mieszewo)

4. Księgowa (Gryfice)
5. Nauczyciel: matematyki, w-

f,jęz. Angielskiego, jęz. Nie-
mieckiego ( Goleniów) 

6.  Główny księgowy, Naczel-
nik Wydziału Rozwoju, Inwe-
stycji i Promocji (Goleniów)

7. Naczelnik Wydziału Komu-
nikacji i  Dróg Powiatowych 
(Goleniów)

8.  Pracownik w Wdziale Archi-
tektury i Budownictwa (Go-
leniów)

9.  Operator maszyn, operator 
wózka widłowego (Kliniska / 
Goleniowa)

1 kwietnia 2007 r., Grażyna Janina Piskorzyńska, 

ur. 1955 r., zam. Nowogard

4 kwietnia 2007 r., Henryk Pawlicki, ur. 1951 r., zam. Czermnica
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Polonia Płoty – Pomorzanin Nowogard 0:1 (0:1)

Juniorzy: Pierwsze zwycięstwo 
tej wiosny

Po raz 
pierwszy u siebie

Już w najbliższą sobotę Pomorzanin zagra 
pierwszy mecz na własnym boisku. Do No-
wogardu przyjedzie drużyna Piasta Chociwel, 
zajmującego obecnie jedenastą pozycje w tabeli 
z piętnastopunktowa stratą do podopiecznych 
Wojciecha Kubickiego. Mecz tych drużyn w run-
dzie jesiennej wygrała drużyna Piasta i była to 
piwerwsza porażka Pomorzanina w sezonie.

Początek meczu o godzinie 17.00.
Pozostałe mecze:
Vineta Wolin - Dąb Dębno, Sparta Gryfice - Po-

lonia Płoty, Mieszko Mieszkowice - Hutnik EKO 
TRAS Szczecin, Osadnik Myślibórz - Radovia 
Radowo Małe, Odra Chojna - Orzeł Trzcińsko-
Zdrój, Zorza Dobrzany - Kłos Pełczyce, Fagus 
Kołbacz - Piast Choszczno.

Andrzej Garguliński

Siatkarski Memoriał
W miniona niedziele w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 odbył się siatkarski XII Memoriał 

Romana Tomczyka.

Międzynarodowe Mistrzostwa 

Polski Taxi

Tenis stołowy
Ta dyscyplina sportu rozgrywana będzie w 

Sali sportowej szkoły Podstawowej w Wierzbięci-
nie 30 czerwca. Początek o godzinie 9.00.

W chwili obecnej nie mam jeszcze pełnej 
informacji ilu zawodników z Polski i zagranicy 
w tej konkurencji zamierza startować. Wstęp-
ne zgłoszenia napłynęły z Wągrowca, Stargardu  
Szczecina, Polic i Berlina.

Dla zwycięzcy przypadnie tytuł Mistrza Pol-
ski Taxi i nagroda Marszałka Województwa Za-
chodniopomorskiego. Puchary dla zwycięzców 
wręczy wicestarosta goleniowski Tomasz Kuli-
nicz. Oczekujemy na zgłoszenia zawodników z 
naszego regionu – w Pubie Pasadena lub telefo-
nicznie – 606 6123 367.

Andrzej Szafran

Aktualna tabela:
1.  Piast Chociwel 19 52 80-14
2.  Vineta Wolin 19 41 65-26
3.  Osadnik Myślibórz 19 37 66-28
4.  Pomorzanin Nowogard 19 33 30-28
5.  Dąb Dębno 19 31 52-32
6.  Kłos Pełczyce 19 30 46-30
7.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 19 29 53-34
8.  Polonia Płoty 19 25 50-33
9.  Sparta Gryfice 19 25 38-38
10.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 19 24 38-66   
11.  Mieszko Mieszkowice 19 24 23-48
12.  Odra Chojna 19 23 44-57
13.  Piast Choszczno 19 16 28-68
14.  Radovia Radowo Małe 19 16 27-85
15.  Fagus Kołbacz 19 14 18-39
16.  Zorza Dobrzany 19 13 29-61

Pomorzanin: Frąckowiak 
– Hoppe (50’ Kasprzyk), Doma-
nowski, Paszkiewicz, Mordzak, 
Litwin, Pertkiewicz, Majdziń-
ski, Majczyna (75’ Pastusiak), 
Skrzecz (30’ Gaik), Lembas.

Bramka dla Pomorzanina: 
Lembas.

Mocno osłabieni pojechali na 
mecz z Polonią Płoty juniorzy 
Pomorzanina. W składzie druży-
ny Czesława Sowy zabrakło kilku 
podstawowych zawodników. Nie 
przeszkodziło im to wywalczyć 
pierwszy komplet punktów tej 
wiosny.

Już w pierwszej minucie wynik 
mógł otworzyć Majczyna, który 
po podaniu Pertkiewicza znalazł 
się sam przed bramkarzem, lecz 
jego strzał z ostrego kąta trafił w 

boczną siatkę. Później na dłużej 
inicjatywę przejęli gospodarze. 
W 3. minucie Polonia przepro-
wadza kontrę, jeden z jej zawod-
ników będąc w sytuacji sam na 
sam mija naszego bramkarza, 
lecz nie trafia do pustej bramki. 
W 20. minucie uderzenie z dy-
stansu Frąckowiak przenosi nad 
poprzeczkę.

Kwadrans przed końcem 
pierwszej połowy Pertkiewicz 
zagrywa piłkę przez pół boiska 
do Litwina, ten znajduje się w 
sytaucji sam na sam, lecz jego 
strzał odbija bramkarz Polonii. 
Przy dobitce Lembasa jest jednak 
bezradny i Pomorzanin obejmuje 
prowadzenie.

W 40. minucie gospodarze 
przeprowadzają kontrę zakoń-

czonym strzałem z dystansu. 
Piłka jednak mija bramkę Po-
morzanina.

Dziesięć minut po wznowieniu 
powinien być remis. W zamie-
szaniu pod bramką gości jeden z 
miejscowych graczy mając przed 
sobą pustą bramkę nie zdołał 
umieścić piłki w siatce. Pięć 
minut później Pomorzanin od-
powiada uderzeniem Pertkiewi-
cza z 25. metrów, lecz bramkarz 
zdołał wybić piłkę poza bramkę. 
W 70.minucie Kasprzyk inicjuje 
szybką kontrę, lecz traci piłkę w 
środku pola. Wykorzystuje to 
Polonia, jeden z jej graczy posyła 
piłkę w kierunku bramki Frącko-
wiaka, ta nie trafia do siatki, lecz 
ociera się o spojenie.

Pięć minut przed końcem 
Pertkiewicz zagrywa do Gaika, 
który strzałem z 16. metrów 
umieszcza piłkę w siatce. Bramka 
nie zostaje jednak uznana, gdyż 
zawodnik Pomorzanina był na 
pozycji spalonej. Nie zmienia to 
jednak faktu, że podopiecznym 
Czesława Sowy udało się przy-
wieźć trzy punkty.

Pozostałe wyniki meczów:
Piast Choszczno - Sparta Gry-

fice 3:2, Kłos Pełczyce - Fagus 
Kołbacz 1:0, Orzeł Trzcińsko 
Zdrój - Zorza Dobrzany 3:0, 
Vineta Wolin - Odra Chojna 
5:3, Radovia Radowo Małe - Dąb 
Dębno 1:4, Hutnik EKO TRAS 
Szczecin - Osadnik Myślibórz 
0:7, Piast Chociwel - Mieszko 
Mieszkowice 1:0.

Andrzej Garguliński

W zawodach wzięły udział cztery drużyny, 
które systemem pucharowym walczyły o 
zwycięstwo. Pierwszą parę stanowiły drużyny 
LZS Wyszomierz i Oldboys. Wygrali zawod-
nicy z Wyszomierza 2:0 zapewniając sobie 
awans do finału rozgrywek. W drugim meczu 
LZS Nowogard pokonał LZS Żabowo 2:1.

W meczu o trzecie miejsce zawodnicy 
Oldboys pokonali LZS Żabowo 2:1. W finale 
Nowogard zwyciężył Wyszomierz 2:0. 

Puchary dla trzech najlepszych zespołów 
ufundował nowogardzki :LZS a wręczyli je 
członkowie rodziny Romana Tomczyka.

Andrzej Garguliński

Sonda kibiców

Piątkowski 
po raz drugi

Poprzednie wyniki sondy zatytułowaliśmy 
„Piątkowski po raz pierwszy”. Dziś musimy 
tylko zmienić numerację, gdyż kibice głosujący 
na najlepszego zawodnika ostatniego meczu 
Pomorzanina po raz kolejny uznali, że był nim 
nasz doświadczony bramkarz.

Wyjazdowy mecz z Polonią Płoty nie wyszedł 
Pomorzaninowi. Marek Piątkowski dwa razy dał 
się pokonać zawodnikom gospodarzy, lecz żaden 
z goli nie padł z jego winy. Drugie miejsce zajął 
Wojciech Bonifrowski, który zebrał tylko jeden 
głos mniej. Trzecie miejsce zajął zdobywca drugiej 
bramki dla nowogardzkiego zespołu, Krystian 
Miklas. Gratulujemy.

Głosować można na stronie www.pomorzanin-
nowogard.za.pl/.

Andrzej Garguliński
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MEBLE
dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

Transport gratis na terenie miasta Serdecznie zapraszamy

PIWNICA BIEDRONKA

NIE PRZEPŁACAJ - KUPUJ TYLKO U NAS

P R O M O C JA ! ! ! 
Siatka Ogrodzeniowa 
OCYNKOWANA POWLEKANA 

6 zł/m2 
Kikorze 36 • Tel. 0502 652 929

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

TANIE OPŁATY WSZYSTKO - 0.90 PLN

FOTO - BOŻENA
72-200 Nowogard
ul. 3-go Maja 48

Tel. 091 39 26 953
Tel.kom. 501 054 706

Na Życie
i Mieszkaniowe

MATERIAŁY BUDOWLANE

                Szanowni 
               Klienci 

              Pełnych pokoju 
            i nadziei 

             Radosnych Świąt 
Zmartwychwstania 

Bożego 
życzy 

Zakład Fryzjerski 

przy 

ul. Boh. Warszawy 100

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A



Gabrysi i Jankowi 
Łuczak 

Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM
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czytaj na s. 6

ŻYCZENIA

Telefoniczny DYŻUR REDAKCYJNY
091 392 21 65 do 16.00
po 16.00 091 392 50 87

czytaj na s. 9

Co dla turystów?
MAGAZYN

czytaj na s. 6

czytaj na s. 4

R
A
T
Y

0%

www.bicykl-szczecin.com

Nowogard • •ul. Młynarska 7

Skutery
Rowery

od 2899 zł - 2499 zł
od 249 zł - 199 zł

REKLAMA

ul. Zielona 3
(obok restauracji „Przystań”)

zaprasza od 2 kwietnia.
Cena za 1 minutę opalania 1 zł

REKLAMA REKLAMA

czytaj na s. 3

najserdeczniejsze życzenia

na

składają kochający rodzice

Danuta i Janusz Kwietniewscy

Nową Drogę Życia

Bądzcie dla siebie
i ziarnem pieprzu, i szczyptą soli,

i tym co cieszy, i tym co boli.
Trwajcie razem,

gdy miłość w rozkwicie
i gdy ku jesieni

swe kroki skieruje życie."

Marcie

Grzegorzowi Kwietniewskiemu
i
Łukasik

Ile i dla 
kogo?

Ścieki 
w piwnicy

Rusłan 
w Goleniowie

W obronie 
przełożonej



2 M - Nr 28 (1566)

Ukazuje się w 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: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  

tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: poligraf@post.pl. Wydawca, 

skład i druk “POLIGRAF”, adres jak wyżej. Redakcja nie odpowiada za treść reklam 

i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.

KALENDARIUM
13 KWIETNIA

Imieniny: Agatonika, Długomił, Hermenegild, Her-
menegilda, Ida, Jan, Justyn, Karp, Kwintylian, Maksym, 
Małgorzata, Marcin, Marcjusz, Przemysł, Przemysław, 
Przemysława i Ursus
Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia

14 KWIETNIA

Imieniny: Ardalion, Berenika, Ernestyna, Izabela, Ja-
dwiga, Julianna, Justyn, Lambert, Lamberta, Lawinia, 
Lawiniusz, Maksym, Maria, Myślimir, Nikola, Symplicja, 
Tomaida, Tyburcja, Tyburcjusz, Tyburcy i Walerian
Dzień Ludzi Bezdomnych

15 KWIETNIA

Imieniny: Anastazja, Bazylisa, Cezariusz, Cezary, Eu-
tyches, Maksym, Maro, Maron, Modest, Olimpia, Piotr, 
Teodor, Tytus, Wiktoryn i Wszegniew
Międzynarodowy Dzień Kombatanta

16 KWIETNIA

Imieniny: Benedykt, Bernadeta, Cecylian, Charyzjusz, 
Erwin, Erwina, Feliks, Julia, Joachim, Kajus, Kalikst, 
Ksenia, Kwintylian, Lambert, Leonid, Marcjalis, Optat, 
Publiusz, Saturnin, Turybiusz i Urban
Święto Sapera

Dzień Włókniarza 

REKLAMA

POMÓŻMY 
SOBIE

Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 
tej rubryce jest bezpłatne. Zgłoszenia są przyj-
mowane pod numerami telefonów: 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.

Nie bądźmy obojętni wobec ludzi znajdują-
cych się w trudnej sytuacji.

   Z góry dziękujemy.  Redakcja 

Awanse w policji
W minioną środę w Komisariacie Policji w Nowogardzie odbyły się uroczystości wręczenia poli-

cjantom awansów na wyższe stopnie. 

Tragedia na wysypisku

Kobieta zginęła w pożarze
35-letnia kobieta zginęła w pożarze drewnianej szopy na wysypisku śmieci w Słajsinie. Okoliczności 

zdarzenia bada policja.
Do tragedii doszło w sobotę 7 kwietnia. Podczas akcji gaszenia znajdującej się na terenie wysypiska 

drewnianej szopy strażacy zauważyli zwęglone zwłoki. Ustalono, że było to ciało 35-letniej kobiety, która 
mieszkała tam ze swoim ojcem. Razem zajmowali się zbieraniem złomu i butelek na wysypisku.

Przyczyna pożaru w tej chwili nie jest znana. Okoliczności zdarzenia bada policja. Na polecenie 
goleniowskiej Prokuratury Rejonowej zwłoki zostały zabezpieczone do dalszych badań.

Spokojne święta
Wielkanoc w tym roku upłynęła spokojnie, zdaniem policjantów nawet wyjątkowo spokojnie. Od-

notowano mniej zdarzeń i interwencji niż w roku ubiegłym.

W tym okresie na terenie po-
wiatu goleniowskiego zanotowano 
tylko jedną kradzież. Miało to 
miejsce w jednej z nowogardzkich 
dyskotek, gdzie skradziono toreb-
kę. Poza tym zatrzymano dwóch 
nietrzeźwych kierowców oraz 
dwie osoby poszukiwane listem 
gończym. 

Dobrą wiadomością jest to, że 
na terenie powiatu nie doszło do 
żadnego wypadku drogowego, 
zanotowano jedynie jedenaście ko-
lizji drogowych. Lany poniedziałek 
także upłynął bardzo spokojnie, 
nikt nie skarżył się na wykrocze-
nia związane z tradycją oblewania 
wodą. W tym okresie bezpie-
czeństwa mieszkańców powiatu 
goleniowskiego strzegło więcej niż 
zwykle policjantów. Ag

Na mocy rozkazu Komendanta Wo-
jewódzkiego Policji w Szczecinie insp. 
Tadeusz Pawlaczyk w naszym woje-
wództwie awansowano 14 policjantów, 
z czego dwóch z nowogardzkiego 
Komisariatu. Młodszym aspirantem 
został mianowany sierżant sztabowy 
Robert Krzak a sierżantem policji mia-
nowano starszego posterunkowego Se-
bastiana  Żróbka z Komisariatu Policji 
w Nowogardzie. Nominacje na wyższe 
stopnie służbowe otrzymali również 
starszy posterunkowy Paweł Kniołw 
oraz starszy posterunkowy Paweł Sur-
ma z Sekcji Prewencji KPP Goleniów, 
którzy równiez mogą legitymować się 
stopniem sierżanta policji. Nominacje 
wręczył Komendant Powiatowy Policji 
w Goleniowie insp. Leszek Skotnicki. 
Policjanci zostali awansowani w nagro-
dę za bardzo dobre wyniki w służbie.

Ag

Turniej 
siatkówki

W dniu 14 kwietnia 2007 r o godzinie 10.00 w 
szkole Podstawowej nr 4 w Nowogardzie odbędzie 
się IV Memoriał Mieczysława Dobrowolskiego w 
piłce siatkowej mężczyzn.

Do turnieju zaproszono zespoły z Goleniowa, 
Świnoujścia i reprezentację Nowogardu. Zapra-
szamy sympatyków siatkówki

Organizatorzy
Drużyna „OLDBOY’S”
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Ośrodek pomocy Społecznej

Ile i dla kogo?
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej jednogłośnie przyjęto sprawozdanie 

finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2006.
Celem niniejszego opracowania nie jest ocena pracy OPS (dokonali tego 

radni), ale przedstawienie skali problemu. Liczby mówią same za siebie.

tysięcy złotych. Były to pieniądze z 
budżetu gminy (milion sto pięćdzie-
siąt pięć tysięcy złotych), z funduszu 
wojewody (milion dwieście pięćdzie-
siąt cztery tysiące złotych) i z budżetu 
państwa (siedem milionów sześćset 
dwadzieścia cztery tysiące złotych).

Trzeba przy tym wiedzieć, że z roku 
na rok maleje liczba osób korzystają-
cych z pomocy, ale nie maleją nakłady 
na pomoc. (W roku 2006 środki były 
większe o 18% od roku 2005).

Dla lepszego zrozumienia podam 
główne rodzaje wydatków.

- świadczenia rodzinne – około 6 
milionów 300 tysięcy złotych,

- zasiłki celowe – około 400 tysięcy 
złotych,

- zasiłki stałe – 750 tysięcy zło-
tych,

- zasiłki okresowe – 630 tysięcy 
złotych,

- dożywianie – ponad 200 tysięcy 
złotych,

- usuwanie skutków suszy – 327 
tysięcy złotych,

Do tego dochodzą składki zdro-
wotne (ok. 80 tys. złotych) i dopła-
canie do pobytu w Domach Pomocy 
Społecznej (7 osób – 46 tysięcy 
złotych).

Trzeba też mieć świadomość, że 
Ośrodek jest poważnym zakładem 
pracy – aktualnie zatrudnia 31 pra-
cowników. To też kosztuje nas podat-
ników około 1 miliona złotych.

W kolejnym artykule o pomocy 
rzeczowej i codziennej pracy w tere-
nie wśród ludzi.

Lesław M. Marek

Ośrodek jak sama nazwa wskazuje 
prowadzi pomoc społeczną. Dla 
przeciętnego obywatela pomoc spo-
łeczna jest rozumiana jako wsparcie 
finansowe i rzeczowe. Tymczasem 
przed Ośrodkiem stoi bardzo szeroka 
gama zadań.

- wspieranie osób i rodzin w wysił-
kach zmierzających do zaspokojenia 
niezbędnych potrzeb życiowych,

- podejmowanie działań umożli-
wiających życiowe usamodzielnienie 
osób i rodzin oraz ich integracji ze 
społeczeństwem,

- udzielanie pomocy w formie 
świadczeń rodzinnych i zaliczek 
alimentacyjnych,

- prowadzenie postępowań wobec 
dłużników alimentacyjnych.

Dopóki istnieją takie zjawiska jak 
bezrobocie, ubożenie społeczeństwa, 
bezdomność i bezradność w sprawach 
opiekuńczych i wychowawczych ist-
nieć będzie zapotrzebowanie na po-

moc społeczną. Szereg rodzin trapią 
tzw. dysfunkcje- ubóstwo, sieroctwo, 
bezdomność, potrzeba ochrony 
macierzyństwa i wielodzietności, 
niepełnosprawność lub przewlekła 
choroba, alkoholizm, narkomania, 
nieprzystosowanie do warunków po 
wyjściu z więzienia, klęski żywiołowe. 
Gdy do tego dołożymy bezrobocie 
lub bardzo niskie dochody (do po-
mocy uprawnia dochód nie większy 
niż 477 złotych na osobę samotną lub 
351 złotych na osobę w rodzinie) to 
ogarniamy skale problemów. W 2006 
roku opieką objęto 987 rodzin (478 ze 
wsi), a liczba osób w tych rodzinach 
wynosiła 3 141.

Zapewne ludzie korzystający z 
pomocy Ośrodka narzekają, ze do-
stają mało.

Ale liczby w porównaniu z budże-
tem gminy są godne przemyślenia 
– Ośrodek dysponował łącznie sumą 
około 10 milionów trzydziestu trzech 

Współpraca OPS ze Zborem Ewangelicznych Chrześcijan
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Turystyka - szansa 
dla Nowogardu ?

Zdecydowana większość mieszkańców naszej gminy uważa, ze turystyka 
powinna być motorem napędowym naszego regionu. Niezaprzeczalne walory 
dał nam los  – położenie przy drodze krajowej, bliskość morza, czyste powietrze 
, lasy pełne zabytkowych drzew i grzybów, jezioro w środku miasta, zabytkowe 
budowle w mieście i okolicznych wioskach, historia stosunków polsko-niemie-
ckich dokumentowana materialnie. Trzeba to tylko  umiejętnie sprzedać. I 
za to sprzedawanie nowi radni postanowili się zabrać. Wynurzenia Tomasza 
Szafrana publikowane w „DN” nr 19 z  9 marca br  o tym świadczą. Radni 
mają świadomość ogromu zadań jakie przed nami. Pytanie zasadnicze brzmi: 
czy jesteśmy w stanie przekształcić Nowogard w bazę turystyczną z szeroką 
gamą usług – od hoteli, barów, restauracji , basenów po modne ostatnio usługi 
z pogranicza relaksu i medycyny? Trzeba jednak zacząć od małych kroczków 
– utworzyć Punkt Informacji Turystycznej i przygotować kilku przewodników.  
A wtedy można udać się na wycieczkę po mieście choćby takim szlakiem jak 
proponuje Lech Jurek radny SLD

Tekst ten publikuję celowo – zachęcam Czytelników na weekendową wycieczkę 
proponowaną przez radnego trasą, i podzielenie się swoimi uwagami - co jest 
dobre, a czego brakuje. Wszak wszystkim powinno zależeć na rozwoju miasta 
i gminy. Prognozy pogody na sobotę i niedzielę są optymistyczne. Czekamy na 
opis wrażeń i konkretne propozycje…LMM.

***
W obecnej polskiej rzeczywistości trudno wyobrazić sobie Nowogard jako prężny 

ośrodek przemysłowy. Nawet najmłodsza „fabryka”, choć zmniejszyła nieco wskaźnik 
bezrobocia, to niczym przysłowiowa jaskółka, nie czyni (niestety) wiosny.

Zatem pracy trzeba szukać gdzie indziej. Gdzie indziej, nie zawsze musi znaczyć 
daleko od Nowogardu. Potrafię sobie wyobrazić nasze miasteczko jako przyjemny i 
pożyteczny przystanek turystyczny, chociażby po drodze do nadmorskich kurortów, 
ale przecież nie tylko.

Jeśli postaramy się, aby turyści zechcieli zatrzymać się u nas choćby na chwilę i spędzili 
tu przyjemnie dwie, trzy godziny, to po niedługim czasie może się to okazać bardzo 
pożyteczne dla wielu mieszkańców naszej gminy. Obecnie wszyscy przejeżdżający przez 
Nowogard - również turyści - zmuszani są do coraz częstszych zatrzymań w korkach 
ulicznych, ale zapewne także dlatego pragną jak najszybciej się stąd wydostać.

Nieprawdą jest, że położenie naszego miasta jest niekorzystne. Jeśliby ktokolwiek 
nadjeżdżający od strony Goleniowa, Maszewa, Dobrej, Płotów czy Golczewa, mógł 
(choćby z przydrożnych tablic) dowiedzieć się, co w Nowogardzie może obejrzeć, jak 
miło spędzić kilka chwil; nabrać pewności, że czeka tu na niego punkt informacji i 
obsługi turystycznej (z przewodnikiem włącznie), że zostawi swój pojazd na pobliskim 
strzeżonym parkingu, że będzie mógł skorzystać z wypożyczalni rowerów, że może też 
być obwieziony konną bryczką lub innym pojazdem - to jest wielce prawdopodobne, że 
zawita tu pomimo pojawienia się obu obwodnic!!!

Wspomniane obwodnice (choćby tylko jedna), prędzej czy później powstaną, bo 
powstać muszą. Chodzi tylko o to, byśmy jako mieszkańcy gminy zdążyli się właściwie 
do tego przygotować.

Plac Wolności jest niekwestionowanym centrum Nowogardu, dlatego tu powinny 
zostać umieszczone wszystkie podstawowe punkty obsługi turystycznej. Stąd jest blisko 
do zabytkowego kościoła (może panorama widokowa z okien wieży?), do zabytkowych 
murów obronnych, do jeziora - wokół którego mógłby powstać prawdziwie nowoczesny 
(w dobrym tego słowa znaczeniu) szlak turystyczny.

Następny etap zwiedzania naszego miasta mógłby prowadzić obok budynku, w którym 
ongiś mieścił się Sąd Powiatowy, aby przecinając ulicę Kowalską w kierunku Zakładu 
Karnego poznać część nowogardzkich szuwarów i w końcu dotrzeć na Smoczak. Stąd 
roztacza się widok na dalszą część szuwarów i historyczną część naszego grodu. W bez-
pośredniej bliskości wiatraka turysta miałby okazję zapoznać się z legendami mówiącymi 
o zaistniałych tu onegdaj zdarzeniach oraz poznać kilka faktów z historii tych ziem.

W drodze powrotnej prowadzącej obok torów kolejowych, dalej ulicą Dąbrowszcza-
ków, należałoby dotrzeć do miejsca, gdzie dawno temu łączyły się dwa jeziora. Następnie 
ulicą 5 Marca wrócić na Plac Wolności i zaproponować turyście inne nowogardzkie 
atrakcje.

I co Ty na to, szanowny Czytelniku?
Lech Jurek

Łatać czy budować?

Łabędzie popłynęły

Takie pytanie postawił właściciel 
hurtowni przy ul. Bohaterów War-
szawy 27 Czesław Sowa.

Do hurtowni prowadzi 50-me-
trowy odcinek drogi gminnej o 
nawierzchni zaledwie utwardzonej. 
Przy dużym natężeniu ruchu tworzą 
się wyboje, które właściciel hurtowni 
łata jak może we własnym zakresie. 
Ostatnio złożył do gminy wniosek o 
gruntowny remont tego odcinka su-
gerując, że najlepszym rozwiązaniem 
będzie kostka polbruku.

Bardzo się zdziwił i zdenerwował 
gdy w dniu 10 kwietnia przyjechała 
ekipa firmy AZBUD, aby zasypać 
dziury kruszywem bitumicznym. 
Mimo interwencji właściciela hur-
towni zrobili swoje i pojechali. Obec-
nie nawierzchnia wygląda tak jak na 
zdjęciu.

Pan Sowa twierdzi, że jako po-
datnik nie może na to patrzeć, bo 
to przecież wyrzucanie pieniędzy w 
przysłowiowe błoto – za kilka tygodni 
znowu będą dziury!

O wyjaśnienie problemu popro-
siłem Tadeusza Fiejdasza z Urzędu 
Miejskiego, który wyjaśnił:

„Faktycznie Czesław Sowa złożył 
do Urzędu wniosek o położenie na-
wierzchni polbrukowej na wspomnia-
nej drodze gminnej. Położenie kostki 
to już jest inwestycja. W budżecie na 
rok 2007 nie uwzględniono tej drogi 
i dlatego nie możemy przeprowadzić 
gruntownej przebudowy. Podobnie jest 
z wieloma innymi drogami gminnymi 
– gdy nie są ujęte w planie inwesty-
cji poprawiamy stan nawierzchni 
najlepszą w takiej sytuacji metodą 
miejscowego wyrównywania. Na ten 
cel przeznaczone są pieniądze w po-
zycji budżetowej „bieżące utrzymanie 
dróg”. W ramach tego funduszu firma 
AZBUD otrzymała zlecenie naprawy 
wspomnianej drogi. Zdaję sobie spra-
wę, że bieżące łatanie nie rozwiązuje 
problemu, ale skoro nie ma więcej 
pieniędzy…”

tekst i foto LMM

W noc świąteczną z soboty na nie-
dzielę niektórzy bawili się wyśmienicie 
– poprzewracane kosze na śmieci, wy-
bite szyby w kolejnych oknach budyn-
ku po byłych „Cisach”koło ratusza no 
i łabędż widoczny na zdjęciu odpływa 
w siną dal…

Zrobili to zapew-
ne analfabeci – skoro 
czytać nie umieją to 
tablice im tylko zawa-
dzają… 

LMM
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•
•
•
• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
• Drzwi zewnętrze i wewnętrzne

Okna PCV i drewniane
Rolety materiałowe i zewnętrzne
Żaluzje, markizy

Biura: • Kamień Pomorski tel. 091 382 08 05

w
w

w
.o

kn
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lu
x.

co
m • Węgorzyno 091 39 764 88

Do każdego okna
• parapet lub
• roleta materiałowa

tel.

GRYFICE,
ul. Niepodległość 50,

(nad barem ABC)
Tel: 091 384 59 17,
Kom: 0 605 357 089

- MAJĄTKOWE
- OC, AC
- FINANSOWE
- PRAWNE
- NA ŻYCIE

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

Weekend w Kinie

Jasne błękitne okna
Dramat Polska 2006 r., reż. 

Bogusław Linda, obsada: Jo-
anna Brodzik, Beata Kawka, 
Jacek Braciak, czas trwania 95 
min., projekcja: piątek – nie-
dziela godzina 19.00.

Beata podczas imprezy od-
biera telefon. Nie wie jeszcze, 
że zmieni on jej życie. Krótka, 
ale pełna ciepła rozmowa z 
przyjaciółką z dzieciństwa, 
Sygitą, sprawia, że Beata po-
stanawia odwiedzić rodzinne 
strony. Choć wizyta nie trwa 
długo, wracają wspomnie-
nia… Beata i Sygita dorastały 
razem w małym miasteczku. 
Przyrzekły sobie, że nic ich 
nie rozdzieli. Jednak Beata 
wybrała życie w wielkim 
mieście i drogę kariery, oku-
pionej często samotnością i 
upokorzeniami. Sygita, choć 
jej życie rodzinne nie przypo-
mina sielanki, znalazła swoje miejsce w rodzinnych Maciejowicach u boku 
męża i córeczki. Ponowne spotkanie po latach budzi uśpioną przyjaźń, która 
wkrótce zostanie wystawiona na ciężką próbę.

Ag



6 M - Nr 28 (1566)

Kochanej Mamie, Babci i Prababci

Elizie Zawadzkiej
z okazji 80 urodzin

wiele uśmiechów a mało żałości
długich lat życia w szczęśliwości,
dobrego zdrowia i pomyślności,

jak najmniej smutków, dużo radości
oraz wiele łask Bożych

życzy 
rodzina Grudzińskich, Biczów, 
Osowskich, Wojciechowskich 

i Katowiczów

„W maleńkiej obrączce uczuć świat cały,
Miłość, obowiązek, wzniosłe ideały.

Maleńka obrączka, a znaczy tak wiele…
na całe życie włożona w kościele.”

Z okazji 

30 rocznicy ślubu

kochanym  
Rodzicom i Dziadkom

Barbarze i Edwardowi
Dwórzyńskim

dużo zdrowia, pomyślności 
w życiu osobistym,

uśmiechu na co dzień oraz 
następnych jubileuszów

życzą
córka Natalia, 
synowie Daniel 

i Dariusz z żonami 
oraz wnuczęta: 

Konrad, Natalia, Oliwia, 
Bartosz i Maksymilian

Przebyliśmy razem życia szmat,
Między koralem a rubinem

Trzydzieści siedem lat
Wspominamy jak godzinę…

      
Dziękuję Ci za to, 

że mam co wspominać!

Kochanej żonie 
Elżbiecie 

                                Leszek Marek

Czytelnicy alarmują

Ścieki w piwnicy!
Do redakcji zadzwonił zdenerwowany Czytelnik prosząc o interwencję. Udałem się pod wskazany 

adres – 700-lecia 27 (na przeciwko ratusza). Już przed wejściem do klatki schodowej powitał  mnie 
niesamowity smród. Czekający na mnie mieszkaniec powiedział: Ten smród towarzyszy nam od stycznia. 
Zimą było jeszcze znośnie Teraz, wraz z ociepleniem trudno już wytrzymać – niesamowity odór wdziera 
się do mieszkań. Wszystko przez to, że w piwnicy stoi woda – wydobywa sięw pralni ze studzienki kanali-
zacyjnej  wraz z fekaliami. Nie możemy już wchodzić do piwnic – wszędzie zalane. Odchody gniją i stają 
się zapewne siedliskiem wszelakich bakterii groźnych dla ludzi. Mamy czekać aż zaczniemy chorować? 
Kto będzie za to płacił?.

Po wejściu do piwnicy stwierdziłem, że mój rozmówca nie przesadza.
Zapytałem u kogo trapieni mieszkańcy interweniowali.
Od samego początku interweniowaliśmy w PUWiSie. Po każdym naszym monicie przyjeżdżają po 

trzy, a nawet cztery samochody PUWiS, pracownicy otwierają główną studzienkę obok sklepu, popatrzą 
, pomedytują i …odjeżdżają. Ścieki w piwnicy jak były tak są. Jakoś nikt nie zajrzał do studzienki obok 
bloku, a to ona moim zdaniem jest zapchana.

Byłem też osobiście u burmistrza – burmistrz obiecał pomoc, ale skończyło się na obietnicy.
Chcemy sprawę przedstawić na łamach Dziennika Nowogardzkiego, żeby mieszkańcy miasta wiedzieli 

jak swoich klientów traktuje PUWiS. Czy musimy płacić za odprowadzanie ścieków skoro ścieki mamy 
we własnych piwnicach?

Gdy sprawa nie zostanie rozwiązana zmuszeni będziemy powiadomić Sanepid i prokuraturę.
Mam nadzieję, że awaria zostanie szybko usunięta, a smród nie musi się rozchodzić po powiecie. Do 

sprawy powrócimy.
Ireneusz Karczyński

An-124 Rusłan podziwiany 
w Goleniowie

1 kwietnia uruchomiono most powietrzny Gole-
niów – Kabul. Potężnymi samolotami przerzucany 
jest sprzęt wojskowy dla polskiego kontyngentu w 
Afganistanie. Już samo lądowanie tego samolotu 
budzi sensację. Tak też było w Goleniowie – sta-
nowił on nie lada atrakcję. Trzeba podkreślić iż 
przyloty tego typu samolotów podnoszą prestiż 
lotniska. Cieszmy się iż pobliski Goleniów dołączył 
do ważnych międzynarodowych portów lotniczych. 
Zapewne zaowocuje to nowymi połączeniami. 

Dla miłośników ciekawostek 
przedstawiamy sylwetkę Rusła-
na. 

An-124 Rusłan (kod NATO- 
Condor) to czterosilnikowy sa-
molot transportowy produkcji ra-
dzieckiej zaprojektowany w biurze 
konstrukcyjnym Antonowa.

An-124 należy do największych 
samolotów świata - jest większy niż 
amerykański C-5 Galaxy, a jedy-
nym większym od niego, obecnie 
używanym samolotem jest An-225 
Mrija, którego konstrukcja jest 
oparta właśnie na An-124.

Od roku 2003 z wrocławskiego 
lotniska Strachowice, za pomocą 
An-124 realizowane są regularnie 
rozmaite kontrakty na transport 
cargo. .

 Konstrukcja 
Półskorupowa, wykonana z 

duraluminium. Kabina dla sześ-

cioosobowej załogi hermetyzo-
wana. Wrota ładowni znajdują się 
w nosie oraz w części ogonowej 
kadłuba. Komora ładunkowa wy-
posażona w dwie suwnice o łącznej 
nośności 20 000 kg. Podwozie 24 
kołowe, chowane do kadłuba, w 
układzie trójpodporowym: pod-
wozie główne składa się dwóch 
zespołów po pięć dwukołowych 
goleni po obu stronach kadłuba, 
podwozie przednie z dwóch dwu-
kołowych goleni.

 Historia 
Prototyp oblatano 26 grudnia 

1982. Do produkcji seryjnej wszedł 
w 1986. Na Rusłanie ustanowiono 
kilka rekordów:

- Osiągnięcie pułapu 10 750 m 
z ładunkiem 171 219 kg 

- Przelot bez międzylądowania 
na trasie 20 150 km w ciągu 25,5 
godziny 

Dane techniczne i osiągi  
Wymiary: 
- Rozpiętość: 73,30 m 
- Długość: 69,10 m 
- Wysokość 20,80 m 
- Powierzchnia noúna: 628 m˛ 
- Masa własna: 177 000 kg 
- Masa użyteczna: 150 000 kg 
- Masa całkowita: 405 000 kg 
- Silniki: 4 dwuprzepływowe, 

odrzutowe silniki Łotariew D-18T 
o ciągu 229,5 kN każdy 

- Zapas paliwa: 287 000 l 
Osiągi: 
- Prędkość maksymalna: 863 

km/h 
- Prędkość minimalna: 245 

km/h 
- Prędkość przelotowa: 825 

km/h 
- Pułap: 12 000 m 
- Zasięg: 16 500 km
Oprac. LMM, Foto - wikipedia
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 Witamy wśród nas...

W obiektywie Jana Korneluka                      

Pierwszy gol u siebie w tym roku

Córka Kamili i Krzysztofa 
Będzelewskich ur. 4.04.07 z 
Dobrej

Syn Moniki i Arkadiusza 
Beśka ur. 4.04.07 z Nowo-
gardu

Syn Magdaleny i Rafała Spe-
ra ur. 6.04.07 z Nowogardu

Syn Anny i Sylwestra Kowal 
ur. 9.04.07 ze Strzelewa

Syn Katarzyny i Łukasza 
Mędry ur. 11.04.07 z Nowo-
gardu

Ponadto w Szpitalu w No-
wogardzie urodziło się 1 
dziecko 
Zdjęcie oraz dane perso-
nalne nie zostały opub-
likowane ze względu na 
brak zgody rodziców

Redakcja Dziennika Nowogardzkiego 
serdecznie przeprasza czytelników 

i reklamodawcę LUKAS BANK w Nowogardzie 
za błąd w reklamie, 

który powstał z przyczyn niezależnych od redakcji.

Co to za porządki? 
– replika

Po opublikowaniu zdjęcia i 
informacji o wycięciu czereś-
ni na jednym z Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych (DN 
nr 26 z 3.04.07) do redakcji 
nadszedł list od nie wymie-
nionego z nazwiska w artykule 
właściciela sąsiedniej działki. 
Autor podaje swoje nazwisko 
i nazwisko działkowca, który 
przy pomocy piły czereśnię 
wyciął. Czytelnik wyciąga 
jednak tak kuriozalne wnio-
ski, że listu publikować nie 
będę, a tylko poproszę jego 
autora o dokładne przeczyta-
nie wspomnianego artykułu 
raz jeszcze.

Szanowny Panie – moją 
intencją nie było potępiać 
kogokolwiek, jakkolwiek czyn 
na potępienie zasługuje.

Dlatego nie wymieniłem 
nazwisk zainteresowanych 

osób, a nazwanie jednego z 
działkowców zastępcą gospo-
darza ogrodów było pewnym 
kamuflażem (Doskonale wiem 
jaką funkcję sprawuje).. 

Potępiłem kolesiostwo, bo 
wyszło na to, że wystarczy po-
prosić kolegę czy znajomego o 
przysługę (np. to drzewo mi 
przeszkadza!), a kolega pora-
dzi – napiszemy pismo do Za-
rządu (jestem członkiem tego 
gremium) i sprawę załatwimy. 
Sam Pan przyznaje, że pismo 
podpisał – według mnie pod-
pisał Pan wyrok na czereśnie. 
Niech nikt nie myśli, że drze-
wo na opuszczonej działce 
jest drzewem niczyim  - jest 
ono własnością Ogrodów i 
powinno być chronione.

Z poważaniem 
Lesław M. Marek
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Maraton piłkarski w SP 2
Trzy dni zaciętej walki, dwadzieścia rozegranych meczy. Ponad sto osób 

dbających z wielkim zaangażowaniem o doskonałe widowisko. Tak ucznio-
wie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie przeprowadzili 
turniej piłki nożnej w ramach akcji „Rusz się Człowieku!”, którego pomy-
słodawcą i organizatorem było PZU Życie SA. 

Piłkarski maraton uczniów SP nr 
2 rozpoczął się w piątek, 23 marca 
2007roku. Wówczas dziewięć startu-
jących drużyn z klas IV-VI, drogą lo-
sowania zostało podzielonych na dwie 
grupy i przystąpiono do eliminacji. W 
poniedziałek, 26 marca br., odbyły się 
mecze drużyn z grupy A, natomiast w 
czwartek – 29 marca br. do gry ruszyły 
drużyny z grupy B. Do finału awanso-
wały najlepsze drużyny z każdej grupy, 
którymi okazały się klasy VIB i IVA z 
grupy A oraz VIC i VIA z grupy B. 

Finał rozegrano w piątek, 30 marca 
br. Zmagania piłkarskie poprzedziły 
występy świetnie przygotowanych 
cheerleaderek. „Robimy wiele rozgry-
wek dla uczniów naszej szkoły, ale ten 
turniej, to prawdziwy strzał w dzie-
siątkę” – stwierdził Jarosław Jesionka, 
nauczyciel wychowania fizycznego w 
SP nr 2. I miejsce wywalczyła klasa 
VIC pokonując klasę VIA.. Puchar za 
miejsce III trafił do chłopców z klasy 
VIB, którzy pokonali klasę IVA. Naj-
lepszym strzelcem turnieju został uczeń 
klasy VIC, Hubert Weiss. Najlepszym 
bramkarzem okrzyknięto Michała Bo-
rowika, również z klasy VIC. Natomiast 
zawodnikiem zasługującym na miano 
najlepszego został Mateusz Woźniak 
– klasa IVA.

Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplo-
my uczestnictwa z rąk Pani Dyrektor 
SP nr 2 – Lidii Wiznerowicz-Gliwnej, 
a drużyny grające w finale dodatkowo 
otrzymały upominki. Nagrody i stroje 
dla zawodników przekazało PZU 
Życie SA. 

Na zakończenie zwycięska drużyna 
uczniów zagrała mecz towarzyski z re-
prezentacją drużyny nauczycieli SP nr 
2. Mecz zakończył się sprawiedliwym 
remisem (2:2) i wzbudził ogromne 
zainteresowanie.

„Zabawa „Rusz się Człowieku!” 
była prawdziwą lekcją gry „fair play”, 
której założeniem jest  nie oszukiwać i 
szanować przeciwnika. To zasady, które 
należy stosować nie tylko w sportowej 
walce, ale także w życiu codziennym. 
Ponadto przez te kilka dni stworzyliśmy 
widowisko, którego celem było propago-
wanie zdrowego trybu życia i uważam, 
że było warto” – dodał na zakończenie 
Jarosław Jesionka.

Organizatorzy turnieju - nauczyciele 
wychowania fizycznego ze SP 2, Jaro-
sław Jesionka i Grzegorz Gurczewski 
dziekują za pomoc przy organizacji Dy-
rektor SP 2 Lidii Wiznerowicz Gliwnej, 
Ewie Kuczyńskiej-Tomkowskiej, Anicie 
Rybus, Jolancie Modrzejewskiej oraz 
Joannie Machockiej.

ak

I Amatorski Turniej Tenisa 

Ziemnego mężczyzn o puchar 

przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Nowogardzie
W dniach 1 i 3 maja 2007 roku na  

korcie JRG Państwowej Straży Po-
żarnej w Nowogardzie odbędzie się 
Amatorski Turniej Tenisa Ziemnego. 
W turnieju może wziąć udział każdy 
chętny amator (wiek powyżej lat 16), 
zgłaszając swoją akcesję w nieprze-
kraczalnym terminie do 25 kwietnia 
2007r. (zgłoszenia do turnieju u Pana 
Sebastiana Szymańskiego tel. 0508 211 
492) Liczba miejsc jest ograniczona 
– 16.  Regulamin turnieju  dostępny 
-  www.forum.nowogard.pl (temat 
postu: Majowe Spotkania w Plenerze 
2007).

Tobiasz Lubczyński

KM „Cisy” ma zawodników
W dniach 31.03 i 01.04.2007 r (sobota i niedziela) na torze motocrossowym 

w Chełmnie nad Wisłą odbyła się I runda Mistrzostw Polski oraz I runda 
Pucharu PZM Country Cross .

Po raz pier wszy w bar wach 
naszego klubu „Cisy”startowali: 
Michał Kozera, Zbigniew Ostaszewski, 
Daniel Jakubiak i Grzegorz Łabędzki . 
Wymienieni zawodnicy zdobyli 
licencję i uzyskali prawo startu w 
mistrzostwach Polski i pucharze 
PZMot. Po dwóch półtoragodzinnych 
wyścigach nasi zawodnicy zajęli na-
stępujące miejsca:

- Junior - Michał Kozera w klasyfi-
kacji generalnej 7 miejsce (29pkt),

- Daniel Jakubiak w klasyfikacji 
generalnej 13 miejsce (14pkt),

- Zbigniew Ostaszewski w klasyfi-
kacji generalnej 19 miejsce (5pkt),.

- Grzegorz Łabędzki w klasyfikacji 
generalnej 18 miejsce.

Dla Michała był to przedsmak 
tego co go czeka w motocrosso-
wych MP klasy 80 cm3 w których 
będzie brał udział w sezonie 2007. 
Profesjonalny nadzór nad zawodni-

Michał Kozera

kami pełnili Michał Warkalewicz i 
Tomasz Chybko z motocyklowego 
centrum w Nowogardzie.

red.

Dwa Ognie w SP3
Już po raz piąty w SP3 spotkały 

się drużyny klas II i III z nowogardz-
kich podstawówek, na Międzyszkol-
nym Turnieju w Usportowione Dwa 
Ognie. 

W imprezie wzięło udział 7 re-
prezentacji szkolnych (jedna dru-
żyna z SP4 i po dwie drużyny z po-
zostałych szkół). Drużyny grały w 
systemie każdy z każdym w obrębie 
poszczególnych klas.

Jak co roku gospodarzem impre-
zy był dyrektor SP 3 Piotr Kazuba, 
on również otwierał tegoroczną im-
prezę. Organizatorkami były Panie 
A. Drążewska, E. Antczak, I. Wiś-
niewska i M. Kijowska.

Wszystkie drużyny stoczyły za-
ciekłe boje. 

A oto wyniki turnieju:
Klasy II- gie
I miejsce –  SP 3 
II miejsce –  SP 2
III miejsce –  SP 4
IV miejsce – SP 1
Klasy III - cie
 I miejsce –  SP 3
II miejsce –  SP2
III miejsce – SP1 

Opr. redakcyjne 
foto Jan Korneluk
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Zarząd Koła PZW „Tęczak” 
informuje Członków Koła, 
że w dniu 15.04.2007 r. (niedziela) odbędą się 

zawody spławikowe II-turowe 
o tytuł Mistrza Koła. 

Zawody odbędą się na kanale Świniec w Trzebieszewie. 
Zapisy w kiosku na Placu Wolności 

do dnia 13.04.2007 r. 
Startowe – 6 zł, młodzież nie płaci. 
Wyjazd o godz. 6.00 z ul. 5 Marca. 

Zapraszamy 
      Zarząd

I Liceum Ogólnokształcące 
w Nowogardzie 

ZAPRASZA

we wtorek 17 kwietnia 2007 r.
w godzinach od 9.00 do 13.00

na DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY,
w godzinach od 16.00 do 18.00

na WYWIADÓWKĘ OTWARTĄ

Zaproszenie
Zarząd Koła Emerytów i Rencistów Zakładu Karnego 

w Nowogardzie 
zaprasza wszystkich 

emerytów i rencistów SW na spotkanie, 
które organizowane jest w dn. 26.04.07 r. 

o godz. 14.00 w Świetlicy Działkowca 
przy ul. 3 Maja 28. 

Ponadto dla chętnych organizowany jest wieczorek 
z okazji Święta Funkcjonariusza SW o godz. 17.00 po ww. spotkaniu. 
Odpłatność 20 zł od osoby. Wpłaty przyjmujemy we wtorki od 11.00 

do 13.00 w pomieszczeniu poczekalni Zamkowa F do 20.04.07 r.
   Zarząd Koła Emerytów i Rencistów

„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 osobiście lub telefonicznie w 
biurze „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o. ul. Boh. Warszawy 103 telefon 091 
57 92 630.
1. Eugeniusz Niziński – telefon 091 57 92 630, kom. 691 657 444
2. Jarosław Dobaj – telefon 091 57 92 639, kom. 695 657 448

„XXX OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA 

RUCHU DROGOWEGO” – eliminacje powiatowe

Komitet Organizacyjny infor-
muje, że w dniu 19 kwietnia 2007 
r. odbędą się eliminacje powiatowe 
XXX Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
pod patronatem Starosty Goleniow-
skiego. 

Turniej odbędzie się w Gimna-
zjum Publicznym Nr 1 w Nowogar-
dzie,              ul. Wojska Polskiego 6 i 
na terenie Miasteczka Ruchu Drogo-
wego przy Placu Szarych Szeregów 
w Nowogardzie. W Turnieju udział 
weźmie około 40 szkół podstawo-
wych i gimnazjów z terenu Powiatu 
Goleniowskiego. 

Uroczyste otwarcie Turnieju od-
będzie się o godz. 900 na placu 
przed  Gimnazjum Publicznym Nr 
1 w Nowogardzie, natomiast pod-
sumowanie oraz wręczenie nagród 
planowane jest na godz. 1430.

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
mieszkańców, rodziców i kibiców 
do odwiedzenia w dniu 19 kwiet-
nia 2007 r. Placu Szarych Szeregów, 
gdzie w atmosferze ducha rywaliza-
cji będą mieli możliwość dopingo-
wać zawodników.

SERDECZNIE 
ZAPRASZAMY !!!

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący RM w NDK

W obronie przełożonej
Podczas ostatniej sesji rady Miejskiej złożono wniosek o odwołanie dy-

rektora Nowogardzkiego Domu Kultury Mirosławy Przybyłek i wyłonienie 
w drodze konkursu jej następcy. Pomysł nie spodobał się pracownikom tej 
instytucji, którzy postanowili bronić swej przełożonej.

Na ich zaproszenie w NDK zja-
wił się przewodniczący RM Marek 
Krzywania, który wyjaśnił, że pod 
wnioskiem zarzucającym nieprawid-
łowości, wywoływanie konfliktów z 
pracownikami i faworyzowanie ludzi 
z układu podpisali się radni Wasiak, 
Bociarski, Kosiński, Augustynek, 
Szafran, Szpilkowski, Kłosowska, 
Mularczyk i Fedeńczak. On sam 
uznał sformułowanie tych zarzu-
tów za czyn żenujący, powodowany 
młodzieńczym zapałem niektórych 
radnych, którzy myślą, że „z dnia na 
dzień zmienią świat.” 

Z kolei pracownicy NDK uważają, 

że ten wniosek jest dla nich obraźliwy. 
„Potraktowano nas jak ćwierćinteli-
gentów. Dla nas jest to załatwianie 
swoich gierek.” powiedziała jedna z 
nich. Swoje stanowisko przesłali w 
liście do radnych stwierdzając m.in. 
„Każdy lekarz wie, że aby kogoś uzdro-
wić należy stwierdzić jakąś chorobę. 
My nie czujemy się chorzy – nie po-
trzebujemy lekarza. A może ktoś chce 
nas leczyć wbrew naszej woli – na to 
się nie zgadzamy.”

O tym co dalej stanie się z wnio-
skiem radnych zadecyduje bur-
mistrz.

Ag 
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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

Poradnia Medycyny Pracy 

NZOZ „SANUS” 
pokój. 210 w Przychodni 

(ul. Kościuszki) 
zaprasza na:

- badania profilaktyczne, wstępne, okreso-
we i kontrolne pracowników

- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWENCI!!! 

CENY PROMOCYJNE!
Rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

DORADZTWO PRAWNE 
opinie prawne, pisma procesowe,

wnioski do sądu i komornika, 
umowy, testamenty

ul. 3 Maja 55 (na przeciw księgarni) 
Czynne pon – pt w godz. 930 – 1600 

tel. 0503 61 77 39 
N I S K I E  C E N Y ! ! !

KURKI NIOSKI 
• odchowane powyżej 9 tygodni

• pełen program szczepień 

JUŻ W SPRZEDAŻY 
Gospodarstwo Drobiarskie 

Żabowo 13, tel. 091 39 106 66

Sprzedam 

krzewy 
iglaki i liściaste. 
Tel. 0698 761 027

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

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

ul. Zielona 3
(obok restauracji „Przystań”)

zaprasza od 2 kwietnia.
Cena za 1 minutę opalania 1 zł

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

SKLEP „PANEL”
ul. 3 Maja 48 

(Dom Rzemiosła, k. Rest. Przystań)
zaprasza:

w ofercie panele: 
- podłogowe „Kronopol, Classen” I gat.
- ścienne
- PCV plastic (gama kolorów)
- listwy wykończeniowe, parapety
- kleje
- pokrycia dachowe faliste

Ceny do uzgodnienia
W przypadku zamówień 

3 dni oczekiwania
Czynne od 8.30 do 17.30

Soboty do 14.00
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OG£OSZENIA 
DROBNE • Parapety, rolety zewnętrzne i wewnętrzne

• Profil 3 i 5 komorowy

• Okucia lub

• Sprzedaż ratalna

DECEUNINCK

MACO GU

KOLONIE!!
990 zł

WAGABUNDA Przewozy i Turystyka
ul. Andersa 7
tel. 091 418 92 93
wagabunda@home.pl
www.wagabunda.org.pl

Mazury 25.06-08.07
Kotlina Kłodzka 09.07-21.07
Pomorze 23.07-03.08
Pieniny 05.08-19.08

• Bilety wstępu
• Zakwaterowanie
• Przejazd Autokarem
• Pełne wyżywienie

Zapewniamy:

Paryż 850 zł

NIERUCHOMOŚCI

• Działki budowlane w Nowogardzie, przy 
ul. Gen. Bema sprzedam. 0605 106 300.

• Wynajmę część sklepu – ok. 15 m kw. na 
działalność handlową w Gryficach. 0609 
307 327.

• Pilnie poszukuję mieszkania do wyna-

jęcia - najlepiej kawalerka lub 2-poko-

jowe plus garaż. 0889 188 134.

• Kupię strych do adaptacji w Nowogardzie. 
0889 210 972.

• Hala do wynajęcia ok. 160 m kw. 697 25 67 
78.

• Wynajmę garaż na ul. Zamkowej. 0607 
580 172.

• Kupię działkę budowlaną w Nowogardzie 
lub okolicy. 0696 733 180.

• Kupię działkę budowlanę w Nowogardzie, 
kierunek Długołęka. 0695 091 277, 0693 
553 656.

• Zamienię kawalerkę 31 m kw na Bema 
na 3 pokoje, może być z zadłużeniem. 
889 295 454.

• Kupię mieszkanie 4 pokojowe w granicach 
80 tys. zł. 505 94 17 65.

• Nowogard – sprzedam mieszkanie 2 
pokojowe, 38 m kw, wyremontowane, 
I piętro, wspólnota mieszkaniowa, niski 
czynsz. 602 76 24 17.

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia. Tel. 
694 161 129, 694 862 542.

• Posiadam dwie hale do wynajęcia (ok. 100 
m kw), jedna z kanałem, druga – maszyny 
stolarskie. 0694 484 485.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 58 
m kw, Nowogard. Tel. 0603 621 884.

• Posiadam do wynajęcia dużą kawalerkę 
osobie samotnej. Proszę dzwonić sobo-
ta i poniedziałek wieczorem. Tel. 091 39 
14 802.

• Sprzedam lokal w Dobrej, 167 m kw. 
608 337 427.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe i 
garaż. 696 440 841.

• Sprzedam działkę ogrodową ul. Leśna. 
696 440 841.

• Szukam kawalerki do wynajęcia. Tel. 
512 692 878.

• Kupię ziemię przy drodze Nowogard 

– Stargard. 091 39 23 887, 692 683 475.

• Sprzedam ziemię pod budowę 30 arów, 

100 m od jeziora w Karsku, ogrodzona, 

działka sąsiaduje z działką zabudowa-

ną. Tel. 691 664 658.

MOTORYZACJA

• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”do Rovera 

416 z 1996 r., cena do uzgodnienia w 

bdb stanie. Tel. 0605 522 340.

• FIAT TEMPRA. WAŻNE OC I PRZEGLĄD. 
GAZ. ATRAKCYJNA CENA. 513 164 203.

• Sprzedam Polonez Caro, rok 1993, z ha-

kiem i GAZEM w kole. Nowy bagażnik  

dachowy, przegląd do końca maja, bez 

ubezpieczenia, cena 600 zł. Tel. 692 

079 227.

• Peugeot 406, rocznik 2001, po wypad-
ku sprzedam. Cena 5.000 zł. Tel. 0607 
607 814.

• Sprzedam VW Golf II, 1,8i, 1986 r. Tel. 
785 696 263.

• Przyczepkę samochodową sprzedam, za-
rejestrowaną, cena 1200 zł. 0888 240 753.

• Sprzedam Opel Omega, 1999 r., bardzo 
bogate wyposażenie, 16 500 zł do nego-
cjacji. Tel. 609 950 640.

• Sprzedam DAEWOO Tico, rok prod. 1999, 
I właściciel, wiadomość 91 39 22 780, 
661 315 393.

• Sprzedam Nissana Primerę kombi, rok 
1994, poj. 2 l, benzyna + gaz, centralny 
zamek, elektryczne szyby i lusterka, ABS, 
cena 9500 zł do uzgodnienia. 607 137 081, 
693 716 085.

ROLNICTWO

• Sprzedaż piskląt na zapisy. 091 39 21 070.
• Sprzedam tuje 1 m, 7 zł za sztukę. 

604 858 706.
• Sprzedam opryskiwacz 400 l, sprawny, 

cena 600 zł. 501 237 062.
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.

• USŁUGI TRANSPORTOWE DO 1,5 TONY, FAKTURA 

VAT. MOŻLIWOŚĆ NAWIĄZANIA STAŁEJ WSPÓŁPRA-

CY. 0888 878 314.

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 091 39 22 783, 0660 392 851.

• Dekarsko-blacharskie, docieplenia. 
508 170 846.

• Nauka angielskiego. 0697 027 844. 
• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Usługi hydrauliczne, instalacje wod.-kan. i 
co, stali, miedzi. 0697 878 118.

• Nauka angielskiego. 0697 027 844. 
• ROZLICZENIA PODATKOWE – PITY. 20 zł/

deklaracja. 0695 770 724.
• Remonty mieszkań od A do Z. Malowanie, 

szpachlowanie, glazura, hydraulika, elek-
tryka, ocieplenia, regipsy. 0667 435 942.

• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.

• Usługi remontowo-budowlane. 0880 
690 324.

• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 
091 39 72 575, 0695 085 470.

• Remonty starych i wykończenia nowych 
mieszkań i domów. 0663 312 601.

• sługi remontowo-budowlane. 0880 
690 324.

PRACA

• Przyjmę mechanika samochodowego 
z kwalifikacjami. 091 39 20 131, 0605 
276 271.

• Zatrudnię lektora języka angielskiego w 
godzinach popołudniowych na terenie 
Gryfic. Tel. 0602 401 331. 

• Zatrudnię murarzy – praca w akordzie. Tel. 
693 716 085.

• Zatrudnię mechanika samochodowego. 
0605 276 271, 091 39 20 303.

• Potrzebna osoba ze znajomością języka 
angielskiego. Praca dla studentki, dobrze 
płatna, kilkadziesiąt godzin w miesiącu. 
Kontakt jn@kbp-entreprise.dk.

• Fabryka okien „OKNO” zatrudni osobę do 
pracy w biurze i w terenie. Prawo jazdy i 
dyspozycyjność. Tel. 091 39 25 639.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 091 39 27 248.
• Poszukuję opiekunki do 3 letniego 

dziecka, co drugi dzień (oprócz week-

endów). Tel. 505 008 527.

• Zatrudnimy przedstawiciela handlowe-
go z umiejętnościami projektowania, 
wymagany język ormiański i rosyjski. 
512 131 444.

• Przyjmę osobę niepalącą do opieki nad 20 
miesięczną dziewczynką. 509 964 622.

• Zatrudnię kierowcę ciężarówki. 0605 
276 271, 091 39 20 303.

• Zatrudnię murarza (ogólnobudowlańca). 
501 549 756.

• Zatrudnię ludzi do prac wykończenio-

wych i murarskich. Tylko poważne ofer-

ty. 691 46 10 22, 607 083 845.

INNE

• POŻYCZKI BEZ BIK, RATY MIESIĘCZNE. 
FORMALNOŚCI U KLIENTA W DOMU. 
DZWOŃ – 091 39 27 268, 513 164 203.

• Elektryczny przepływowy podgrzewacz 

wody, 380 V, małe gabaryty, do domku, 

baru, cena od 150 zł oraz Gazowy pod-

grzewacz wody 130 – 180 litr., stojący, 

idealny do domku, pensjonatu, restau-

racji, gdzie gorąca woda jest w kilku 

bateriach – jednocześnie cena 1000 zł. 

0501 446 467.

• Sprzedam meble pokojowe w dobrym 
stanie, cena do uzgodnienia. Tel. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• PIEC gazowy c.o. VAILLANT, cena 600 zł 

lub piec c.o. – elektronik, cena 1.200 zł 

oraz Junkers gazowy do łazienki, kuch-

ni firmy Vaillant, cena 450 zł – gwaran-

cja, serwis. 0501 446 467.

• Sprzedam sznaucery miniatury – pieprz i 
sól. 505 99 41 27.

• Kupię RZUTNIK DO BAJEK „Ania” + 

bajki dla dzieci do rzutnika. Przyślij  

sms, oddzwonię. Tel. 665 205 256.

• Grzejniki panelowe c.o. do mieszka-

nia, domku, warsztatu, różne rozmia-

ry, nowe i używane – tanio oraz piec 

gazowy c.o. Vaillant stojący, żeliwny, 

elektronik, do domku, cena od 800 zł. 

Serwis gwarancyjny. 0501 446 467.

• Bojler elektryczny 60l, używany oraz kraj-
zegę sprzedam. 0691 841 325.

• Pożyczki! 0503 037 506.
• Sprzedam wózek Breaker, pomarańczo-

wo-kremowy. 250 zł. 668 170 575.
•  Sprzedam piłę spalinową Stihl 17 plus 

druga na części. 516 307 461.
• Pilnie sprzedam biurko z nadstawką, kolor 

buk, fronty niebieskie, cena 200 zł. 091 39 
26 172.

• Sprzedam telefon fax Panasonic bez-
przewodowy i meble sklepowe plus lada. 
694 325 416.

• Sprzedam wózek inwalidzki i łóżko dla 
osoby leżącej na pilot. Dobry stan. 091 
39 111 17.

ODDAM, PRZYJMĘ

• Oddam roczną sukę i 8-miesięcznego 

psa w dobre ręce. Tel. 091 39 176 44. 

• Ziemię przyjmę. 602 27 37 97.

• Oddam ziemię po wykopaniu stawu. 607 
73 98 66.
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72-200 NOWOGARD
UL. BOH. WARSZAWY 71
Tel/Fax. 091 39 26 939

kom. 0 606 664 742

blachy, rury, pręty, profile,
kątowniki, ceowniki,

płaskowniki, dwuteowniki,
kute elementy ozdobne

(na terenie byłego POMu)

Radosław Kluszczyński

złomowanie samochodów

Słudwia koło Płotów

AUTOZŁOM

banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki

Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki

•

•

• Powiat Drawski

• Gmina Trzebiatów
Radiowa w

Radio VOX Gryfice
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Humor 
Henia Szczupaka

KrzyżówkaNR 14

Rozwiązaniem zadania jest dokończenie przysłowia, którego początek utworzą litery z kratek ponumero-
wanych od 1-15.

NA WIOSNĘ

Co to jest wiosna? Generalne
Uświadomienie seksualne!

KACZA SEMANTYKA

Pokłóciły się z sobą zdążając ku rzece…
Kaczor twierdził:”ja fruwam!”, drugi kaczor: „ja lecę!”
Niechże spór nasz rozstrzygnie obiektywny sędzia!
Mruknął kaczor dostrzegłszy na stawie łabędzia.
Ten uważnie wysłuchał powaśnione strony
I oświadczył: ”Jam śpiewak w mowie nieuczony,
Toteż krótko odpowiem na pytanie wasze, 
Że machacie skrzydłami jak dwa niezgrabiasze…”

KRUK I LIS

Mądry kruk na gałęzi drzewa się kolebał
W ostrym dziobie trzymając kęs pszennego chleba.
Lis siedzący pod drzewem skłonił się w pokorze:
„Mistrzu, tyle słyszałem o twoim tenorze!
Serce me przepełnione i smutkiem i troską…
Może je rozweselisz kantyleną włoską?”
Ale kruk chytrusowi posłuchu nie dawał:
„Nie nabierzesz mnie bratku! Śpiew to stary kawał!”
„Wiedz za tym safanduło – rzekł lis gromkim głosem 
Że małżonka cię zdradza z dyrektorem kosem!”
„A to łotr! – kruk zakracze – Goguś! Casanova!”
I już lis z chlebem w pysku w zaroślach się chowa.
Z tego morał wysnuje każdy kto nie kiep:
Psiocząc na dyrektora możesz stracić chleb!

ZA TO

Kruk krukowi nie wykole oka
Za to bardzo często kwoce kwoka.

Uwaga wędkarze!
Zapraszam w dniu 14 kwietnia  2007 r (sobota) 

na akcje porządkowania terenu wokół jeziora Gli-
cko. Zbiórka chętnych o godzinie 9.00 przy jeziorze 
w Glicku. Worki zabezpiecza organizator.

Serdecznie zapraszamy członków PZW. 
Zarząd
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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)

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

ZGONY

Do serca 

przytul 

psa
Zachęcamy Państwa do 
przygarnięcia czworonoga, 
który z wytęsknieniem cze-
ka na nowego właściciela. 
Psy można obejrzeć w Przy-
tulisku przy Przychodni 
Weterynaryjnej „Sikorka” 
w miejscowości Sikorki 41 
lub dowiedzieć się szcze-
gółów pod numerami te-
lefonu (091) 39 17 695 lub 
(091) 39 17 664.

Nowogard 12.04.2007r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca   
2. Technik Farmacji 
3.  Pielęgniarka 
4.  Sprzedawca kierowca 
5. Kierowca z kat. C+E 
6. Sprzedawca – magazynier 

7. Sprzątaczka – pracownik 
zieleni ½ etatu 

8. Kierowca z kat. B
9. Spawacz 
10. Laborantka 

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Kucharz   (Niechorze) (Po-
bierowo)

2. Pracownik produkcji  (Go-
leniów )

3. Kierowca z kat. C+E (Gryfi-
ce) (Mieszewo)

4. Nauczyciel: matematyki, 
w-f,jęz. Angielskiego, jęz. 
Niemieckiego (Goleniów) 

5. Główny księgowy, Naczel-
nik Wydziału Rozwoju, 
Inwestycji i Promocji (Go-
leniów)

6. Naczelnik Wydziału Ko-
munikacji i  Dróg Powiato-
wych (Goleniów)

7.  Pracownik w Wdziale Ar-
chitektury i Budownictwa 
(Goleniów)

8. Operator maszyn, opera-
tor wózka widłowego (Kli-
niska / Goleniowa )

9. Kucharz, Recepcjonistki 
(ści), Parkingowi (Dźwirzy-
no)

10. Kelnerka (Pogorzelica)

7 kwietnia 2007 r., Józef Richert, ur. 1968 r., zam. Nowogard

9 kwietnia 2007 r., Stanisława Pióro, ur. 1924 r., zam. Nowogard

7 kwietnia 20007 r., Zenon Pędziwiatr, ur. 1953 r., zam. Nowogard

11 kwietnia 2007 r., Józef Pustelnik, ur. 1922 r., zam. Nowogard
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Sprostowanie
W poprzednim wydaniu naszej gazety przy okazji podawania wyników sondy 

kibiców błędnie przypisaliśmy autorstwo drugiej bramki w meczu z Polonia Płoty 
Krystianowi Miklasowi. W rzeczywistości zdobył ją – tak jak podaliśmy w relacji 
z meczu – Krystian Rzechuła. Niemniej na życzenie czytelnika zamieszczamy 
sprostowanie.

Andrzej Garguliński

Pomorzanin Nowogard – Piast Chociwel 0:2 (0:0)

Juniorzy: Lider zbyt mocny

Pomorzanin Nowogard – Piast Chociwel 1:0 (0:0)

Rehabilitacja Dworaka

Aktualna tabela:
1.  Dąb Dębno 20 53 50-16
2.  Piast Choszczno 20 44 48-18
3.  Vineta Wolin 20 42 41-24
4.  Odra Chojna 20 40 50-25
5.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 20 39 39-24
6.  Pomorzanin Nowogard 20 38 50-30
7.  Polonia Płoty 20 26 39-31
8.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 20 25 34-35
9.  Osadnik Myślibórz 20 24 31-44
10.  Sparta Gryfice 20 22 29-36
11.  Mieszko Mieszkowice 20 22 20-21
12.  Fagus Kołbacz 20 20 23-41
13.  Radovia Radowo Małe 20 20 30-54
14.  Piast Chociwel 20 20 26-28
15.  Kłos Pełczyce 20 14 16-35
16.  Zorza Dobrzany 20 7 20-84

Pomorzanin: Piątkowski – Marsza-
łek, Dworak, D. Gruszczyński, Kacz-
marek, Galus, Skórniewski, M. Miklas, 
Jędras, Bonifrowski, K. Miklas.

Bramka dla Pomorzanina: Dworak.
Pierwszy w tym roku mecz przed 

własną publicznoscia dał Pomorzani-
nowi komplet punktów. Zwycięstwo 
zapewnił jedyny gol zdobyty w koń-
cówce spotkania.

Mecz zaczął się nienajlepiej. W 6. 

minucie D. Gruszczyński źle oblicza lot 
piłki, jego błąd wykorzystuje zawodnik 
Piasta i umieszcza piłkę w siatce. Sędzia 
jednak dopatruje się pozycji spalonej i 
nie uznaje bramki. Później obudzili się 
podopieczni Wojciecha Kubickiego. W 
14. minucie Galus wychodzi sam przed 
bramkarza gości, lecz nie zdołał wyko-
rzystać tej okazji. Dwadzieście minut 
później w podobnej sytuacji znalazł się 
K. Miklas i również nie trafi do siatki. 

Prawdziwe emocje rozpoczęły się 
w drugiej połowie, a właściwie w jej 
końcówce. W 82. minucie Dworak 
popełnia błąd i dwóch zawodników 
Piasta naciera na naszego obrońcę i 
bramkarza. Tak znakomitej okazji nie 
zdołali jednak wykorzystać. W od-
powiedzi Pomorzanin przeprowadza 
akcję, M. Miklas zagrywa do Dworaka 
i nasz obrońca strzałem z 16. metrów 
umieszcza piłkę w siatce w pełni reha-
bilitując się za swój błąd.

Piast rzucił się do odrabiania strat. 
Nawet bramkarz z Chociwla przy 
stałych fragmentach gry zapędzał się 
pod bramkę Piątkowskiego. Jego za-
angażowanie w mecz było jednak zbyt 
duże i za dyskusje z arbitrem otrzymał 
on czerwona kartkę i musiał opuścić 

boisko. Pomorzanin nie wykorzystał 
tej przewagi i mecz zakończył się mi-
nimalnym zwycięstwem.

„Mecz był wyrównany, my mieliśmy 
może jedna sytuację więcej więc zasłu-
żyliśmy na to jednobramkowe zwycię-
stwo” – powiedział po meczub treener 
Wojciech Kubicki.

Pozostałe wyniki meczów:
Vineta Wolin - Dąb Dębno 1:2, Spar-

ta Gryfice - Polonia Płoty 1:0, Mieszko 
Mieszkowice - Hutnik EKO TRAS 
Szczecin 4:0, Osadnik Myślibórz - Ra-
dovia Radowo Małe 3:0, Odra Chojna 
- Orzeł Trzcińsko-Zdrój 0:3, Zorza 
Dobrzany - Kłos Pełczyce 3:1, Fagus 
Kołbacz - Piast Choszczno 1:1.

Andrzej Garguliński
foto Jan Korneluk

Bramkarz Piasta musiał przedwcześnie opuścić boisko

Pomorzanin: Bobrowski (80’Frąc-
kowiak) – Fijałkowski, Domanowski, 
Paszkiewicz, Mordzak, Litwin, Pertkie-
wicz, Majdziński, Majczyna (75’ Gaik), 
Pastusiak (75’ Iwaniuk), Lembas (85’ 
Laskowski)

W ostatniej kolejce podopieczni Cze-
sława Sowy zmierzyli się ze zdecydowa-
nym liderem V ligi juniorów. Tę różnicę 
punktową widać było na boisku.

W pierwszej połowie bramkarzowi 
gości zagrozili tylko Litwin i Pert-
kiewicz, którzy po indywidualnych 
akcjach strzelali obok bramki. Więcej 
pracy miał Bobrowski, który trzy razy 
był w opałach, lecz do przerwy utrzy-
mał się wynik bezbramkowy.

W drugiej połowie zawodnicy Piasta 
udokumentowali swoją przewagę dwo-
ma bramkami. W 75. minucie pomoc-

nik gości przedarł się lewą stroną z za-
miarem dośrodkowania, lecz upatrując 
szansy zdecydował się na przerzucenie 
naszego bramkarze i piłka zatrzepotała 
w siatce. Trzy minuty później szybka 
akcja gości zakończona została strza-
łem z 10.metrów i Bobrowski po raz 
drugi wyjmował piłkę z bramki.

Pięć minut przed zakończeniem 
Iwaniuk zagrał do Gaika, ten jednak nie 
wykorzystał szansy na zdobycie bramki 

honorowej i mecz zakończył się zasłu-
żonym zwycięstwem Piasta 2:0.

Pozostałe wyniki meczów:
Osadnik Myślibórz - Radovia Ra-

dowo Małe 3:1, Dąb Dębno - Vineta 
Wolin 2:3, Odra Chojna - Orzeł Trzciń-
sko Zdrój 1:1, Zorza Dobrzany - Kłos 
Pełczyce 2:1, Fagus Kołbacz - Piast 
Choszczno 2:2.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela
1.  Piast Chociwel 20 55 81-14
2.  Vineta Wolin 20 44 68-27
3.  Osadnik Myślibórz 20 37 62-32
4.  Pomorzanin Nowogard 20 33 30-29
5.  Dąb Dębno 20 31 54-35
6.  Kłos Pełczyce 20 30 47-32
7.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 20 30 54-35
8.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 19 27 41-59
9.  Polonia Płoty 18 25 50-32
10.  Sparta Gryfice 19 25 38-38
11.  Odra Chojna 20 24 44-58
12.  Mieszko Mieszkowice 19 24 23-48
13.  Piast Choszczno 20 17 30-70
14.  Radovia Radowo Małe 20 16 28-88
15.  Zorza Dobrzany 20 16 31-62
16.  Fagus Kołbacz 20 15 20-41

Wyjazd do Szczecina
W najbliższą sobotę Pomorzanin 

zmierzy się w Szczecinie z tamtejszym 
Hutnikiem EKO TRAS. Nasz najbliższy 
rywal zajmuje obecnie ósmą pozycję w 
tabeli i traci 13 punktów do nowogardz-
kiego zespołu.

Początek meczu o godzinie 13.00.
Pozostałe mecze:

Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Dąb Dęb-
no, Radovia Radowo Małe - Mieszko 
Mieszkowice, Piast Chociwel - Polonia 
Płoty, Fagus Kołbacz - Sparta Gryfice, 
Kłos Pełczyce - Odra Chojna, Vineta 
Wolin - Osadnik Myślibórz, Piast 
Choszczno - Zorza Dobrzany.

Andrzej Garguliński
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MEBLE
dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

Transport gratis na terenie miasta Serdecznie zapraszamy

PIWNICA BIEDRONKA

NIE PRZEPŁACAJ - KUPUJ TYLKO U NAS

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

TANIE OPŁATY WSZYSTKO - 0.90 PLN

FOTO - BOŻENA
72-200 Nowogard
ul. 3-go Maja 48

Tel. 091 39 26 953
Tel.kom. 501 054 706

Na Życie
i Mieszkaniowe

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

70-423 Szczecin

tel/fax 091 488 54 26

KUPNO - SPRZEDAŻ

ul. Piłsudskiego 11/2

ARDOM

Kompleksowa obsługa
Firm w zakresie

Reprezentacja
przed PIP

BHP

Menadżer do spraw BHP

Informujemy, że   

20 kwietnia 2007 r.
piątek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!



Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM
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www.bicykl-szczecin.com

Nowogard • •ul. Młynarska 7

Skutery
Rowery

od 2899 zł - 2499 zł
od 249 zł - 199 zł

Załoga 
szpitala 
w obronie 
dyrektora

ul. Zielona 3
(obok restauracji „Przystań”)

zaprasza od 2 kwietnia.
Cena za 1 minutę opalania 1 zł

REKLAMA REKLAMA

Moje osiedle

Zadbany Radosław
Desperat 
uratowany

Kowalska 2 
– odsłona 
czwarta
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KALENDARIUM
17 KWIETNIA

Imieniny:  Anicet, Aniceta, Eliasz, Innocenty, Izydor, 
Izydora, Jakub, Józef, Katarzyna, Klara, Paweł, Rado-
ciech, Robert, Roberta, Salwator, Stefan i Teodora

18 KWIETNIA

Imieniny: Alicja, Amedeusz, Apoloniusz, Bogumiła, 
Bogusław, Bogusława, Eleuteria, Eleuteriusz, Eleutery, 
Flawiusz, Gosław, Gosława, Gościsław, Maria, Ryszard 
i Sabina.
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

19 KWIETNIA

Imieniny: Cieszyrad, Dionizjusz, Dionizy, Ekspe-
dyt, Ekspedyta, Elfeg, Ema, Emma, Jerzy, Konrad, 
Krescencjusz, Krescens, Krescenty, Leon, Leontyna, 
Pafnucy, Sokrates, Tymon, Wigilia, Wierzyn, Wincenty 
i Włodzimir 
2005 - Niemiecki kardynał Joseph Alois Ratzinger 
został obrany 265. (lub 266.) papieżem i przyjął imię 
Benedykta XVI

Kronika policyjna

POMÓŻMY SOBIE
Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 

tej rubryce jest bezpłatne. Zgłoszenia są przyj-
mowane pod numerami telefonów: 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.

Nie bądźmy obojętni wobec ludzi znajdują-
cych się w trudnej sytuacji.

   Z góry dziękujemy.  
Redakcja 

W poniedziałek zgłoszono 
kradzież damskiej torebki, któ-
rej dokonano w Restauracji 
„Przystań” między godziną 2.00 
a 3.00. Poszkodowana straciła 
dokumenty i pieniądze. Swoją 
stratę oszacowała na 400 zł.

Około godziny 22.30 zgło-
szono, że do mieszkania znanej 
wszystkim pani Jadzi wtargnęło 
dwóch mężczyzn, przetrzymało 
ją i po splądrowaniu mieszkania 
zabrali pieniądze. Trwają czyn-
ności w tej sprawie.

We wtorek funkcjonariusze 

Zakładu Karnego podczas prze-
prowadzenia kontroli osobistej 
jednego z osadzonych znaleźli 
przy nim 16 gram tabletek. 
Wstępna analiza wykazała, ze 
jest to amfetamina.

W środę skradziono samo-
chód opel kadet zaparkowany 
przy ulicy Bohaterów Warszawy. 
Samochód odnaleziono kilka go-
dzin później na terenie miasta.

Włamano się do altanki przy 
ulicy Górnej. Skradziono me-
talowe drzwi wejściowe, drzwi 
garażowe oraz piec.

W piątek w Sąpolnicy policja 
zatrzymała jadącego rowerem 
mieszkańca Nowogardu Marka 
W., który miał w wydychanym 
powietrzu 0,38 promila alko-
holu.

W sobotę personel sklepu 
„Lidl” zatrzymał na gorącym 
uczynku mężczyznę, który pró-
bował ukraść alkohol. Policja 
skierowała wniosek da Sądu 
Grodzkiego.

Ag

Desperat uratowany
W sobotni wieczór w jednym z mieszkań w bloku przy ulicy Kowalskiej 4 pewien mężczyzna przeszedł 

przez barierkę balkonu i groził, że popełni samobójstwo. Dzięki akcji policji desperat został uratowany 
i przewieziony na oddział psychiatryczny.

Do zdarzenia doszło tuż przed 
godziną 21.00. 30-letni mieszka-
niec naszego miasta Waldemar 
W. wyszedł na balkon, przeszedł 
przez barierkę i zaczął krzyczeć, 
że się zabije. Na miejsce przybyła 
policja. Z Komendy Wojewódz-
kiej Straży Pożarnej w Szczecinie 
sprowadzono wysięgnik i mate-
rac powietrzny. Pojawiło się też 
dwóch policyjnych negocjato-
rów. Ich praca nie przynosiła jed-
nak żadnych efektów. Jak mówi 
policja desperat zachowywał 
się tak jakby był pod wpływem 
alkoholu lub innych środków 
odurzających. Kierujący akcją 
komendant nowogardzkiego 
komisariatu zdecydował się na 
rozwiązanie siłowe. 

Waldemar W. mieszka wraz 

z konkubiną i dwójką małych 
dzieci. W chwili gdy zdecydował 
się ona na ten krok nie było ich 
w domu. Dzięki temu można 
było wyważyć drzwi. Po ich 
wyłamaniu jeden z policjantów 
wciągnął desperata do środka, a 
asekurowali go funkcjonariusze 
znajdujący się na wysięgniku. 
Założono mu kaftan bezpie-
czeństwa i przewieziono na od-
dział psychiatryczny gryfickiego 
szpitala.

Tę udaną akcję spory tłum 
gapiów nagrodził oklaskami. 
Niestety, nie wszyscy potrafili 
zachować się tak, jak tego sy-
tuacja wymagała. W trakcie 
pracy negocjatorów niektórzy, 
szczególnie młodzi mieszkańcy 
naszego miasta zachęcali Walde-

mara W. do skoku. Pozostawimy 
to bez komentarza.

Waldemar W. jest dobrze zna-
ny policji. Był on wielokrotnie 
karany za przestępstwa i wykro-
czenia, przez kilka lat przebywał 
w Zakładach Karnych gdzie 
odbywał zasadzone wyroki. Kil-
ka dni temu został zatrzymany 
przez Policje w Maszewie gdzie 
wspólnie z innymi osobami 
dokonał zniszczeń w jednym z 
tamtejszych lokali, nie odpowia-
dał za te wykroczenie w trybie 
przyspieszonym, ponieważ nie-
zbędne było przeprowadzenie 
badań lekarskich. Jak ustalono 
prawdopodobną przyczyną pró-
by samobójczej były problemy 
rodzinne.

Ag

We wtorek w godzinach rannych na ulicy Warszawskiej doszło do kolizji drogowej. Jadący od strony 
centrum miasta ford escort chciał skręcić w ulicę Kościelną i został uderzony przez jadący od strony Gry-
fic samochód ford fiesta. Kierowca escorta został przewieziony do szpitala, a fiesta zakończyła jazdę na 
przykościelnym murku.

Chrześcijańskie Centrum Pomocy

Agenda Zboru Kościoła 
Ewangelicznych Chrześcijan 

w Nowogardzie
ul. 3 Maja 7,  72-200 Nowogard 

W dniu 19 kwietnia 2007 w godzinach 9:00 
– 13:00 

wydawana będzie bezpłatnie odzież używana dla 
wszystkich 

osób potrzebujących bez skierowań z  Ośrodka 
Pomocy Społecznej.

Serdecznie zapraszamy.
  Pastor Cezary Komisarz  
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URZĄD SKARBOWY 

informuje:

W każdy poniedziałek, środę i piątek w godz. 7.00 – 15.00 mieszkańcy 

Nowogardu i okolic mogą pobrać formularze zeznań podatkowych, uzyskać 

informacje niezbędne do ich wypełnienia oraz złożyć zeznania o dochodach 

osiągniętych za 2006 rok. Dyżury będą pełnione do 30 kwietnia.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w 
Goleniowie w trosce o swoich naj-
młodszych gości utworzył na sali ob-
sługi „Kącik dla dzieci”. Wydzieloną 
część sali umeblowano i ozdobiono, 
a także wyposażono w kredki, puzzle 
i kolorowe książeczki, czyli wszystko 
to, co najmłodsi lubią najbardziej.

Kącik funkcjonuje od niedawna, 
ale można już zauważyć, że dzieci 
chętnie z niego korzystają. Dzięki 
temu rodzice spokojnie mogą zała-
twić wszystkie sprawy.

Kącik dla dzieci

Cieszymy się bardzo, że nasi przy-
szli podatnicy z Urzędu wychodzą 
uśmiechnięci i radośni.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ile i dla kogo? – cz.II
W poprzednim artykule wspomniałem, że OPS jest instytucją za-

trudniającą 31 osób. Czym zajmują się owi pracownicy?

Zatrudnienie przedstawia się 
nastepująco:

- Dział Swiadczeń Rodzinnych 
– 4 osoby,

- Dział Usług Opiekuńczych – 10 
osób,

- Dział Ekonomiczny – 3 osoby,
- Dział Diagnostyczny i Planowa-

nia – 15 osób
- sprzątaczka – 1 osoba.
(dwie pracownice odeszły)
Pracownicy Ośrodka oprócz po-

mocy w różnych formach zajmują 
się poradnictwem specjalistycznym 
(szczególnie prawne i psychologicz-
ne), pomagają załatwiać sprawy 
urzędowe, interweniują w sprawach 
kryzysowych w rodzinie,  prowadzą 
pracę socjalną, podpisują z rodzina-
mi kontrakty socjalne.

W 2006 roku pracownicy prze-
prowadzili 1793 wywiady środowi-
skowe , w tym:

- na potrzeby pomocy społecznej 
– 1602,

-  na potrzeby innych instytucji 
– 95,

- w sprawie dodatków mieszka-
niowych – 14,

- w sprawie świadczeń rodzin-
nych – 82.

Na czym polega praca socjalna? 
Jest to poradnictwo w zakresie 
poszukiwania pracy (w 2006 roku 
141 osób objętych pomocą podjęło 
pracę), załatwianie spraw alimenta-
cyjnych i rozwodowych, kierowanie 
na leczenie odwykowe i uczestni-

ctwo w grupach wsparcia, nadzór 
nad prawidłowością sprawowanej 
władzy rodzicielskiej i ewentual-
ne kierowanie wniosków do sądu 
w przypadku jej zaniedbywania. 
Ośrodek pomaga kompletować 
dokumenty osobom ubiegającym 
się o orzeczenie stopnia niespraw-
ności, o umieszczenie w domu 
pomocy społecznej i ośrodkach 
rehabilitacyjnych. Ważną dziedziną 
jest wspólpraca z Polskim Komite-
tem Pomocy Społecznej, Polskim 
Czerwonym Krzyżem, a ostatnio 
także ze Zborem Ewangelicznych 
Chrześcijan – OPS typuje rodziny 
wymagające wsparcia i pomocy w 
naturze. Rozwija się także ścisła 
współpraca Ośrodka z sądem, 
Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie oraz z Poradnią Psycho-
logiczno-Pedagogiczną.

Jak widać przed Ośrodkiem stoi 
ogromny zakres zadań. Najwięk-
szym problemem są ciągle zmie-
niające się przepisy i coraz to nowe 
zadania nakładane na samorząd 
a scedowane do realizacji przez 
Ośrodki Pomocy Społecznej. Wy-
maga to wytężonej pracy całego 
zespołu i ciągłego podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych. Niepre-
cyzyjne przepisy utrudniają właś-
ciwą ich interpretację, a to z kolei 
przekłada się na relacje między 
pracownikami a rodzinami obję-
tymi opieką. Cdn.

Lesław M. Marek
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Nauczycielom więcej…
Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej dokonano zmian w budżecie 
Przychody gminnego budżetu zwiększono o kwotę 447 105 złotych – wpły-

nęła bowiem część subwencji oświatowej z Ministerstwa Finansów.
Pieniądze te podzielono w sposób następujący:
1 – szkoły podstawowe – 54 tysiące zł (z tego na podwyżki płac 42 000 

zł).
2 – „zerówki” w szkołach podstawowych – 82 050 zł (na wynagrodzenia 

71 000 zł),
3 - gimnazja 144 327 zł (na wynagrodzenia  104 827 zł),
4 – II LO w Nowogardzie – 54 500 zł (na wynagrodzenia 39 800 zł),
5 – dowożenie uczniów do szkół 97 000 zł.
6 – dokształcanie nauczycieli – 19 991 zł i 4 237 zł.
Wysokość kwot dla poszczególnych szkół zależy od ilości nauczycieli, ich 

stopni zawodowych, przewidywanych awansów oraz odpraw emerytalnych.
Jak bardzo łatwo policzyć nie są to podwyżki na miarę oczekiwań…

LMM

PS. Wicepremier Roman Giertych poinformował podczas konferencji pra-
sowej, że nauczyciele pracujący podczas maturalnych egzaminów ustnych 
otrzymają wynagrodzenie. Nie będzie to wymagać zmiany budżetu państwa 
– około 11 milionów złotych ministerstwo „wygospodaruje”.

Składanie wniosków na inwestycje 
– spokojnie i bez incydentów

Poniedziałek jest jedynym dniem, kiedy można składać wnioski o dofi-
nansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych w ramach dodatkowego 
naboru wniosków z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyza-

cja i modernizacja sektora żywnoś-
ciowego oraz rozwój obszarów wiej-
skich”. Pula środków wynosi ok.230 
mln zł. 

Składanie przez rolników wnio-
sków o dofinansowanie inwestycji w 
gospodarstwach rolnych w ramach 
dodatkowego naboru przebiega spo-
kojnie. Kolejki przed Oddziałami 
Regionalnymi Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa są, 
ale przyjmowanie wniosków prze-
biega sprawnie. Oddziały Regional-
ne ARiMR utworzyły dodatkowe 
punkty przyjmowania wniosków.

Najwięcej osób czekało w kolejce 
przed Mazowieckim Oddziałem Re-
gionalnym ARiMR – ok.300. W wo-
jewództwie lubelskim i łódzkim w 
kolejce czekało ok. 100 osób. W po-
zostałych Oddziałach Regionalnych 
– od 50 do 80 osób. W większości 
przypadków osoby, które rano stały 
w kolejce, przed godz. 10 zdążyły 
złożyć wnioski. Przed Małopolskim 
OR kolejka czekała od niedzieli 
– przed godz.8.00 rano w kolejce 
czekało ok. 50 osób.

Dziękujemy rolnikom za racjonal-
ne podejście do sprawy. Nerwy, listy 

społeczne oraz komitety kolejkowe 
były sztucznym tworzeniem zamie-
szania i niepotrzebną stratą czasu. 
Przypominamy, że wnioski można 
w dziś nadać także listem poleco-
nym lub przesyłką kurierską. Przy-
pominamy jednocześnie, że rolnicy 
mogą składać wnioski przez cały 
dzień – ARiMR wydłuża ponadto 
godziny swojego urzędowania do 
godziny 22.

Losowanie złożonych dziś wnio-
sków odbędzie się w 26 kwietnia br. 
Będzie przeprowadzone w centrali 
ARiMR w Warszawie przy „otwartej 
kurtynie”, przez powołaną komisję, 
w skład której wejdą przedstawiciele 
rolników. Losowanie nie przesądza 
o przydzieleniu pomocy. Dotyczy 
tylko i wyłącznie kolejności złożo-
nych wniosków. Oczywiście wnio-
ski poprawne formalnie zwiększają 
szanse na dotacje. Ci rolnicy, któ-
rych wnioski będą miały braki będą 
wzywani do ich uzupełnienia. Szyb-
ka reakcja rolników zwiększy szanse 
dofinansowania. 

Radosław Iwański
 p.o. Rzecznik Prasowy

Ile to nas kosztuje?
Wandale znowu dali znać o sobie. W poniedziałkowy ranek widzimy 

owoce ich działań – do poprzewracanych koszy dochodzą jeszcze „odpadki 
ze stołu”.

W rejonie placu nauki jazdy , na murku w pobliżu restauracji „Przystań” 
muszą się odbywać suto zakrapiane imprezy. Mieszkańcy ul. Zielonej udający 
się do miasta, a co gorsza dzieci idące do szkoły mają kłopoty z poruszaniem 
się – śmieci, papierki, pety i plastykowe kubki to normalka – najgorsze są szkła 
po rozbitych butelkach. Można się skaleczyć albo uszkodzić rower. Jak tym 
ludziom wytłumaczyć, że kosze, które stoją na wyciągnięcie reki przeznaczone 
są na odpadki? Mandat na pewno przemówi najlepiej!

Ireneusz Karczyński 

Ostatnio wychodząc rano z domu,zauważyłem że na parkingu, który mieści 
się przy moim bloku okradziono samochód. 

Od razu zrozumiałem dlaczego własnie na tym parkingu tak często okra-
dają samochody. W nocy dla pewności wyjrzałem  przez okno i wtedy byłem 
pewien - okradają samochody na tym parkingu dlatego, że nie ma na nim 
oświetlenia, żadnej lampy która mogłaby oświetlić ten parking.

Wiele już samochodów było tu okradzionych. 
Wiem że postawienie lampy jednej czy drugiej trochę kosztuje, ale myślę że 

wszyscy mieszkańcy mego bloku będą zadowoleni. 
Lampa zadowoliłaby także wiele osób, które przechodzą tędy do pracy, rano 

gdy jest jeszcze ciemno. Mieszkam przy ulicy Warszawskiej 10 - od strony po-
dwórka jest parking na nim właśnie złodzieje okradają samochody.

<czytelnik53@wp.pl>

Uwaga Emeryci
Prosimy uprzejmie o sprawdzenie w legitymacji czy składki na ten rok są 

opłacone. Szczególnie ważne jest by ZKP było do końca maja opłacone. Z 
góry dziękujemy.

Biuro czynne w poniedziałki i piątki od godziny 9.00 do 12.00.
Alina Ochman
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Kowalska 2 – odsłona czwarta
Problemy mieszkańców bloku przy ulicy Kowalskiej 2 przerodziły się już 

w prawdziwy serial. Po raz pierwszy na naszych łamach sprawa gościła 23 
lutego. Dziś jest to już czwarta odsłona.

Obcowanie 
z papieskim słowem

Wczoraj w Szkole Podstawowej nr 4 odbyła się II edycja konkursu re-
cytatorskiego „Wypłyń na głębię – poezja Jana Pawła II międzyszkolnym 
mostem miłości”.

Zorganizowany przez Renatę Li-
sowską i dyrektora tej placówki Mag-
dalenę Zarębską – Kuleszę konkurs 
nabiera rozmachu. W tym roku po 
raz pierwszy wystartowali uczniowie 
spoza naszego regionu. W gronie 
niemal pięćdziesięciu uczestników 
znalazła się grupa młodych recyta-
torów z Trzebiatowa.

Ich występom z uwagą przysłu-
chiwało się jury w składzie Izabela 
Koladyńska, Zofia Pilarz, Siostra Hia-
cynta, Marek Słomski oraz Magda-
lena Sparażyńska, poetka i malarka. 
Po wysłuchaniu interpretacji poezji 
Karola Wojtyły jurorzy udali się na 
obrady, a oczekiwanie na ogłoszenia 
wyników umiliła im znana wielu 
mieszkańcom naszego miasta ko-
lekcjonerka lalek Alina Wierzbicka 
opowiadając o swojej pasji. Jej córka 
Magdalena Sparażyńska wyrecytowa-
ła kilka swoich wierszy.

I w końcu przyszedł czas na ogło-
szenie werdyktu. W kategorii klas 
I - III wygrał Bartosz Gajda z klasy 
I SP Żabowo. Drugie miejsce zajął 
drugoklasista z SP 3 Jakub Tębłowski 
z trzecie trzecioklasistka z SP Żabowo 
Adrianna Bobrowicz.Ponadto wyróż-
niono Martę Muchę z klasy III SP w 
Żabowie, drugoklasistkę z SP 1 Wik-
torię Wencel oraz pierwszoklasistkę 
z SP 4 Dominikę Szynal.

W kategorii klas IV – VI wygrała 
uczennica klasy VI SP Trzebiatów 
Martyna Barszcz. Drugie miejsce 
przypadło w udziale Kindze Kru-
czek również z Trzebiatowa a trzecie 
czwartoklasiście z SP 2 Dariuszowi 
Jarzebińskiemu. Wyróżniono Olenę 
Hołubowską z SP 1, Kornelię Au-
gustynek z SP 3, Kingę Pawłowską 
z SP 4 oraz Emilię Gnitecką z SP 
Trzebiatów.

Ag

Laureaci w kategorii klas I – III.

Laureaci w kategorii klas IV – VI.

Przypomnijmy. W 
opisywanym bloku 
zainstalowano nowe 
ogrzewanie gazowe. 
Mieszkańcy twierdzili, 
że przewód kominowy 
odprowadzający spali-
ny jest nieszczelny, w 
efekcie, czego są oni 
truci. Ich podejrze-
nia się potwierdziły, 
administrująca bu-
dynkiem Spółdziel-
nia Mieszkaniowa 
„Gardno” wymieniła 
przewód, a jej prezes 
Jan Smolira obiecał 
mieszkańcom, że w 
razie jakichkolwiek 
wątpliwości jest do ich 
dyspozycji. Mieszkań-
ców to nie uspokoiła, 
nadal twierdzili, że 
przewód jest wadliwy 
i na własny koszt spro-
wadzili rzeczoznawcę. 
Wyniki jego eksperty-
zy były zatrważające. 
Poza licznymi uster-
kami stwierdzono, ze zastosowany 
materiał nie spełnia wymogów Prawa 
Budowlanego. Pytany przez nas pre-
zes przelicytował mieszkańców twier-
dząc, ze dysponuje dwoma opiniami 
kominiarskimi potwierdzającymi, że 
wszystko jest w porządku.

Sytuacja wydawała się patowa. 
Opinia rzeczoznawcy przeciw opinii 
rzeczoznawcy. Komu wierzyć? Kto 
ma rację w tym konflikcie?

Na dalszy ciąg sprawy nie trzeba 
było długo czekać. W minioną środę 
mieszkańcy opisywanego budynku 
poinformowali nas, że w ich bloku 
pojawiła się ekipa demontująca wy-
mieniająca przewód kominowy. Gdy 
przybyliśmy na miejsce nie sposób 
było nie dostrzec znajdujących się 
na dachu pracowników. Gdy zeszli-
śmy do kotłowni zobaczyliśmy, że 
w obydwu piecach zdemontowano 
rury odprowadzające spaliny do 
kominów. Pytany przez nas znaj-
dujący się tam mężczyzna odmówił 
wszelkich komentarzy. Następnego 
dnia próbowaliśmy skontaktować 
się z prezesem Smolirą, aby wyjaśnić 
tę sprawę, lecz jeden z pracowników 
Spółdzielni, który odmówił podania 
swego nazwiska wyjaśnił, że obaj 
prezesi są na urlopach i nie będzie 
ich do poniedziałku.

Wyjaśnieniem tej pospiesznej 
wymiany przewodów kominowych 

może być fakt, że następnego dnia 
po pojawieniu się ekipy budowlanej 
blok przy ulicy Kowalskiej 2 mieli od-
wiedzić pracownicy Powiatowego In-
spektoratu Nadzoru Budowlanego. 

Tuż przed godziną 11.00 zjawiła 
się inspektor Anna Krugły w towa-
rzystwie Teresy Przybyś przedstawi-
ciela Spółdzielni i Urzędu Miasta. Z 
oczywistych względów najliczniejsza 
była reprezentacja mieszkańców. Przy 
okazji wizytacji mieszkań wyszło na 
jaw, że kominiarz zbyt rzadko od-
wiedza mieszkańców tego bloku w 
związku z czym inspektor zapowie-
działa mandat karny.

Odwiedzono również kotłownię, 
gdzie jeden z pieców w został już 
ponownie podłączony do komina. Z 
kolei na drugim pojawiła się kartka 
informująca, że zupełnie nowy pi8ec 
jest wyłączony z eksploatacji.

Sporządzono protokół, w którym 
zaznaczono m.in., że mieszkańcy 
żądają budowy komina na zewnątrz 
budynku. Sprawa nabiera tempa. 
Wczoraj prezes Jan Smolira miał 
zjawić się w siedzibie Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlane-
go. Dysponująca całym materiałem 
inspekcja zbada sprawę i wówczas 
okaże się kto miał rację w tym kon-
flikcie. My z pewnością do niej jeszcze 
wrócimy.

Ag

W środę zdemontowano rury odprowadzające 
spaliny z pieca gazowego...

...by następnego dnia przy jednym z nich zamon-
tować nowe.
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W obiektywie Jana Korneluka       -   Już przyleciały, już się kochają...

MAGICZNA 
ATMOSFERA SŁOWA

Posprzątali jezioro
Członkowie Koła Miejsko-Gminnego PZW podtrzymują tradycję. Tak jak 

co roku, w sobotę 14 kwietnia udali się nad jezioro Glicko. Na apel Zarządu 
Koła odpowiedziała liczna grupa wędkarzy. Cieszy fakt aktywnego udziału 
młodzieży.

„Plonem „ akcji było zebranie pełnego kontenera przeróżnych odpadków. 
W tym miejscu składamy podziękowanie dla burmistrza Kazimierza Ziemby 
za podstawienie kontenera.

Akcję zakończono także tradycyjnie – przy ognisku, pieczonych kiełbaskach 
i dyskusji o stanie przyrody, z uwzględnieniem troski o czystość wód.

Henryk Szczupak
foto  - E. Paszkiewicz

W dniach 31 marca - 1 kwietnia 
odbył się półfinał wojewódzki 52. 
Ogólnopolskiego Konkursu Recy-
tatorskiego. W niezwykłej, poety-
ckiej atmosferze rywalizowało ze 
sobą kilkudziesięciu uczestników. 
Naszą szkołę, w repertuarze m. in. 
J. Kaczmarskiego, ks. J. Twardow-
skiego, M. Hillar i Z. Herberta, re-
prezentowało czworo uczniów pod 
opieką p. Izabeli Koladyńskiej. Jury 
pod przewodnictwem p. Sylwestra 
Woronieckiego dostrzegło każdego 
z nich – w kategorii poezji śpiewanej 
laureatami zostali Brygida Sawicka 
(kl. I a) oraz Maciej Kasprzak (kl. 
III c). Brygidzie akompaniował Ma-
ciej, Maciejowi – absolwent naszego 
liceum, Grzegorz Ziółkowski. Za-
pewnili sobie tym samym awans do 
finałów wojewódzkich, które odbę-
dą się już 20-22 kwietnia w Zamku 
Książąt Pomorskich. W kategorii 
recytacji Magdalena Biały (kl. II c) 
oraz Ernest Skrok (kl. I a) otrzy-
mali wyróżnienia. Warto zwrócić 
uwagę na niecodzienną, magiczną 
atmosferę, roztaczającą się wokół 

przesłuchań. Obok koncertów kon-
kursowych uczestnicy brali udział 
w warsztatach recytatorskich oraz 
w pięknie przygotowanym przez p. 
Iwonę Gargas koncercie galowym. 
Konkurs stał się okazją nie tylko do 
rywalizacji, ale także do konfron-
tacji swoich opinii i zawierania no-
wych znajomości w kręgu młodych 
miłośników słowa. 

Wszystkim uczestnikom składa-
my serdeczne gratulacje :)

Maciej Kasprzak

od lewej: Magdalena Biały, Ernest 
Skrok, Brygida Sawicka
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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, Rafał Nizioł, 

Jagoda Dawidson.

Pomoc merytoryczna: Alicja Jaklińska, Małgorzata Łuka.

ZDARZYŁO SIĘ W SZKOLE
Dnia 28 marca 2007 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie 

odbył się Dzień Otwarty. Uczniowie gimnazjów mieli okazję zapoznać się z ofertą 
edukacyjną naszej szkoły. Cieszymy się, że chętnych do odwiedzenia było tak wielu. 
Mamy nadzieję, że uczniowie wykażą chęć kontynuowania swojej edukacji właśnie 
w murach ZSP im. Stanisława Staszica.

Kraje Unii Europejskiej
Z okazji Dnia Otwartego młodzież z Zespołu Szkół Poadgimnazjalnych w Nowo-

gardzie zorganizowała wystawę: kraje Unii Europejskiej. Wystawa została zorganizo-
wana dla uczniów gimnazjów, którzy odwiedzili naszą szkołę 28 marca 2007 roku. 
Uczniowie wykonali plakaty o wszystkich państwach wchodzących w skład Unii 
Europejskiej. Prace zostały wykonane w dwóch językach: angielskim i niemieckim. 
Podczas wykonywania projektów uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z geografii, hi-
storii, a także z języka niemieckiego i angielskiego. Opiekę merytoryczną w czasie 
wykonywania prac sprawowali nauczyciele języków obcych: Mirosława Szymaniak, 
Marta Portas, Magdalena Wojciechowska, Danuta Adamczyk, Michał Daca.

CZY JESTEŚ GOTÓW? 
JUŻ NIEDŁUGO MATURA

CO TO JEST MATURA?
Egzamin składany po zakończeniu nauki w szkole średniej, którego zasadniczym 

celem jest sprawdzanie dojrzałości abiturienta do podjęcia studiów wyższych. Po raz 
pierwszy egzaminy tego typu wprowadzono ok. 1788 roku w Prusach; odbywały się 
w uniwersytetach, a od 1812 roku w gimnazjach, jednak w obecności przedstawiciela 
państwowych władz szkolnych. Podobne egzaminy wprowadzono w innych krajach, 
między innymi od 1812 roku w szkołach departamentalnych Księstwa Warszawskie-
go. Początkowo matura była jedynym egzaminem miedzy szkołą średnia a wyższą, 
dającym prawo wstępu na uczelnię, z czasem w niektórych krajach wprowadzono 
oprócz niej obowiązkowe egzaminy wstępne do szkół wyższych. W niektórych kra-
jach, głównie romańskich, matura zachowała charakter egzaminu składanego w za-
sadzie przed władzami szkół wyższych. 

Definicja według „Nowej Encyklopedii Powszechnej” PWN.

MATURALNE OBYCZAJE
Drodzy maturzyści, oprócz sprawdzonej i oczywistej metody, polegającej na przy-

swojeniu wiedzy – kilka magicznych sposobów na zdanie egzaminu dojrzałości, bo-
wiem wieść niesie, że nawet świetnie przygotowany maturzysta może mieć kłopoty, 
jeżeli nie będzie przestrzegał podstawowych zasad maturalnego wtajemniczenia. 
Można w to nie wierzyć, ale co szkodzi spróbować?

Czerwone majteczki
Dziewczyny powinny je ubierać na studniówkę na lewą stronę, a na maturę te 

same majteczki powinny być założone na stronę prawą. Jeżeli zapomniało się tego 
na studniówce, to jest jeszcze czas, żeby zajrzeć do sklepu, kupić bieliznę w pięknym, 
czerwonym kolorze i wypróbować podczas matury. Rynkowej koniunktury na czer-
woną bieliznę maturzystek nikt prawdopodobnie sztucznie nie nakręca. Poza tym, 
„czerwona moda” nie jest obowiązkowa. Jeżeli nawet w niczym nie pomaga, to taki 
czerwony ciuszek stanowi fajną, śmieszną pamiątkę. Można na przykład pokazać go 
kiedyś wnuczce i westchnąć: „A w tych majtkach babcia zdawała maturę”…

Fryzurka
W żadnym wypadku nie ścinaj włosów przed maturą! Dotyczy to zarówno dziew-

cząt, jak i chłopców. Nie warto również farbować fryzury, choćby ze względu na nie-
przewidzialny efekt, taki jak n a przykład: zielonkawa lub marchewkowa barwa. 

Lewa nóżka
Zawczasu odwróćcie łóżka tak, by w dzień matury nie wstać przypadkiem lewą 

nogą. Jeśli w panice na dźwięk budzika, zerwiecie się jednak „na lewą”, nie martwcie 
się! Wystarczy wtedy splunąć przez lewe ramię i czar się odwróci…  Pamiętajcie też 
o przekraczaniu progu szkoły właściwą nogą: prawą, tylko prawą!

Pożyczanie
Musicie koniecznie pożyczyć od kogoś jakiś przedmiot i zabrać go na egzamin. 

Może to być cokolwiek: długopis, krawat, spinka do włosów… Najlepiej kumulować 
siłę dwóch magicznych rzeczy i np. włożyć… pożyczone, czerwone majtki!

Maskotki
Niezawodnym sposobem jest zabranie ze sobą na egzamin ulubionej ma-

skotki, która przynosi szczęście. Jeżeli przynosi, to nie ma siły, żeby nie zdać!  
 
WSKAZÓWKI

• wmawiaj sobie, że jesteś zdolny, nieprzeciętny i na pewno sobie poradzisz, na-
wet gdy o czymś zapomnisz, to wybrniesz z sytuacji, bo przecież jesteś inteligentny 
i sprytny, 

• traktuj egzamin z dystansem, w momencie załamania nerwowego lub zmęcze-
nia, możesz opowiadać śmieszne historie ze swojej matury. W ogóle nie trzeba robić 
z matury najważniejszego egzaminu w życiu, bo wiadomo, że będą jeszcze trudniej-
sze na studiach,

• zmuszaj się do przerw w nauce, nie siedź, kiwając się nad książkami do później 
nocy, bo i tak się wtedy nic nie nauczysz, musisz pilnować, żebyś uczył się raczej po 
południu i rano,

• Jeżeli chcesz się uczyć z przyjaciółmi – pozwól sobie na to, wspólne powtarzanie 
daje lepsze rezultaty, niż samotne „wkuwanie”,

• jeśli jesteś zakochany nie zabraniaj sobie spotkań, miłość nie zawsze przeszka-
dza, ale dodaje sił i energii, jeżeli tęsknisz za ukochana osobą, na pewno nie będziesz 
myśleć o nauce,

• zadbaj też o odpowiednie odżywianie się, powinieneś jeść więcej warzyw, pić 
soki, bez żadnych ciężkich, tłustych, smażonych potraw i zup, których nienawidzisz. 
Jedzenie powinno być bogate w sód i potas – regulują układ nerwowy, fosfor – świet-
nie wpływa na pracę mózgu (dużo fosforu zawierają ryby), magnes – daje odporność 
na stres (magnes znajduję się w czekoladzie i kakao),

• w dzień egzaminu staraj się nie pokazywać po sobie zdenerwowania, bo to się 
udziela.

Trzymamy za Ciebie kciuki. Powodzenia!!!

HOROSKOP
BARAN - Uwierz w siebie. Jeżeli nie zabraknie Ci uporu – tym razem szybko 

przyjdzie upragniony sukces
BYK - Możliwe awanse, a na pewno pochwały. Widać też przypływ gotówki. Sło-

wem: poszczęści Ci się!
BLIŹNIĘTA - Musisz wykazać się większą inicjatywą. Wymagania i oczekiwania  

nauczyciela wyraźnie wzrosną.
RAK - W pracy nie licz ani na pochwały, ani na przypływ gotówki. Bądź ostrożna, 

czujna, rób to, co do Ciebie należy, jak najlepiej – jesteś na cenzurowanym.
LEW - Możliwe kontrole, skomplikowane sprawdzenie wiadomości, ale pojawią 

się też nieoczekiwane pieniądze
PANNA - W szkole spokojnie, w interesach widać wyraźną poprawę i przypływ 

gotówki.
WAGA - Jeśli teraz zmienisz pracę, gwiazdy dobrze wróżą Twojej decyzji. Pienią-

dze na horyzoncie.
SKORPION - Twój planetarny patron Pluton oraz Wenus zaczną korzystnie od-

działywać na relacje z ludźmi, a także na sprawy z nauczycielami
STRZELEC - Sprzyjające okoliczności pomogą Ci ulokować gotówkę i fantastycz-

nie pomnożyć majątek.
KOZIOROŻEC - W szkole nie będzie spektakularnych sukcesów, w finansach 

bądź ostrożny. Nie lekceważ spraw szkolnych
WODNIK - Teraz nie walcz o awans, raczej na niego pracuj. Nie spodziewaj się 

większych sukcesów
RYBY - W szkole  nawał trudnych i pilnych spraw. Bądź też przygotowana na 

finansowe perturbacje.
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REKLAMA

Informujemy, że   

20 kwietnia 2007 r.
piątek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

ul. Zielona 3
(obok restauracji „Przystań”)

zaprasza od 2 kwietnia.
Cena za 1 minutę opalania 1 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 osobiście lub telefonicznie w 
biurze „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o. ul. Boh. Warszawy 103 telefon 091 
57 92 630.
1. Eugeniusz Niziński – telefon 091 57 92 630, kom. 691 657 444
2. Jarosław Dobaj – telefon 091 57 92 639, kom. 695 657 448

KURKI NIOSKI 
• odchowane powyżej 9 tygodni

• pełen program szczepień 

JUŻ W SPRZEDAŻY 
Gospodarstwo Drobiarskie 

Żabowo 13, tel. 091 39 106 66

REKLAMA

DRZEWA I KRZEWY 
OZDOBNE

Olchowo 74 (przed stacją paliw)
iglaki i liściaste

duży wybór, niskie ceny
rabaty do 30%

tel. 507 102 211, 091 39 27 047

W Wielki Piątek 
nasz Dom Dziecka 

w Mostach 
odwiedzili 

radni i burmistrzowie 
miasta Nowogard

Pani Krystyna Kłosowska
Pan Adam Fedeńczak
Pan Andrzej Wasiak
Pan Jerzy Kubicki
Pan Krzysztof Kosiński
Pan Robert Augustynek
Pan Michał Bociarski
Pan Rafał Szpilkowski
Pan Tomasz Szafran
Pan Kazimierz Ziemba
Pan Artur Gałęski
Oraz Pan Dariusz Ćmil
Za przygotowanie Wielkanocnego 

Zajączka serdeczne 
podziękowania składają:

Wychowankowie Domu Dziecka 
w Mostach

Poszukujemy pracowników 
na fermę trzody chlewnej

   
   - pracownik z doświadczeniem do obsługi fermy oraz
   - osoba do prowadzenia fermy z doświadczeniem 
       – wykształcenie zootechniczne lub techniczne weterynaryjne.

Kontakt:

„ALL-POL” s.j. Nowogard

ul. Nadtorowa 14B

tel. 091 39 26 971

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Zaproszenie
Zarząd Koła Emerytów i Rencistów Zakładu Karnego 

w Nowogardzie 
zaprasza wszystkich 

emerytów i rencistów SW na spotkanie, 
które organizowane jest w dn. 26.04.07 r. 

o godz. 14.00 w Świetlicy Działkowca 
przy ul. 3 Maja 28. 

Ponadto dla chętnych organizowany jest wieczorek 
z okazji Święta Funkcjonariusza SW o godz. 17.00 po ww. spotkaniu. 
Odpłatność 20 zł od osoby. Wpłaty przyjmujemy we wtorki od 11.00 

do 13.00 w pomieszczeniu poczekalni Zamkowa F do 20.04.07 r.
   Zarząd Koła Emerytów i Rencistów

Encyklopedia koni( wyd. F K Olesiejuk -20%)
Książka ta będzie niezastąpionym poradnikiem dla wszystkich miłośników 

koni i jeździectwa. Terminologię oraz pojęcia ułożono alfabetycznie w rozdzia-
łach, dzięki czemu można je łatwo odnaleźć. Każdy aspekt tej dziedziny jest 
szczegółowo omówiony oraz zilustrowany wieloma wspaniałymi fotografiami. 

Dinozaury. Atlas z naklejkami( wyd. F K Olesiejuk -20%)
Atlas z naklejkami zawiera mapy świata i 145 naklejek z dinozaurami. Dopa-

sowując naklejki do odpowiednich obrazków na mapach, dziecko dowie się, w 
których miejscach na świecie odkrywano dinozaury. W książce można odnaleźć 
również ciekawostki na temat dinozaurów. 

Ciekawe dlaczego wschodzi Słońce (wyd. Book House – 20 %)
Książka ta w interesujący i zrozumiały dla dziecka sposób przedstawia ważne 

informacje na temat czasu. Dowie się ono, w jaki sposób co roku mamy jesień, 
zimę, wiosnę, a potem lato. Będzie wiedziało, po co śpi i dlaczego niektóre zwie-
rzęta zasypiają aż na całą zimę. Pozna tajemnicę nocy polarnej i nie tylko tę. 

Księgarnia Atlas poleca
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OGŁOSZENIA DROBNE

Jolka wiosenna
Dwa wyrazy wpisujemy dookrężnie 

poczynając od pola z kreską, pozostałe 
pionowo lub poziomo samemu usta-
lając miejsce wpisu. Ułatwią to już 
ujawnione litery.

Rozwiązanie utworzą litery z pól 
oznaczonych cyframi od 1 do 8.

Dookrężnie:
- pierwsza msza poranna,
- ślubna na palcu serdecznym,
Pionowo i poziomo:
- pojemnik na głosy wyborców,
- rodzaj klusek,
- ubiór sędzego, 
- nasiona lnu,
- lepsze od dżemu i marmolady.
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NIERUCHOMOŚCI

• Działki budowlane w Nowogardzie, przy 
ul. Gen. Bema sprzedam. 0605 106 300.

• Pilnie poszukuję mieszkania do wy-

najęcia - najlepiej kawalerka lub 2-

pokojowe plus garaż. 0889 188 134.

• Kupię strych do adaptacji w Nowogar-
dzie. 0889 210 972.

• Kupię działkę budowlaną w Nowogar-
dzie lub okolicy. 0696 733 180.

• Kupię działkę budowlaną w Nowogar-
dzie, kierunek Długołęka. 0695 091 277, 
0693 553 656.

• Zamienię kawalerkę 31 m kw na Bema 
na 3 pokoje, może być z zadłużeniem. 
889 295 454.

• Kupię mieszkanie 4 pokojowe w grani-
cach 80 tys. zł. 505 94 17 65.

• Nowogard – sprzedam mieszkanie 2 
pokojowe, 38 m kw, wyremontowane, 
I piętro, wspólnota mieszkaniowa, niski 
czynsz. 602 76 24 17.

• Posiadam dwie hale do wynajęcia (ok. 
100 m kw), jedna z kanałem, druga 
– maszyny stolarskie. 0694 484 485.

• Kupię niedrogo 3- lub 4 pokojowe 
mieszkanie na os. Bema. 887 669 326.

• Sprzedam mieszkanie do adaptacji na 
sklep w centrum Płot. 695 044 663.

• Kawalerka do wynajęcia. 091 39 20 906, 
502 561 278.

• Sprzedam działkę 4 ary. 669 991 716.
• Wynajmę mieszkanie 2 pokoje, centrum, 

700 zł + prąd i gaz. Tel. 503 617 739.
• Sprzedam hektar ziemi ornej (altanka + 

szklarnia) i 44 ary łąki. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 091 39 25 039.

• Poszukuję mieszkania dwupokojowego 
do wynajęcia. 604 867 363.

• Mieszkanie dwupokojowe 46 m kw, I 
piętro sprzedam. 091 39 22 434.

• Mieszkanie 2 pokojowe 51 m kw w 
Szczecinie sprzedam. 091 48 79 712.

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia. 
694 161 129.

• Pilnie poszukuję kawalerki do wynaję-
cia. 663 714 980.

• Zamienię kawalerkę własnościową 
przy ul. Warszawskiej parter na więk-
sze, może być w starym budownictwie. 
667 337 995.

• Wynajmę dom samodzielny dla firmy lub 
osobom fizycznym. Tel. 695 780 299.

• Posiadam do wynajęcia dużą kawalerkę 
osobie samotnej. Proszę dzwonić sobo-
ta i poniedziałek wieczorem. Tel. 091 39 
14 802.

• Sprzedam lokal w Dobrej, 167 m kw. 
608 337 427.

• Szukam kawalerki do wynajęcia. Tel. 
512 692 878.

• Sprzedam ziemię pod budowę 30 

arów, 100 m od jeziora w Karsku, 

ogrodzona, działka sąsiaduje z dział-

ką zabudowaną. Tel. 691 664 658.

MOTORYZACJA

• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”do Rove-

ra 416 z 1996 r., cena do uzgodnienia 

w bdb stanie. Tel. 0605 522 340.

• Peugeot 406, rocznik 2001, po wypad-
ku sprzedam. Cena 5.000 zł. Tel. 0607 
607 814.

• Sprzedam Opel Omega, 1999 r., bardzo 
bogate wyposażenie, 16 500 zł do nego-
cjacji. Tel. 609 950 640.

• Sprzedam DAEWOO Tico, rok prod. 1999, 
I właściciel, wiadomość 91 39 22 780, 
661 315 393.

• Sprzedam Passat 1992 r., 1,8 benzyna 
+ gaz, kombi, niebieski metalic, szyber-
dach, alarm, przyciemniane szyby, hak, 
alufelgi, cena 7100 do uzgodnienia. Tel. 
668 493 233, 091 39 26 781.

• Sprzedam Nissana Primerę kombi, rok 
1994, poj. 2 l, benzyna + gaz, central-
ny zamek, elektryczne szyby i luster-
ka, ABS, cena 9500 zł do uzgodnienia. 
607 137 081, 693 716 085.

ROLNICTWO

• Sprzedam tuje wys.1 m, 7 zł za sztukę. 
604 858 706.

• Sprzedam prosiaki. Dąbrowa 38. Tel. 091 
39 26 304.

• Sprzedam sadzeniaki odmiany jadalnej. 
091 39 170 03.

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.

• USŁUGI TRANSPORTOWE DO 1,5 TONY, FAKTURA 

VAT. MOŻLIWOŚĆ NAWIĄZANIA STAŁEJ WSPÓŁ-

PRACY. 0888 878 314.

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• Dekarsko-blacharskie, docieplenia. 
508 170 846.

• Nauka angielskiego. 0697 027 844. 
• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Usługi hydrauliczne, instalacje wod.-kan. 
i co, stali, miedzi. 0697 878 118.

• Nauka angielskiego. 0697 027 844. 
• ROZLICZENIA PODATKOWE – PITY. 20 zł/

deklaracja. 0695 770 724.

• Remonty mieszkań od A do Z. Malowa-
nie, szpachlowanie, glazura, hydrauli-
ka, elektryka, ocieplenia, regipsy. 0667 
435 942.

• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.

• Usługi remontowo-budowlane. 0880 
690 324.

• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 
091 39 72 575, 0695 085 470.

• TIPSY – tanio i profesjonalnie. 

504 589 679.

• Remonty starych i wykończenia nowych 
mieszkań i domów. 0663 312 601.

• sługi remontowo-budowlane. 0880 
690 324.

PRACA

• Przyjmę mechanika samochodowego 
z kwalifikacjami. 091 39 20 131, 0605 
276 271.

• Zatrudnię lektora języka angielskiego w 
godzinach popołudniowych na terenie 
Gryfic. Tel. 0602 401 331. 

• Potrzebna osoba ze znajomością języka 
angielskiego. Praca dla studentki, do-
brze płatna, kilkadziesiąt godzin w mie-
siącu. Kontakt jn@kbp-entreprise.dk.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 091 39 
27 248.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub pomoc-
nika. 603 366 286.

• Firma remontowo-budowlana przyj-

mie pracowników na stanowisko: mu-

rarz – tynkarz, szpachlarz – malarz, 

glazurnik. Tel. 607 519 251.
• Zatrudnimy przedstawiciela handlowe-

go z umiejętnościami projektowania, 
wymagany język ormiański i rosyjski. 
512 131 444.

• Potrzebna opiekunka do osoby spa-

raliżowanej chodzącej. 091 39 26 177 

po 14.00. PILNE.

• Zatrudnię murarza (ogólnobudowlań-
ca). 501 549 756.

• Zatrudnię ludzi do prac wykończe-

niowych i murarskich. Tylko poważne 

oferty. 691 46 10 22, 607 083 845.

INNE

• Elektryczny przepływowy podgrze-

wacz wody, 380 V, małe gabaryty, 

do domku, baru, cena od 150 zł oraz 

Gazowy podgrzewacz wody 130 – 180 

litr., stojący, idealny do domku, pen-

sjonatu, restauracji, gdzie gorąca 

woda jest w kilku bateriach – jedno-

cześnie cena 1000 zł. 0501 446 467.

• Sprzedam meble pokojowe w dobrym 
stanie, cena do uzgodnienia. Tel. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• PIEC gazowy c.o. VAILLANT, cena 600 

zł lub piec c.o. – elektronik, cena 1.200 

zł oraz Junkers gazowy do łazien-

ki, kuchni firmy Vaillant, cena 450 zł 

– gwarancja, serwis. 0501 446 467.

• Sprzedam sznaucery miniatury – pieprz i 
sól. 505 99 41 27.

• Kupię RZUTNIK DO BAJEK „Ania” + 

bajki dla dzieci do rzutnika. Przyślij  

sms, oddzwonię. Tel. 665 205 256.

• Grzejniki panelowe c.o. do mieszka-

nia, domku, warsztatu, różne rozmia-

ry, nowe i używane – tanio oraz piec 

gazowy c.o. Vaillant stojący, żeliwny, 

elektronik, do domku, cena od 800 zł. 

Serwis gwarancyjny. 0501 446 467.

• Pożyczki! 0503 037 506.
• Sprzedam wózek Breaker, pomarańczo-

wo-kremowy. 250 zł. 668 170 575.
•  Sprzedam piłę spalinową Stihl 17 plus 

druga na części. 516 307 461.
• Pilnie sprzedam biurko z nadstawką, 

kolor buk, fronty niebieskie, cena 200 zł. 
091 39 26 172.

• Sprzedam telefon fax Panasonic bez-
przewodowy i meble sklepowe plus 
lada. 694 325 416.

• Sprzedam łóżko dla osoby leżącej na pi-
lot. Dobry stan. 091 39 111 17.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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)

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

Nowogard 16.04.2007r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca   
2. Kierowca z kat. C+E 
3. Sprzedawca – magazy-

nier 

4. Sprzątaczka – pracownik 
zieleni ½ etatu 

5. Kierowca z kat. B
6. Spawacz 
7. Laborantka 
8. Mechanik samochodowy, 

blacharz, lakiernik  
9.  Operator maszyn 

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Kucharz   (Niechorze) (Po-
bierowo)

2. Pracownik produkcji  (Go-
leniów)

3. Kierowca z kat. C+E (Gryfi-
ce) (Mieszewo)

4. Nauczyciel: matematyki, 
w-f, jęz. Angielskiego, jęz. 
Niemieckiego ( Goleniów) 

5. Główny księgowy, Naczel-
nik Wydziału Rozwoju, 
Inwestycji i Promocji (Go-
leniów)

6. Naczelnik Wydziału Ko-
munikacji i  Dróg Powia-
towych (Goleniów)

7. Pracownik w Wdziale Ar-
chitektury i Budownictwa 
(Goleniów)

8. Operator maszyn, opera-
tor wózka widłowego (Kli-
niska / Goleniowa)

9. Kucharz, Recepcjonistki 
(ści), Parkingowi (Dźwi-
rzyno)

10. Kelnerka (Pogorzelica)
11. Murarz, spawacz, ślusarz,  

elektryk, mechanik ma-
szyn (Szczecin)
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Hutnik EKO TRAS Szczecin – Pomorzanin Nowogard 0:1 (0:0)

Kolejna wygrana w końcówce

Podopieczne Rafała Rożka wró-
ciły z odbywającego się w Elblągu 
Ogólnopolskiego Turnieju Mini-
koszykówki Dziewcząt i Chłopców 
„Elbasket”. Należy dodać, że wróciły 
z brązowymi medalami.

Turniej był mocno obsadzony. 
Wzięło w nim udział po szesnaście 
zespołów w kategorii dziewcząt i 
chłopców. Zespoły podzielono na 
czterozespołowe grupy. Rywaliza-
cja w tej fazie nasze zawodniczki 
rozpoczęły od porażki z drużyną 
z Przemkowa 26:31. Kolejne dwa 
spotkania nowogardzkie koszykar-
ki rozstrzygnęły na swoją korzyść 
pokonując Lotos Olsztyn 36:13 i SP 
11  46:18.

W ćwierćfinale nasze reprezentant-
ki trafiły na zespół z Koszalina. To nie 
była jednak zbyt trudna przeszkoda i 
mecz zakończył się ich zwycięstwem 
30:17.  W półfinale podopieczne 
Rafała Rożka nie sprostały zawod-

niczką z Żyrardowa przegrywając 
to spotkanie 14:24. Jak się okazało 
nie przegrały z byle kim. Drużyna 
ta wygrała cały turniej pokonując w 
finale ekipę z Przemkowa. W meczu 
o trzecie miejsce nasze koszykarki 
pokonały drużynę ze Starogardu 
Gdańskiego 34:23.

„Cieszy dobra gra oraz postępy 
zespołu. – mówi trener Rafał Rożek 
– Wynik pokazuje, że jesteśmy w 
czołówce zespołów rocznika 1995 w 
Polsce, ale przed nami jeszcze dużo 
pracy. Zespół reprezentują dziewczęta 
ze szkół podstawowych nr 2 i nr 3 oraz 
z SP Strzelewo.”

Trzecie miejsce na „Elbaskecie” 
wywalczyły: Justyna Korpa, Nicol 
Ostaszewska, Marta Papuszka, Anita 
Kozieł, Agnieszka Pabisiak, Karolina 
Korpa (wszystkie SP 2), Ela Wójcik, 
Klaudia Polińska,Klaudia Sosnowska, 
Agata Szwabowicz, Dominika Kubo-
wicz, Paulina Osakiewicz (wszystkie 

Pomorzanin: Piątkowski – Mar-
szałek, M. Miklas, D. Gruszczyński, 
Kaczmarek, Galus (85’ Nieradka), 
Konieczny (85’ Budzich), Skórniew-
ski, K. Miklas (55’ Jedras), Dworak 
(88’ Gołdyn), Boniforwski.

Bramka dla Pomorzanina: Boni-
frowski.

Po wyjazdowym meczu ze szcze-
cińskim zespołem Hutnik EKO TRAS 
Pomorzanin może dopisać sobie trzy 
cenne punkty. Zwycięstwo po raz 
drugi z rzędu dała nowogardzkiej 
drużynie akcja z końcówki meczu. 
Dzięki niemu podopieczni Wojcie-

cha Kubickiego awansowali na piątą 
pozycję w tabeli.

Mecz był wyrównany i niestety 
nudny. Ciekawych akcji było jak na 
lekarstwo. Oba zespoły równie rzad-
ko zagrażały bramce przeciwnika i o 
zwycięstwie zadecydowało powodze-
nie jednej akcji. 

Zaczął Pomorzanin, kiedy to grają-
cy tym razem w ataku Dworak wyko-
rzystał błąd bramkarza i z zerowego 
konta trafił w słupek. W odpowiedzi 
szczecinianie niepokoją Piątkow-
skiego, ten jednak staje na wysokości 
zadania. W pierwszej połowie przed 

szansą na otworzenie wyniku stanął 
również K. Miklas, lecz ze względu 
na kiepskie boisko nie mógł „zabrać 
się” z piłką. Boisko Hutnika to temat 
na osobną opowieść. Wystarczy 
powiedzieć, że jeden z juniorów Po-
morzanina stwierdził, że „jest gorsze 
niż nasze boczne”.

W drugiej połowie spotkanie miał 
nadal wyrównany przebieg i wyda-
wało się, że skończy się podziałem 
punktów. Aż przyszła 87. min. Sam 
przed bramkarzem znalazł się M. Mi-
klas, lecz ewidentnym faulem został 
powstrzymany przez bramkarza go-
spodarzy. Sedzia nie miał wątpliwości 
i odgwizdała rzut karny, którego 
egzekutorem został Bonifrowski.

Po tej sytuacji przed szansą na pod-
wyższenie stanęli jeszcze Nieradka i 
Jędras. Obaj byli w sytuacji sam na 
sam i obaj nie zdołali zamienić jej 
na bramkę.

„Największym mankamentem so-
botniego meczu było boisko, bardzo 
nierówne i przez to niepozwalające 
normalnie grać. Sam mecz był wy-
równany, akcji podbramkowych było 
mniej więcej tyle samo, jednak kolejny 
raz to my wykorzystaliśmy jedną z 
nich zapewniając sobie zwycięstwo. 
– powiedział po spotkaniu trener 
Wojciech Kubicki.

Aktualna tabela:
1.  Dąb Dębno 21 56 54-19
2.  Piast Choszczno 21 47 53-20
3.  Vineta Wolin 21 45 47-25
4.  Odra Chojna 21 43 52-26
5.  Pomorzanin Nowogard 21 41 51-30
6.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 21 39 42-28
7.  Polonia Płoty 21 26 39-36
8.  Mieszko Mieszkowice 21 25 22-21
9.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 21 25 34-36 
10.  Osadnik Myślibórz 21 24 32-50
11.  Piast Chociwel 21 23 31-28
12.  Sparta Gryfice 21 23 30-37
13.  Fagus Kołbacz 21 21 24-42
14.  Radovia Radowo Małe 21 20 30-56
15.  Kłos Pełczyce 21 14 17-37
16.  Zorza Dobrzany 21 7 22-89

Pozostałe wyniki meczów:
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Dąb Dęb-

no 3:4, Radovia Radowo Małe - 
Mieszko Mieszkowice 0:2, Piast 
Chociwel - Polonia Płoty 5:0, Fagus 
Kołbacz - Sparta Gryfice 1:1, Kłos 
Pełczyce - Odra Chojna 1:2, Vineta 
Wolin - Osadnik Myślibórz 6:1, Piast 
Choszczno - Zorza Dobrzany 5:2.

Andrzej Garguliński

Wojciech Bonifrowski zdobył decy-
dującą bramkę dla Pomorzanina

foto arch.

Sukces nowogardzkich koszykarek

UKS „Trójka – Niebieska Team” z brązem

SP 3). Poza tym w zespole trenują 
dziewczęta z SP Strzelewo Patrycja 

Balasińska, Justyna Machol i Luiza 
Żak. Ag

UKS „Trójka Niebieska Team”                                                                  foto arch.
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banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne
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WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki

Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki

•

•

• Powiat Drawski

• Gmina Trzebiatów
Radiowa w

Radio VOX Gryfice

Moje osiedle

Zadbany Radosław

Korzystając z przepięknej wiosen-
nej pogody udałem się na wycieczkę 
rowerową po mieście.

Wiosna kojarzyła mi się zawsze z 
… wiosennymi porządkami. Prze-
cież słynną akcję „Sprzątanie świa-
ta” wymyślili australijczycy właśnie 
na wiosnę. (nie wiem czemu my 
naśladujemy ten pomysł bez prze-
myślenia - we wrześniu jest wiosna 
właśnie na antypodach).

Wyjeżdżając z centrum miasta 
byłem niepocieszony – wszędzie 
leżą odpadki – papiery, kartoniki, 
opakowania po lodach, pudełka po 
papierosach, butelki, reklamówki.

Żadne służby sprzątające nie po-
mogą, śmiecimy my wszyscy…

Zajeżdżam na osiedle SM „Rado-
sław” i ..doznaję olśnienia. Nigdzie, 
żadnego papierka!

Ani na ulicy, ani na drogach osied-
lowych, ani na placach zabaw!

Jest rano, przyjemnie i chłodno . 
Znowu odkrycie – to sprawia zie-
leń!

Piękne drzewka, przystrzyżone 
żywopłoty, nowe nasadzenia wzdłuż 
ulicy osłonięte estetycznymi płot-
kami…

I jeszcze jedno. Ostatnio radni 
dużo mówią o placach zabaw. Na 
opisywanym osiedlu nie ma proble-
mu – są place zabaw ze sprawnymi 
urządzeniami. Wystarczy chcieć i 
zrozumieć, ze to wszystko nasze i o 

nas świadczy. Trzeba tylko zapytać: 
jak Oni to robią?

Widocznie stosują starą maksy-
mę: 

U nas czystość lśni i świeci, każdy 
sprząta nikt nie śmieci!

Lesław M. Marek.
foto Jan Korneluk. 
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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

od 2899 zł - 2499 zł
od 249 zł - 199 zł
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KALENDARIUM
20 KWIETNIA

Imieniny: Agnieszka, Amalia, Antonin, Berenika, 
Czesław, Florencjusz, Florenty, Jagna, Nawoj, Marcelin, 
Marcjan, Sewerian, Szymon, Teodor, Teona, Teonas, 
Teotym, Wiktor, Zenon i Zotyk
Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy

Dzień Pracowników Przemysłu Włókienniczego, 

Odzieżowego i Skórzanego

21 KWIETNIA

Imieniny: Aleksandra, Anastazy, Anzelm, Apollina, 
Apollon, Apoloniusz, Bartłomiej, Bartosz, Dobrosułka, 
Drogomił, Feliks, Irydion, Konrad, Konrada i Żelisław

22 KWIETNIA

Imieniny: Agapit, Gaja, Gajusz, Heliodor, Kaja, Kajus, 
Leon, Leonid, Leonida, Łucjusz, Łukasz, Strzeżymir, 
Teodor i Wanessa
Dzień Ziemi

23 KWIETNIA

Imieniny: Achilles, Adalbert, Egidia, Feliks, Fortunat, 
Gabriela, Gerard, Gerarda, Helena, Idzi, Jerzy, Maria, 
Marol, Wojciech i Wojciecha
Kościół Katolicki - uroczystość św. Wojciecha
ONZ - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 

REKLAMAPOMÓŻMY SOBIE
Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 

tej rubryce jest bezpłatne. Zgłoszenia są przyj-
mowane pod numerami telefonów: 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.

Nie bądźmy obojętni wobec ludzi znajdują-
cych się w trudnej sytuacji.

Z góry dziękujemy.  Redakcja 

Kradł dzienniki dla kolegów
Nowogardzcy policjanci zatrzymali na gorącym uczynku 19-letniego mieszkańca naszego miasta, 

który po włamaniu do budynku szkolnego ukradł dzienniki lekcyjne. Jednym z jego wytłumaczeń było 
to, że... robił to dla kolegów.

W poniedziałek około godziny 
17.00 anonimowy rozmówca po-
wiadomił telefonicznie policję, że 
jakiś mężczyzna wyskoczył z okna 
I Liceum Ogólnokształcącego. 
Miał on przy sobie żółty worek. 
Gdy na miejsce przybył patrol 
policjanci po krótkim pościgu 
zatrzymali mężczyznę, którym 
okazał się 19-letni mieszkaniec na-
szego miasta, były uczeń tej szkoły. 
W worku znaleziono trzynaście 
dzienników lekcyjnych, skoroszyt 
z punktami za zachowanie, dzien-
nik zajęć pozalekcyjnych, księgę 
zarządzeń dyrektora oraz księgę 
zastępstw.

„Zatrzymany podawał różne wy-
jaśnienia, trudno nadążyć za jego 
wersjami. – mówi zastępca komen-
danta nowogardzkiej policji pod-
kom. Leszek Nowak – W pierwszej 
chwili mówił, że zrobił to aby znisz-
czyć te dzienniki, na złość. Druga 
wersja to, że zbliża się wywiadówka 
i chciał pomóc koleżeństwu, którego 
ma wiele w tej szkole, poprzez do-

pisywanie ocen. 
Później mówił, 
że jakby zginę-
ły te dzienniki to 
na wywiadówce 
nikt nie miałby 
przykrości. Za-
trzymany swoim 
z a c h o w a n i e m 
naruszał zasady 
funkcjonowania 
i porządku. Jest 
złożone zawiado-
mienie o groźbie 
karalnej popełnio-
nej przez zatrzymanego, ta sprawa 
jest wszczęta i ze względu na ekono-
mikę procesową sprawa kradzieży 
dzienników będzie dołączona do 
niej.”

Ta kradzież sprawiłaby sporo 
kłopotów nauczycielom I LO.

„Strata dzienników to ogromne 
problemy, przede wszystkim dla 
maturzystów. – mówi dyrektor I 
LO Irena Stasiewicz- Teraz jest 
akurat czas wystawiania ocen i 

odtworzenie dokumentacji szkolnej 
byłoby problemem. Wprawdzie 
nauczyciele mieli oceny spisane, bo 
tego dnia mieliśmy wywiadówkę, 
ale to jest jednak bardzo ważny 
dokument, w którym jest zapisana 
cała edukacja, tematy lekcji i na 
pewno byłby problem.”

Zatrzymanemu postawiono juz 
zarzuty. Grozi mu do dwóch lat 
pozbawienia wolności.

Ag

Zawody 
wędkarskie

Koło Miejsko-Gminne Pzw orgaznizuje w dniu 1 
maja zawody spiningowe z łodzi oraz spławikowe 
z brzegu.na jeziorze w Nowogardzie.

Zbiórka zawodników koło „Neptuna” o godz. 
6.00

Startowe płacą seniorzy – 5 zł. Zapisy do dnia 
28.04.07 w sklepie „Wędkarz”.

Zawody trwać będą do godziny 12.00 Serdecznie 
zapraszamy.

Zarząd Koła.
UWAGA! Uprasza się wedkarzy nie biorących 

udziału w zawodach o rezygnację z połowów w 
czasie zawodów.

Dzieciństwo i lata szkolne spę-
dziłem w Nowogardzie u Państwa 
Dzikowskich.

Po ukończeniu szkoły pod-
stawowej poszedłem na naukę 
zawodu do Państwa Lewandow-
skich, którzy traktowali mnie jak 
syna. Może dlatego nauka była 
przyjemnością, a zawód fryzjera 
traktowałem z pasja. Dzięki Ich 
pomocy oraz nieocenionej pani 
Teresie Żyto zdałem egzamin cze-
ladniczy, a później mistrzowski. 
Po kilku latach przeprowadziłem 
się do Kraśnika i podjąłem pracę 
jako fryzjer. Postronny obserwator 
nawet się nie domyśla jak frapują-
cy to zawód. Teraz, po 42 latach 
śmiało mogę się porównać do 
…spowiednika.

Czesałem wszystkie piękne 
panie Kraśnika. Jeszcze dzisiaj 
pamiętam ich szczere wynurzenia, 
bo gdzież jest lepsze miejsce na 
rozmowy – wygodny fotel, dużo 
czasu i atmosfera wyczekiwania: 
jak ja będę wyglądać z nową fryzu-
rą? Wyznania były tak osobiste, ze 
mógłbym ciekawą opowieść spo-
łeczno-obyczajową napisać. Wszak 
tylko ja znam te tajemnice…

Mimo upływu półwiecza we 
wspomnieniach zawsze jest No-
wogard. Tu żyli i niektórzy ludzie 
nadal żyją, ludzie, którzy w tych 
siermiężnych powojennych latach 
zaopiekowali się mną, pozwolili 
ukończyć szkoły, zdobyć zawód, 
ukształtować człowieka. Robili 
to tylko w trosce o mnie, obcego 
im przecież chłopaka, całkiem 

Nowogardzianie wspominają

Ach, fryzjerem być!
bezinteresownie, często ponosząc 
koszty.

Przyjeżdżamy do Nowogardu , 
by się spotykać. Wymieniam tylko 
niektórych –  Niećko, Drozdek, 
Lembas.

Znam wszystkie bieżące wyda-
rzenia – żyję problemami miasta 
mojej młodości, bo otrzymuję 
egzemplarze „Dziennika Nowo-
gardzkiego”

Takie wspomnienia nadesłał 
do redakcji stary znajomy, uho-
norowany Specjalnym Laurem 
Cisowym Stanisław Sobczak.
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REKLAMA

REKLAMA

Przeżyć wspólnie 50 lat!
Mają różne wykształcenie i różne wykonywali zawody. Pracowali na wsi 

i w mieście. Byli robotnikami, rolnikami, rzemieślnikami i urzędnikami. 
Łączy ich to, że w związkach małżeńskich przetrwali 50 lat. Łączy ich 
też to, że z różnych stron dawnej Rzeczpospolitej przyjechali na ziemię 
nowogardzką, tutaj dorastali, spotykali na swej drodze swoje ukochane 
osoby, zakładali rodziny, i pracowali wychowując dzieci i wnuki. Każdy 
z nich dołożył cegiełkę do rozwoju tych ziem, przyczynił się do tego, ze 
jest tutaj Polska.

I za to burmistrz Kazimierz Ziem-
ba im dziękował, wręczał medale 

„Za długoletnie pożycie małżeń-
skie” przyznane przez Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego.

Były też dyplomy od Rady Miasta 
i kwiaty od jej Przewodniczącego 
Marka Krzywani.

A potem jak w polskiej tradycji – 
lampka szampana, „Sto lat!”, marsz 
mendelsona, tańce, wspomnienia 
i wspólne zdjęcia. Do zobaczenia 
podczas diamentowych godów!

Do restauracji „Kamena” zostali 
zaproszeni:

- Teresa i Jan Jemilianowicz,
- Krystyna i Lech Konieczny,
- Maria i Marian Jarecki,
- Maria i Wiesław Lisiecki,
- Antonina i Krzysztof Młodzik,
- Alicja i Czesław Frankowski,

- Teresa i Jan Świrszczków,
- Bronisława i Feliks Kłosiński,
- Maria i Wacław Tomala,
- Danuta i Stanisław Modrze-

jewski,
- Pelagia i Zdzisław Madej,
- Michalina i Jan Hałaj,
- Janina i Antoni Berezowski,
- Alina i Michał Wiznerowicz,
- Zofi a i Józef Pawełczyk,
- Aleksandra i Władysław Ro-

mańczuk,
- Barbara i Mikołaj Fedak,
- Wiktoria i Kazimierz Rosiak,
- Stanisława i Bronisław Gór-

niak,
- Mieczysława i Zenon Górczew-

ski,
- Józefa i Leon Puchalski.

Lesław M. Marek

Będzie nowy kierownik USC
Burmistrz Kazimierz Ziemba poinformował, że kierowniczka Urzędu Stanu 

Cywilnego. Pani Olender odchodzi na emeryturę. 
Uroczyste pozegnanie odbedzie się w dniu 20.04.2007.
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Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
Prowadzenie działań związanych z profi laktyką i rozwiązywaniem prob-

lemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy.

Jak walczymy 
z alkoholizmem?

Rozwiązywanie wszelkich problemów jakie niesie z sobą alkoholizm leży 
w gestii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podstawą działania Komisji jest Gminny Program Profi laktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych. Co roku Program uchwala Rada Miej-
ska . Do programu jest opracowywany harmonogram zadań i preliminarz 
wydatków z tymi zadaniami związanych. 

Środki przeznaczone na te działania pochodzą z opłat za korzystanie z  
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na rok 2006 była to kwota 
333 209 złotych.

Sprawozdanie Gminnej Komisji z 
działalności w 2006 roku na marcowej 
Sesji RM radni przyjęli jednogłośnie. 
Ogrom zagadnień jakie niesie ze sobą 
alkoholizm jako choroba społeczna 
przedstawię Państwu w dwóch kolej-
nych publikacjach.

Dzisiaj przemówią kwoty wydatków. 
Nie dlatego by epatować wydawanymi 
ilościami pieniędzy, ale po to by przy-
bliżyć szeroki wachlarz zagadnień. 

W sprawozdaniu wydatki przed-
stawiono w rozbiciu na poszczególne 
działy. Oto one:

Działalność Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych 

- wynagrodzenia członków Komisji 
za posiedzenia i kontrole punktów 

  sprzedaży alkoholu – 4 595 zł,
- wynagrodzenia biegłych za opinie 

w przedmiocie uzależnienia 
  od alkoholu – 12 486 zł,
- wynagrodzenie pielęgniarek za 

przeprowadzenie wywiadów 
  środowiskowych – 2 410 zł,
- wynagrodzenie dla osób zajmują-

cych się zdrowiem i profi laktyką oraz 
pochodne 

  od wynagrodzeń – 66 555 zł,
- koszty sądowe – 2 200 zł,
- koszty rozmów telefonicznych z 

biura Komisji – 1 138 zł.
Zwiększenie dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
osób uzależnionych od alkoholu

- pomoc finansowa dla Poradni 
Odwykowej – 24 000 zł,

- koszty terapii dla grupy AA „Prze-
budzenie” w Zakładzie Karnym – 990 
zł,

- wynagrodzenie terapeuty w Klubie 
Pacjenta – 10 500 zł,

- pomoc dla Szpitala Odwykowego 
w Gryfi cach – 2 000 zł.

Pomoc psychospołeczna i prawna 
dla rodzin u których występują prob-
lemy alkoholowe

- prowadzenie Punktu Konsultacyj-
nego – 7 425 zł,

- prowadzenie Punktu Informacji 

Prawnej – 5 180 zł,
- terapia grupowa osób uzależnio-

nych – 1 890 zł,
- współfi nansowanie Ośrodka In-

terwencji Kryzysowej w strukturach 
  Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie – 2 500 zł.
- telefony punktu Konsultacyjnego 

– 383 zł.
Klub Abstynenta „Hania”
- utrzymanie obiektu (opał, energia, 

telefon, woda, nieczystości) – 4 413 
zł.

- wynagrodzenie gospodarza klubu 
– 3 600 zł,

- terapeutyczne zajęcia wyjazdowe 
– 260 zł,

- imprezy trzeźwościowe za ze-
wnątrz klubu – 667 zł.

Prowadzenie profi laktycznej dzia-
łalności informacyjnej i edukacyj-
nej, w szczególności dla dzieci i 
młodzieży.

- spektakl teatralny „Tajemnicza 
skrzynia” – 856 zł,

- spektakl teatralny „Złudzenia a 
uzależnienia” – 320 zł,

- spektakl teatralny „Zycie nie po 
jest by..” – 1 200 zł,

- edukacja teatralna w II LO – 990 
zł,

 - warsztaty dla nauczycieli i rodzi-
ców „Jak przeciwdziałać obecności 
narkotyków 

   i postaw    agresywnych wśród 
uczniów” – 1 260 zl,

- program „Trzeci elementarz” dla 
szkół podstawowych i gimnazjalnych 
– 5 200 zł,

- program profi laktyczny NOE w 
gimnazjach – 2 500 zł,

- program profi laktyczny „Lot tak, 
odlot nie” w liceach – 2 000 zł,

- zakup literatury fachowej – 2 363 
zł,

- prowadzenie świetlicy „Promyk” 
dla dzieci z rodzin dotkniętych alko-
holizmem 

  (koszty utrzymania lokalu, koszty 
telefonu, dożywianie dzieci, środki 
czystości, 

  materiały plastyczne, wypoczynek 
letni) – 25 742 zł,

- prowadzenie zajęć terapeutycz-
nych w wiejskich Szkołach Podsta-
wowych

  (wynagrodzenie prowadzących, 
materiały plastyczne i edukacyjne) 
– 18 026 zł,

- dofi nansowanie półkolonii letnich 
w SP nr 1 i SP nr 2 – 1 002 zł.

Wspomaganie działalności insty-
tucji, stowarzyszeń i osób fi zycznych 
służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych

- delegacje i szkolenia osób pierw-
szego kontaktu z dziedziny profi lak-
tyki – 2 040 zł,

- dofinansowanie imprez oko-
licznościowych dla dzieci z rodzin 
dotkniętych 

  problemem alkoholowym – 8 434 
zł,

Zapobieganie przestępczości

- dodatkowe piesze patrole policji w 
celu reagowania na agresywne zacho-
wanie młodzieży, 

   kontrola sprzedaży alkoholu 
osobom nieletnim, picie alkoholu w 
miejscach 

  publicznych – 25 000 zł,
- wyposażenie „niebieskiego po-

koju” w budynku Komisariatu Policji 
przeznaczonego 

 do rozmów i przesłuchań intere-
santów zwłaszcza ofi ar przemocy w 
rodzinie, ofi ar zgwałceń 

  i pedofilii – zakup komputera 
przenośnego) – 2 995 zl.

Inwestycje
- modernizacja boiska sportowego 

przy świetlicy terapeutycznej „Pro-
myk” przy 

  placu Szarych Szeregów – 43 707 
zł.

cdn –
tekst i foto  Lesław M. Marek

Piękny obiekt?

Czytaj we wtorkowym wydaniu DN.
LMM
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•
•
•
• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
• Drzwi zewnętrze i wewnętrzne

Okna PCV i drewniane
Rolety materiałowe i zewnętrzne
Żaluzje, markizy

Biura: • Kamień Pomorski tel. 091 382 08 05

w
w

w
.o

kn
o-

lu
x.

co
m • Węgorzyno 091 39 764 88

Wiosenna Promocja !!!

NOWOGARD ul. 3-go Maja 5a

GRATIS !!!

Do każdego okna
• parapet lub
• roleta materiałowa

Tel: 091 392 08 58
tel.KREDYTYGOTÓWKOWE

Kredyty na oświadczenie:
Kredyty bez zabezpieczeń:
Maksymalnie:
Okres kredytowania:
Decyzja kredytowa:
minimalny dochód:

do 5.000 zł
do 20.000 zł
do 80.000 zł
do 72 miesięcy
do 7 minut
do 500 zł

Wiele banków w 1 miejscu

GRYFICE,
ul. Niepodległość 50,

(nad barem ABC)
Tel: 091 384 59 17,
Kom: 0 605 357 089

Oferujemy
Kompleksowe Ubezpieczenia

- MAJĄTKOWE
- OC, AC
- FINANSOWE
- PRAWNE
- NA ŻYCIE

ul. 3-go Maja 48

72-200 Nowogard

tel/fax: 091 39 20 701

tel.kom: 0 660 757 849

Ubezpieczenia nowej generacji Ubezpieczenia nowej generacji

Cyfrowy druk kolorowy Cyfrowy druk kolorowy 
KKSSEERROO  KKOOLLOORROOWWEE
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A

BANK

BANK

POTRZEBUJESZ
GOTÓWKI

POTRZEBUJESZ
GOTÓWKI

Zapraszamy do Biura Kredytowego
ul. Bankowa 4 w Nowogardzie

Codziennie w godz. od 10 -17 , sobota 10 -13
tel./fax 091 392-72-20, kom. 0502 193-472

00 00 00 00

Decyzja o przyznaniu kredytu w ciągu 1 minuty
Masz problemy z dojazdem zadzwoń - przyjedziemy!
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Ubecy nazywali ich leśnymi bandytami

Pamięć taty i żołnierzy AK
W niełatwej i wibrującej od politycznych emocji rzeczywistości rząd IV RP 

próbuje dokonać rozliczeń z komunistyczną przeszłością . Ma temu służyć 
m.in.deubekizacja – dość dziwaczny neologizm, który na chwilę zagościł w 
mediach, chociaż większość młodej generacji Polaków może mieć poważne 
problemy z jego rozszyfrowaniem. 

A chodzi przecież o niezmiernie 
ważny problem (nie tylko w wymia-
rze moralno-etycznym) jakim jest 
sprawiedliwe osądzenie byłych funk-
cjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa* 
odpowiedzialnych za eksterminację 
tysięcy żołnierzy Armii Krajowej.

Jak na ironie losu to właśnie 
oprawcy byli pretorianami władzy 
ludowej wiodąc dostatnie i wygodne 
życie w przeciwieństwie do swoich 
ofiar. Jest to proces spóźniony o 
całe lata, ponieważ nieuchronnie i 
coraz szybciej ewakuuje się z naszej 
rzeczywistości pokolenie Kolum-
bów, ostatnich patriotów z krwi 
i kości i ostatnich spadkobierców 
romantyków, ludzi traumatycznie 
doświadczonych przez kataklizm II 
Wojny Światowej, którzy w obronie 
Ojczyzny nie wahali się poświęcić 
tego co mieli najcenniejsze – własne 
życie I za to stalinowska Polska wy-
stawiła im słony rachunek.

                                                            
   

 ***
 Mój tata nie był żadnym bohate-

rem, którym po wojnie stawiano po-
mniki, nie przebył szlaku bojowego 
u boku zwycięskiej Armii Czerwonej 
ani też nie „utrwalał” władzy ludu 
pracującego miast i wsi. Skromny 
żołnierz Armii Podziemnej walczący 
z bronią w ręku o wolną i niepodległą 
Polskę. Polskę Przedwrześniową, bo 
taką miał zakodowaną w sercu.

Urodził się we wsi Mała, w dawnej 
Galicji pod zaborem austriackim. 
W czasie wojny była to Generalna 
Gubernia, a obecnie województwo 

podkarpackie. Urodził się w roku 
powszechnej euforii- zakończyła się 
Wielka Wojna nazwana później I 
Wojną Światową i „wybuchła” Polska 
odzyskując niepodległość po 123 
latach zaborów.

Tata od dzieciństwa kochał wojsko, 
jego admirowaną nade wszystko po-
stacią był Józef Piłsudski. Wydaje mi 
się, ze z tego powodu wcześnie wstą-
pił do Związku Strzeleckiego – było to 
ukoronowaniem młodzieńczych ma-
rzeń. W szeregach Związku uczestni-
czyl w pogrzebie Marszałka na Wawe-
lu. Kraków z początkiem maja 1935 
roku był miejscem narodowej żałoby 
i patriotycznej manifestacji całego 
społeczeństwa. Legendarnego twórcę 
Legionów, pogromcę bolszewików 
i twórcę wolnej Rzeczypospolitej 
kochali wszyscy.

Służbę wojskową zakończył tata w 
stopniu kaprala rezerwy piechoty.

Wybuch II wojny światowej prze-
ciął karierę dobrze zapowiadającego 
się zawodowego żołnierza. Wstępuje 
do Związku Walki Zbrojnej, który 
jesienią 1941 roku liczył około 40 ty-
sięcy żołnierzy, w lecie 1942 roku po 
przemianowaniu na Armię Krajową 
ponad 140 tysięcy, a w marcu 1943 
roku około 185 tysięcy żołnierzy.

                                                        
  ***

W lutym 1942 roku Władysław 
Fryderyk pseudonim „Granit” zostaje 
dowódcą III Plutonu (68 ludzi) w II 
Kompanii. Była to Placówka Łącz-

ki Kucharskie wchodząca w skład 
Komendy Obwodu Dębica. Składa 
przysięgę jak wszyscy żołnierze AK:

„ W obliczu  Boga Wszechmo-
gącego i Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Korony Polskiej, składam 
rękę na ten Święty Krzyż, znak 
męki i zbawienia i przysięgam: być 
wierny Ojczyźnie mojej Rzeczypo-
spolitej Polskiej, stać na straży Jej 
honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli 
walczyć ze wszystkich sił aż do 
ofi ary mego życia. Prezydentowi i 
rozkazom Naczelnego wodza oraz 
wyznaczonemu przezeń Dowódcy 

Armii Krajowej będę bezwzględnie 
posłuszny, a tajemnicy niezłomnie 
dochowam cokolwiek by mnie mia-
ło spotkać”.

„Przyjmuję Cię w szeregi Armii 
Krajowej walczącej z wrogiem w 
konspiracji o wyzwolenie Ojczyzny. 
Twym obowiązkiem będzie walczyć 
z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie 
Twoją nagrodą. Zdrada karana będzie 
śmiercią.”

Tej przysięgi nigdy nie złamał.
Cdn

Marian A. Frydryk

Michalina i Władysław Frydryk - 
szczęście trwało do 1 września 1939

UB (Urząd Bezpieczeństwa) to 
potoczna nazwa jednostek organi-
zacyjnych Ministerstwa Bezpieczeń-
stwa Publicznego (w latach 1944-
54) i Komitetu ds. Bezpieczeństwa 
Publicznego (w latach 1954-1956); 
policja polityczna formowana pod 
nadzorem NKWD z funkcjonariuszy 
rekrutowanych głównie z żołnierzy 
Armii Ludowej i członków Polskiej 
Partii Robotniczej.

Działalność agenturalna, inwigilacja, 
prowokacja, terror wobec żołnierzy 
AK, podziemia niepodległościowego i 
opozycji politycznej (PSL), zwalczanie 
oporu grup społecznych przeciwsta-
wiających się władzy komunistycznej 
(m.in. na wsi podczas przymusowej 
kolektywizacji), walka z wpływami 
Kościoła. 

W listopadzie 1956 roku przekształ-
cona w Służbę Bezpieczeństwa.

(Encyklopedia Popularna PWN z 
1998 roku).

List Otwarty
Wielce Szanowni Pracownicy Szpitala Nowogardzie!
To, że stajecie jak jeden mąż za swoim dyrektorem świadczy o Was 

bardzo dobrze. 
Odpowiedzcie mi proszę tylko na kilka pytań:
Pierwsze to czy odwołanie mnie z Rady Społecznej Szpitala uchroni 

Was przed zadłużaniem placówki? 
Po drugie : Jakie macie gwarancje i jakie są czynione konkretne dzia-

łania Waszego dyrektora, aby szpital znalazł się w sieci, którą niedługo 
ogłosi Ministerstwo Zdrowia? 

Po trzecie: Jak długo gmina Nowogard wytrzyma dofi nansowywanie 
szpitala?

Po czwarte: co sami robicie dla szpitala, aby spadało jego zadłużenie.
Po piąte: który ze szpitali w powiecie ma większe szanse na przetrwa-

nie nasz czy goleniowski?
Po szóste: jakie wykształcenie menadżerskie mają Wasi dyrektorzy 

prowadzący Waszą Placówkę i jak to się miało do negocjowania i podpi-
sywania kontraktów szpitalnych na rok 2007 z NFZ?

I po siódme: czy w moim interesie i w interesie moich pacjentów jest 
likwidacja szpitala? 

Łączę wyrazy szacunku
Krzysztof Kosiński

PS. Sieć ma obejmować najlepsze szpitale niezbędne dla lokalnej spo-
łeczności. Kto znajdzie się poza nią, ma marne szanse na przetrwanie, bo 
tylko obecność w niej gwarantuje dostęp do kasy Narodowego Funduszu 
Zdrowia (NFZ). - Sieć jest tworzona pod szpitale publiczne. Obawiam 
się, że niepubliczne i samorządowe zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ) 
zostaną zmarginelizowane - mówi Krzysztof Tuczapski, prezes niepub-
licznego szpitala w Zamościu. W teorii projekt zakłada równy dostęp do 
sieci, ale o tym, kto się w niej znajdzie, zdecydują wojewódzkie rady ds. 
szpitali. Wejdą do nich urzędnicy ministerstw zdrowia i spraw wewnętrz-
nych, wojewody, samorządów i przedstawiciele uczelni medycznych. 

Dr Wojciech Misiński z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 
boi się, że w radach gmin powstanie układ podejmujący polityczne 
decyzje pod wpływem lokalnych grup interesów.

- To państwo będzie decydowało o istnieniu czy skazaniu na niebyt 
szpitala, a tym samym o tym, gdzie pacjent będzie mógł się leczyć. Nie-
trudno się domyśleć, że kilka niepublicznych szpitali, które wejdą do ta-
kiej sieci, będzie tylko kwiatkiem do kożucha.

Pod Rozwagę: Za PAP 16.04.2007:
Co 10-ty polski szpital do likwidacji 
Około 10% szpitali zostanie prawdopodobnie zlikwidowanych, prz 

kształconych lub sprywatyzowanych w wyniku powstania tzw. sieci szpitali 
- ocenił w poniedziałek w Katowicach wiceminister zdrowia Bolesław Piecha. 
Szpitale, które znajdą się w sieci, mają mieć gwarantowany kontrakt 
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Z kolei los tych, które znajdą się 
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 Witamy w ród nas...

W obiektywie Jana Korneluka    - Radosław  - W obiektywie Jana Korneluka    - Radosław  - 

- foto post scriptum- foto post scriptum

Syn Weroniki Smoguleckiej 
ur. 11.04.07 z Długołęki

Córka Anny Michalik ur. 
12.04.07 z Radowa Małego

Syn Małgorzaty i Grzegorza 
ur. 13.04.07

Syn Małgorzaty Storma-
Piotrowskiej ur. 14.04.07 z 
Nastazina

Oliwia córka Anety Richert 
ur. 17.04.07 z Nowogardu

Ponadto w Szpitalu w No-
wogardzie urodziło się 2 
dzieci 
Zdjęcia oraz dane personal-
ne nie zostały opublikowane 
ze względu na brak zgody 
rodziców

poza siecią, będzie zależał od ich organów prowadzą-
cych, czyli samorządów - wojewódzkiego i powiatowych. 
Wprowadzenie sieci to część programu restrukturyzacji służ-
by zdrowia. Ma się przyczynić m.in. do ograniczenia liczby 
łóżek w specjalnościach, na które nie ma zapotrzebowania, 
a także zapewnić dobrym szpitalom więcej pieniędzy z NFZ. 
Jak poinformował w poniedziałek wiceminister Piecha, 
projekt ustawy jest już po uzgodnieniach społecznych i 
międzyresortowych. „Trafi  pod obrady Komitetu Rady Mi-
nistrów prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu, później 
musi go jeszcze przyjąć rząd, optymistycznie zakładam, 
że w maju będzie w Sejmie” - powiedział Piecha PAP. 
„Pierwsze szpitale mogą być wpisane do sieci już 31 maja 
2008 r., natomiast chcielibyśmy całą procedurę zakoń-
czyć w 2010 r., a później jedynie regulować, czyli albo 
wpisać, albo wykluczyć z sieci” - dodał wiceminister. 
Według kryteriów, ogłoszonych w listopadzie ub. roku 
przez resort zdrowia, sieć szpitali będą tworzyć na rów-
nych prawach placówki publiczne i niepubliczne. Pierw-
szeństwo będą miały te, które m.in. realizują zadania 
związane z ratownictwem medycznym, prowadzą badania 
naukowe, wykonują świadczenia wysoko-specjalistyczne. 
Ważna będzie kondycja fi nansowa szpitali, choć również 
zadłużone będą miały szansę na wejście do sieci - pod 
warunkiem, że zobowiążą się do opracowania i wdroże-
nia, w wyznaczonych terminach, skutecznych programów 
naprawczych. 

Je ś l i  j e d n a k  s z p i t a l  n i e  o s i ą g n i e  p ł y n -
n o ś c i  f i n a n s o w e j ,  z o s t a n i e ,  p o  o k r e ś l o -
nym czasie,  automatycznie z  sieci  usunięty. 
W Polsce istnieje w sumie 781 szpitali, w tym 611 publicz-
nych i 170 niepublicznych. 

Ocieplono budynki, wymieniono dachówki, Ocieplono budynki, wymieniono dachówki, 
tylko jezdnia czeka na wymianętylko jezdnia czeka na wymianę
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X Mistrzostwa 
Pierwszej Pomocy

W minioną środę odbyły się dziesiąte już, jubileuszowe Mistrzostwa Pierw-
szej Pomocy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Tradycyjnie już organizatorem 
zawodów był nowogardzki PCK. 
Zmieniło się tylko miejsce ich rozgry-
wania. Po raz pierwszy rozgrywano w 
Zielonej Kuźni w Płotkowie, stworzo-
nej z unijnych środków pozyskanych 
przez Nadleśnictwo Nowogard, LOP, 
PCK i Urząd Miejski. 

W zawodach wystartował sześć 
zespołów. Organizatorzy zainsceni-
zowali kila zdarzeń m.in.  wypadek 
samochodowy a nawet bójka z uży-
ciem noża a zawodnicy mieli za za-
danie nieść ich uczestnikom pierwszą 
pomoc ofi arą.

Ich poczynaniom przyglądali się 
profesjonaliści: policjanci, strażacy, 
lekarze, pielęgniarki i członkowie 
grupy ratowniczej. Ostatecznie wśród 

szkół ponadgimnazjalnych wygrała 
drużyna z Zespołu Szkół Pondgim-
nazjalnych i to oni będą reprezen-
tować Nowogard podczas zawodów 
w Szczecinie. Drugie miejsce zajęła 
ekipa z  I LO, a trzecie zawodnicy 
z  II LO. 

Wśród gimnazjalistów zwyciężyło 
Gimnazjum nr 1 przed Gimnazjum 
nr 3 i Gimnazjum nr 2.

Sponsorami imprezy byli: W. Pę-
dziszczak, M.W. Kubiccy, Hurtowa-
nia Pier, Hurtownia A. Fedeńczak, 
B.J. Lisiewicz, Apteka „Asa”, Apteka 
„Jantar”. Patronem medialnym był 
„Dziennik Nowogardzki”.

Ag

Uczestnicy konkursu nieśli pomoc „ofi arom” bójki z użyciem noża.

DRZEWA I KRZEWY 
OZDOBNE

Olchowo 74 (przed stacją paliw)
iglaki i liściaste

duży wybór, niskie ceny
rabaty do 30%

tel. 507 102 211, 091 39 27 047

Cyfrowy druk Cyfrowy druk 

kolorowy kolorowy 
KKSSEERROO  KKOOLLOORROOWWEE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

Euro 2012 a Nowogard
I stało się. Polska wspólnie z Ukrainą zorganizuje piłkarskie mistrzostwa 

Europy w 2012 roku.

Choć dawano nam małe szanse 
zdecydowanie pokonaliśmy kandyda-
tury Włochów i Węgrów z Chorwatami. 
Mimo, że jak mantra powtarzane są 
zdania o braku stadionów, dróg, lotnisk 
i hoteli to do nas przyjadą najlepsze 
drużyny starego kontynentu. By spro-
stać organizacji jednej z największych 
imprez sportowych nasz kraj musi się 
stać wielkim placem budowy. I na tym 
może zyskać Nowogard.

Budowa obwodnicy naszego miasta 
ciągnie się niemiłosiernie długo. Uży-
wając sformułowań historyków można 
powiedzieć, że pierwsze wzmianki na 
ten temat datuje się na początek lat 
dziewięćdziesiątych XX wieku. Przez 
kilkanaście lat poza pewnymi formal-
nościami udało się opracować projekt, 
który teraz jest już nieaktualny, gdyż w 
tzw. międzyczasie ustalono, że obwod-

nica Nowogardu będzie drogą dwupas-
mową. W tym tempie doczekalibyśmy 
się jej najprawdopodobniej dopiero za 
kolejnych kilkanaście lat. A tu UEFA 
zrobiła drogowcom niespodziankę 
przyznając nam organizację Euro. Co 
gorsza, mecze fazy grupowej odbywać się 
będą m.in. na nie wybudowanej jeszcze 
gdańskiej „Baltic Arenie”. Kibice z po-
łowy Europy po przekroczeniu granicy 
w Kobłaskowie będą tam podróżować 
przebiegającą przez nasze miasto drogą 
krajową nr 6. Tą samą, którą nie mogą 
teraz przejechać turyści ze Szczecina 
udający się nad morze. 

I wyobraźmy sobie, że do 2012 roku 
nie doczekamy się obwodnicy. Byłaby 
katastrofa. Kompromitacja. A, że nikt nie 
chce do tego dopuścić możemy się spo-
dziewać, że prace znacznie przyspieszą. 

Ag

Komitet Organizacyjny oraz Po-
wiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły 
Sportowe w Nowogardzie informują, że 
w dniu 21 kwietnia 2007 r. odbędą się 
„VI Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne 
LZS Samorządów Powiatowych” pod 
patronatem Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

Igrzyska te rozgrywane będą na terenie 
gminy Nowogard w 6 salach sportowych 
tj. I LO Nowogard,  ZSP Nowogard, SP-1 
Nowogard, SP-3 Nowogard, SP-4 Nowo-
gard i SP- Wierzbięcin, na „Smoczaku” 
oraz na strzelnicy myśliwskiej. Podczas 
Igrzysk w 12 zaplanowanych dyscypli-
nach, indywidualnych oraz zespoło-
wych, udział weźmie około 600 osób 
reprezentujących ponad 10 samorządów 
powiatowych naszego województwa. 

Do przygotowania i przeprowadze-
nia ww. igrzysk Starosta Goleniowski 
- Tomasz Stanisławski powołał komitet 
organizacyjny w składzie: Wicestarosta 

Goleniowski - Tomasz Kulinicz, jako 
Przewodniczący oraz członkowie: Bur-
mistrz Nowogardu – Kazimierz Ziemba, 
Przewodniczący Powiatowego i Gmin-
nego Zrzeszenia LZS – Jan Tandecki, 
Prezes LKS „Pomorzanin” N-d – Kazi-
mierz Lembas oraz wieloletni działacz 
LZS-ów - Jerzy Stolf. 

Ofi cjalne otwarcie Igrzysk odbędzie 
się w ww. dniu o godz. 10.00 na forum 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w 
Nowogardzie przy ul. Boh. Warszawy 
78, natomiast zakończenie planowane 
jest na godz. 15.00. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
mieszkańców oraz kibiców do odwiedze-
nia w najbliższą sobotę tj. 21 kwietnia br., 
ww. obiektów sportowych gdzie w spor-
towej atmosferze będą mieli możliwość 
dopingować naszych zawodników.  

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY
Tomasz Kulinicz

Igrzyska LZS w Nowogardzie
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SKLEP „PANEL”
ul. 3 Maja 48 

(Dom Rzemiosła, k. Rest. Przystań)
zaprasza:

w ofercie panele: 
- podłogowe „Kronopol, Classen” I gat.
- ścienne
- PCV plastic (gama kolorów)
- listwy wykończeniowe, parapety
- kleje
- pokrycia dachowe faliste

Ceny do uzgodnienia
W przypadku zamówień 

3 dni oczekiwania
Czynne od 8.30 do 17.30

Soboty do 14.00

Poradnia Medycyny Pracy 

NZOZ „SANUS” 
pokój. 210 w Przychodni 

(ul. Kościuszki) 
zaprasza na:

- badania profi laktyczne, wstępne, okreso-
we i kontrolne pracowników

- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWENCI!!! 

CENY PROMOCYJNE!
Rejestracja telefoniczna 

i osobista 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

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie 

zaprasza osoby bezrobotne 
oraz poszukujące pracy 

do skorzystania z warsztatów doskonalących umiejętność 
pisania dokumentów aplikacyjnych, metod poszukiwania pracy oraz 

sztuki autoprezentacji. Wszelkie informacje udzielane są przez doradcę 
zawodowego oraz lidera klubu pracy. Przypominamy również, że co 

miesiąc odbywają się szkolenia w Klubie Pracy.
Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie, ul. Zakładowa 3, 

tel. 091 418 53 67, 091 418 34 95, 091 418 25 77, 091 418 20 98; 

Filia Nowogard, Plac Wolności 9, tel. 091 39 21 813, 091 39 21 376, 091 577 78 07.

Magiczny pokój słońca „Interlight”,

„LED” system SLi Intensive

w gabinecie kosmetycznym

Magiczny pokój słońca „Interlight”,

„LED” system SLi Intensive

w gabinecie kosmetycznym

ul. Zielona 3
(obok restauracji „Przystań”)

SOLARIUM ANIASOLARIUM ANIA

zaprasza od 2 kwietnia.
Cena za 1 minutę opalania 1 zł

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

Po-

wierz-

chnia

Kondyg-

nacja

Cena wywoławcza
Wa-

dium

Wyposa-że-

nie ponad-

standar-

dowe

Miesięczne opłaty

lokatorskie
własnoś-

ciowe 

eksploa-

tacja
kredyt

NOWOGARD

1 Boh.W-wy 106 45,80 parter 32 953 zł 65 906 zł 2 000 zł 245 zł  

2 Gryfi tów 5 62,40 2 piętro 58 050 zł 112 280 zł 2 600 zł  337 zł 170 zł

DOBRA NOWOGARDZKA

1 Traugutta 3a 78,10 parter 11 612 zł 63 087 zł 1 500 zł 1 562 zł 422 zł 212 zł

2 Traugutta 3a 67,20 1 piętro 19 017 zł 63 493 zł 1 600 zł 670 zł 363 zł 183 zł

3 Traugutta 3a 67,20 2 piętro 27 746 zł 72 323 zł 1 300 zł 2 150 zł 363 zł 183 zł

4 Traugutta 5 67,20 parter 13 774 zł 58 746 zł 1 300 zł  363 zł 183 zł

5 Traugutta 5 64,90 2 piętro 8 630 zł 53 177 zł 1 400 zł  350 zł 177 zł

Miesięczna opłata eksploatacyjna w wysokości 5,40 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/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 wa-
dium oraz zobowiązaniem do rozliczenia wartości wyposażenia ponadstandardowego z byłym właścicielem prawa 
do lokalu. 
Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje osobom deklarującym ustanowienie własnościowego prawa do loka-
lu.
Termin składania ofert upływa w czwartek 26 kwietnia 2007 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 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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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

Magiczny pokój słońca „Interlight”,

„LED” system SLi Intensive w gabinecie kosmetycznym

Magiczny pokój słońca „Interlight”,

„LED” system SLi Intensive w gabinecie kosmetycznym

ul. Zielona 3
(obok restauracji „Przystań”)

SOLARIUM ANIASOLARIUM ANIA

zaprasza od 2 kwietnia.
Cena za 1 minutę opalania 1 zł

Nowoczesna zaskakująca bryła długości 2,30 m. Najnowocześniejsze rozwiązania
technologiczne: gniazdo wejściowe sygnału MP3, sound arround z subwooferem,
opalacze twarzy z lustrzaną powłoką systemu SLi Intensive, klimatyzacja, dodatkowe
nadmuchy na twarz i ciało, opalacze ramion, bryza wzdłuż ciała, aromaterapia,
wygodny panel sterujący w zasięgu ręki, możliwość odłączania poszczególnych
funkcji.

Poszukujemy pracowników 
na fermę trzody chlewnej

   
   - pracownik z doświadczeniem do obsługi fermy oraz
   - osoba do prowadzenia fermy z doświadczeniem 
       – wykształcenie zootechniczne lub techniczne weterynaryjne.

Kontakt:

„ALL-POL” s.j. Nowogard

ul. Nadtorowa 14B

tel. 091 39 26 971

Zaproszenie
Zarząd Koła Emerytów i Rencistów Zakładu Karnego 

w Nowogardzie 
zaprasza wszystkich 

emerytów i rencistów SW na spotkanie, 
które organizowane jest w dn. 26.04.07 r. 

o godz. 14.00 w Świetlicy Działkowca 
przy ul. 3 Maja 28. 

Ponadto dla chętnych organizowany jest wieczorek 
z okazji Święta Funkcjonariusza SW o godz. 17.00 po ww. spotkaniu. 
Odpłatność 20 zł od osoby. Wpłaty przyjmujemy we wtorki od 11.00 

do 13.00 w pomieszczeniu poczekalni Zamkowa F do 20.04.07 r.
   Zarząd Koła Emerytów i Rencistów
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NIERUCHOMOŚCI
• Pilnie poszukuję mieszkania do wynaję-

cia - najlepiej kawalerka lub 2-pokojowe 
plus garaż. 0889 188 134.

• Kupię strych do adaptacji w Nowogardzie. 
0889 210 972.

• Kupię działkę budowlaną w Nowogardzie, 
kierunek Długołęka. 0695 091 277, 0693 
553 656.

• Zamienię kawalerkę 31 m kw na Bema 
na 3 pokoje, może być z zadłużeniem. 
889 295 454.

• Nowogard – sprzedam mieszkanie 2 poko-
jowe, 38 m kw, wyremontowane, I piętro, 
wspólnota mieszkaniowa, niski czynsz. 602 
76 24 17.

• Posiadam dwie hale do wynajęcia (ok. 100 
m kw), jedna z kanałem, druga – maszyny 
stolarskie. 0694 484 485.

• Wynajmę mieszkanie M-4 w centrum.091 39 
21 664.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe i ga-
raż. 696 440 841.

• Sprzedam działkę ogrodową ul. Leśna. 
696 440 841.

• Sprzedam garaż przy ul. Gryfi tów. 
695 400 600.

• Dwa pokoje i kuchnia umeblowane. Wynaj-
mę. Tel. 091 39 22 893.

• Zdecydowanie kupię ziemię od 3 do 10 ha w 
okolicach Nowogardu. 0607 289 661.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 58 m 
kw, Nowogard. Tel. 0603 621 884.

• Kupię niedrogo 3- lub 4 pokojowe mieszka-
nie na os. Bema. 887 669 326.

• Sprzedam mieszkanie do adaptacji na sklep 
w centrum Płot. 695 044 663.

• Kawalerka do wynajęcia. 091 39 20 906, 
502 561 278.

• Sprzedam działkę 4 ary. 669 991 716.
• Wynajmę mieszkanie 2 pokoje, centrum, 

700 zł + prąd i gaz. Tel. 503 617 739.
• Sprzedam hektar ziemi ornej (altanka + 

szklarnia) i 44 ary łąki. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 091 39 25 039.

• Poszukuję mieszkania dwupokojowego do 
wynajęcia. 604 867 363.

• Mieszkanie dwupokojowe 46 m kw, I piętro 
sprzedam. 091 39 22 434.

• Mieszkanie 2 pokojowe 51 m kw w Szczeci-
nie sprzedam. 091 48 79 712.

• Pilnie poszukuję kawalerki do wynajęcia. 
663 714 980.

• Zamienię kawalerkę własnościową przy ul. 
Warszawskiej parter na większe, może być w 

starym budownictwie. 667 337 995.
• Sprzedam działkę 9 arów z budynkiem go-

spodarczym w Nowogardzie (120 m kw). 
693 605 863.

• Posiadam do wydzierżawienia lub sprze-
daży lokal z pomieszczeniami miesz-
kalnymi + dwie hale produkcyjne, obok 
znajduje się trafostacja na ul. Traugutta 
2 w Nowogardzie. 0607 288 835, 091 39 
22 665.

• Hala + zaplecze (160 m kw) wynajmę. 697 25 
67 78.

• Wydzierżawię ośrodek wypoczynkowy (po 
byłym PBO) w Tucze. 601 58 74 38.

• Kupię mieszkanie 3 pokojowe lub część 
domu. 668 15 15 16.

• Kupię dom lub część domu do remontu w 
Nowogardzie. 0887 47 98 82, 091 39 22 226.

• Wydzierżawię teren o pow. 3000 m kw w 
połowie utwardzony w atrakcyjnym miejscu 
ul. Boh. Warszawy 34 przy stacji Auto – Gaz 
– dużo możliwości wykorzystania. Tel. 0600 
893 163, 091 39 21 258.

• Usługi transportowe do 2 ton, przeprowadz-
ki, wynajem busa z kierowcą – cały kraj. 0667 
043 938.

• Sprzedam lokal w Dobrej, 167 m kw. 
608 337 427.

• Kupię ziemię przy drodze Nowogard 
– Stargard. 091 39 23 887, 692 683 475.

• Szukam kawalerki do wynajęcia. Tel. 
512 692 878.

MOTORYZACJA
• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”do Rovera 

416 z 1996 r., cena do uzgodnienia w bdb 
stanie. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam Opel Omega, 1999 r., bardzo bo-
gate wyposażenie, 16 500 zł do negocjacji. 
Tel. 609 950 640.

• Sprzedam Opel Astra, 1994 r., kombi i moto-
cykl MZ 250. 662 272 857.

• Sprzedam DAEWOO Tico, rok prod. 1999, 
I właściciel, wiadomość 91 39 22 780, 
661 315 393.

• Sprzedam Passat 1992 r., 1,8 benzyna + gaz, 
kombi, niebieski metalic, szyberdach, alarm, 
przyciemniane szyby, hak, alufelgi, cena 
7100 do uzgodnienia. Tel. 668 493 233, 091 
39 26 781.

• Sprzedam Citroen C15, 1,8 diesel, 1997 r., 
cena 4500 zł oraz Fiat Cinquecento poj. 0700, 
1994 r., cena 2800 zł. 665 87 19 77.

• W okolicach osiedla Gryfi tów zgubiono klu-
czyki od samochodu marki Peugeot. Kluczyk 
wraz z pilotem od alarmu, kluczyk od bloka-
dy z czarną główką ze złotym niedźwiedziem, 
brelok okrągły srebrny z jednej strony wykle-
jony szarą masą. Uczciwego znalazcę proszę 
o kontakt. 503 905 226.

• VW Passat, 1,9 TDI, 110 KM, 1996 r., klima, 2 
x airbag, el. szyby, centralny zamek, alufelgi, 
ABS, hak, zarejestrowany, cena 12500 zł do 
uzgodnienia. 0667 353 993.

• Sprzedam VW Golf 1,3, benzyna + gaz, hak 
holowniczy, 1989 r., ubezpieczony. 0888 
240 753.

• Sprzedam Nissana Primerę kombi, rok 1994, 
poj. 2 l, benzyna + gaz, centralny zamek, 
elektryczne szyby i lusterka, ABS, cena 9500 
zł do uzgodnienia. 607 137 081, 693 716 085.

ROLNICTWO
• Sprzedam tuje wys.1 m, 7 zł za sztukę. 

604 858 706.

• Sprzedam sadzeniaki odmiany jadalnej. 091 
39 170 03.

• Sprzedam prosiaki 5 tygodniowe. 
600 228 038.

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.

• USŁUGI TRANSPORTOWE DO 1,5 TONY, FAKTURA VAT. 
MOŻLIWOŚĆ NAWIĄZANIA STAŁEJ WSPÓŁPRACY. 0888 
878 314.

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rączka”. 
091 39 22 783, 0660 392 851.

• Firma Elektroinstalacyjna oferuje solidne i 
fachowe usługi w zakresie montażu nowych 
domofonów oraz regenerację istniejących. 
Oświetlenie klatek schodowych i piwnic z 
długoterminową gwarancją wykonawstwa. 
Informacja tel. 0696 757 393.

• Dekarsko-blacharskie, docieplenia. 
508 170 846.

• Nauka angielskiego. 0697 027 844. 
• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Usługi hydrauliczne, instalacje wod.-kan. i co, 

stali, miedzi. 0697 878 118.
• Nauka angielskiego. 0697 027 844. 
• ROZLICZENIA PODATKOWE – PITY. 20 zł/de-

klaracja. 0695 770 724.
• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.
• Usługi remontowo-budowlane. 0880 

690 324.
• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 091 

39 72 575, 0695 085 470.
• TIPSY – tanio i profesjonalnie. 

504 589 679.
• Remonty starych i wykończenia nowych 

mieszkań i domów. 0663 312 601.
• sługi remontowo-budowlane. 0880 690 324.

PRACA
• Przyjmę mechanika samochodowego z kwa-

lifi kacjami. 091 39 20 131, 0605 276 271.
• Zatrudnię lektora języka angielskiego w go-

dzinach popołudniowych na terenie Gryfi c. 
Tel. 0602 401 331. 

• Potrzebna osoba ze znajomością języka an-
gielskiego. Praca dla studentki, dobrze płat-
na, kilkadziesiąt godzin w miesiącu. Kontakt 
jn@kbp-entreprise.dk.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub pomocnika. 
603 366 286.

• Zatrudnimy przedstawiciela handlowego z 
umiejętnościami projektowania, wymagany 
język ormiański i rosyjski. 512 131 444.

• Potrzebna opiekunka do osoby sparaliżo-
wanej chodzącej. 091 39 26 177 po 14.00. 
PILNE.

• Zatrudnię murarza (ogólnobudowlańca). 
501 549 756.

• Zatrudnię ludzi do prac wykończenio-
wych i murarskich. Tylko poważne oferty. 
691 46 10 22, 607 083 845.

INNE
• Elektryczny przepływowy podgrzewacz 

wody, 380 V, małe gabaryty, do domku, 
baru, cena od 150 zł oraz Gazowy podgrze-
wacz wody 130 – 180 litr., stojący, idealny 

do domku, pensjonatu, restauracji, gdzie 
gorąca woda jest w kilku bateriach – jed-
nocześnie cena 1000 zł. 0501 446 467.

• Sprzedam meble pokojowe w dobrym sta-
nie, cena do uzgodnienia. Tel. 091 39 22 783, 
0660 392 851.

• PIEC gazowy c.o. VAILLANT, cena 600 zł 
lub piec c.o. – elektronik, cena 1.200 zł 
oraz Junkers gazowy do łazienki, kuchni 
fi rmy Vaillant, cena 450 zł – gwarancja, 
serwis. 0501 446 467.

• Kupię RZUTNIK DO BAJEK „Ania” + 
bajki dla dzieci do rzutnika. Przyślij 
sms, oddzwonię. Tel. 665 205 256.

• Grzejniki panelowe c.o. do mieszkania, 
domku, warsztatu, różne rozmiary, nowe 
i używane – tanio oraz piec gazowy c.o. 
Vaillant stojący, żeliwny, elektronik, do 
domku, cena od 800 zł. Serwis gwarancyj-
ny. 0501 446 467.

• Pożyczki! 0503 037 506.
• Sprzedam sofę dwuosobwą. 661 690 590.
• Sprzedam parkiet bukowy 35x5x22. 091 418 

44 70.
• Sprzedam zamrażarkę, chłodziarkę i inne 

urządzenia gastronomiczne i sklepowe (gwa-
rancja). 601 58 74 38.

• Sprzedam działkę ogrodową przy ul. Zamko-
wej oraz suporeks (280 szt.). 693 93 67 67.

OG£O SZE NIA 
DROB NE • Parapety, rolety zewnętrzne i wewnętrzne

• Profil 3 i 5 komorowy

• Okucia lub

• Sprzedaż ratalna

DECEUNINCK

MACO GU

DECEUNINCK

MACO GU
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HUTNICZE WYROBY
F.H. RADSTAL
HUTNICZE WYROBY
F.H. RADSTAL

72-200 NOWOGARD
UL. BOH. WARSZAWY 71
Tel/Fax. 091 39 26 939

kom. 0 606 664 742

blachy, rury, pręty, profile,
kątowniki, ceowniki,

płaskowniki, dwuteowniki,
kute elementy ozdobne

blachy, rury, pręty, profile,
kątowniki, ceowniki,

płaskowniki, dwuteowniki,
kute elementy ozdobne

(na terenie byłego POMu)

Radosław Kluszczyński

RR EKLAMAEKLAMAEKLAMA

banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Nowogard
Tel. 0 605 522 340
e-mail: medmas@wp.pl

Nowogard
Tel. 0 605 522 340
e-mail: medmas@wp.pl

Radiowa w
Radio VOX Gryfice 90,7 FM

Cyfrowy druk Cyfrowy druk 

kolorowy kolorowy 
KKSSEERROO  KKOOLLOORROOWWEE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

Kompleksowa obsługa
Firm w zakresie

Reprezentacja
przed PIP

BHP

Menadżer do spraw BHP Iwona Wawrzyniak
Kontakt: tel: 0 693 996 009

BHP

Nowogard
ul. Boh. Warszawy 71

tel. 091 579 02 62

F.H.U. DOMEBARTEK -BARTEK -

MATERIAŁY BUDOWLANE

HURTOWNIA

STALI

HURTOWNIA

STALI

Cyfrowy druk Cyfrowy druk 

kolorowy kolorowy 
KKSSEERROO  KKOOLLOORROOWWEE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

ul. Boh. Warszawy 71
tel./fax 091 39 22 915

NOWOGARD

WYROBY HUTNICZE

PROMOCJA
STALI

PROMOCJA
STALI

STAL ZBROJENIOWA
10, 12 -2,49 złŻEB. +vat
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PRZECHODZENIE

Miłość – też choroba
A więc sobie życzmy,
Żeby jak najszybciej przeszła
W stan chroniczny.

PAPIEROSY I ZDROWIE

Gdy o tytoniu w naszej prasie
Tyle ostrzeżeń jest i krzyku:
Że komplikacje potem ma się,
W żołądku, płucach i przełyku.
Gdy słyszę ostrzegawcze głosy,
Że niszczy kiszki, serce, nerki – 
To chciałbym rzucić papierosy
I owocowe ssać cukierki.
Przyznaję się, że blisko rok się
Odzwyczajałem. Nie ma mowy.
Wtem pomógł mi ( o paradoskie!)
Rodzimy szlagier reklamowy.
Takie go ogarnęło brzemię,
Że stał się litości okazem.
Na każdej paczce groźne ostrzeżenie
Ale słabo ono działa tym razem.
No i tym samym powolutku
Zmniejszać codziennie do sztuk paru
Palenie. Z musu. Aż do skutku!
I wreszcie zdrowszy będzie naród
Gdy cieszę się wraz z całym krajem,
Z uzdrawiającej tej nowiny,
Że się nareszcie odzwyczaję 
Od tej przeklętej nikotyny.
Tu nagle wpada mi z daleka
Nader odkrywcza myśl do głowy:
„Niech mnie wyleczy z tego lekarz,
A nie nasz przemysł reklamowy!”

PRL

Pogranicznicy bez ceregieli
Zaglądali do toreb i waliz,
Ale do d… nie zajrzeli,
A tam miałem …socjalizm!

Rozwiązanie krzyżówki nr 14 
brzmiało - …BO PRZEPLATA, 
TROCHĘ ZIMY TROCHĘ 
LATA. Poprawne odpowiedzi 
nadesłali: Agnieszka Skowroń-
ska (Strzelewo), Łukasz Prask, 
Halina Szwal, Barbara Bartosik, 
Józef Górzyński, Maryla Piątek 
(także 13), Regina Orłowska, 
Stanisława Pokorska, Bogdana 
Walewska, Lidia Walaszczyk, 

Krystyna Tretiak (Maszkowo), 
Andrzej Czarnowski (Osowo), 
Teresa Młynarska (Słajsino), 
Alicja Wypych, Grażyna Jurczyk 
(także 12 i 13), Patryk Skowron, 
Bogumiła Urtnowska (Kuli-
ce), Dorota Jaworska (Sikorki 
– krzyż. 13), Marzena Dalmata 
(13) i Patrycja Młynarska (13).

Niestety 11 Czytelników nie 
przeczytało napisu pod diagra-

mem i nie spełniło warunków 
zadania.

Prenumerarty „DN” na maj 
wylosowali:

- Dorota Jaworska z Sikorek,
- Krystyna Tretiak z Masz-

kowa,
- Józef Górzyński z Nowo-

gardu.
Gratulujemy! 

Rozwiązanie utworzą litery z pól oznaczonych cyframi w obu wirówkach uporządkowane od 1 do 24.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN 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 BU SÓW
ATM  s.c. Przewozy szkol ne, pracownicze i wy ciecz ki 

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-Go le niów-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-No wo gard
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-No wo gard
Kursy od poniedziałku do so bo ty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
Kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI

Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie

6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie

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

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
Gryfi ce 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)

In for ma cja tu ry stycz na

 - 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-ka na l. (PUWiS)
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świą tecz ne 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
Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 

„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  peł nio-
ne w budynku starej przychodni (głów ne 
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 Ka zi mierz 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 Dzie ci, 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, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 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 Spor tu
 - 091 392 54 64
Urząd  ds. Ko mu ni ka cji  - 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 Ogól no kształ cą cych  
 - 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 Miej ska  - 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

ZGONY

Do serca 

przytul psa
Zachęcamy Państwa do 
przygarnięcia czworonoga, 
który z wytęsknieniem cze-
ka na nowego właściciela. 
Psy można obejrzeć w Przy-
tulisku przy Przychodni 
Weterynaryjnej „Sikorka” 
w miejscowości Sikorki 41 
lub dowiedzieć się szcze-
gółów pod numerami te-
lefonu (091) 39 17 695 lub 
(091) 39 17 664.

Nowogard 19.04.2007r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca   
2. Kierowca z kat. C+E 
3. Sprzedawca – magazy-

nier 

4. Sprzątaczka – pracownik 
zieleni ½ etatu 

5. Kierowca z kat. B
6. Spawacz 
7. Laborantka 
8. Mechanik samochodowy, 

blacharz, lakiernik  
9.  Operator maszyn 
10.  Przewoźnik z Certyfi ka-

tem 
11.  Murarz, tynkarz, malarz, 

glazurnik
12.  Rejestratorka medyczna, 

pielęgniarka
13.  Kierowca z kat C

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Kucharz   (Niechorze) (Po-
bierowo)

2. Pracownik produkcji  (Go-
leniów) 

3. Kierowca z kat. C+E (Gry-
fi ce)  (Mieszewo) (Gole-
niów)

4. Nauczyciel: matematyki, 
w-f,jęz. Angielskiego, jęz. 
Niemieckiego (Goleniów) 

5. Operator maszyn, opera-
tor wózka widłowego (Kli-
niska / Goleniowa)

6.  Murarz, spawacz, ślusarz, 
szpachlarz, elektryk, me-
chanik maszyn (Szczecin)

7.  Magazynierzy (Szczecin) 
8.  Operator maszyn i urzą-

dzeń (Rurka/Goleniowa)
9.  Mechanik samochodowy, 

lakiernik, sprzedawca-ma-
gazynier (Szczecin)

8 kwietnia 2007 r., Edward Kazub, ur. 1964 r., zam. Słajsino

19 kwietnia 2007 r., Ludwik Ławniczak, ur. 1934 r., zam. Kulice
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V liga juniorów: Hutnik Szczecin – Pomorzanin Nowogard 1:2 (0:0)

Lepiej niż seniorzy
I Klasa juniorów Pomorzanin Nowogard – Stal Szczecin 4:4 (1:1)

Zabrakło koncentracji

Z Radovią u siebie

Pomorzanin: Bobrowski (70’ Frą-
ckowiak) – Mordzak, Jakubowski, 
Fijałkowski, Domanowski, Litwin 
(75’ Hoppe), Pertkiewicz, Iwaniuk, 
Majczyna, Borowik, Lembas (85’ 
Pastusiak).

Bramki dla Pomorzanina: Lembas 
– 2.

W przeciwieństwie do swych star-
szych kolegów juniorzy Pomorzanina 
zagrali dobry, szybki mecz przywożąc 
ze Szczecina komplet punktów.

Podopieczni Czesława Sowy przez 
cały mecz mieli wyraźną przewagę. W 
pierwszej połowie bramkarza rywali 
niepokoili Borowik, Majczyna, Pert-
kiewicz trafi ł w poprzeczkę a Iwaniuk 
w słupek, lecz piłka ani razu nie trafi ła 
do siatki. Do przerwy czyste konto 
zachował również Bobrowski, choć 
po jednym strzale zawodnika gospo-
darzy pika otarła się o słupek.

Bramki padły w drugiej połowie. 
Już pięć minut po wznowieniu błąd 

szczecińskich obrońców wykorzy-
stuje Lembas, który będąc sam na 
sam z bramkarzem zdobywa bramkę 
na 1:0.

Dziesięć minut później jest już re-
mis. Nieporozumienie Bobrowskiego 
z obrońcami wykorzystuje jeden z 
napastników gospodarzy i zdobywa 
bramkę.

Decydująca akcja meczu ma miej-
sce z 80.minucie, kiedy Pertkiewicz 
zagrywa do Lembasa a ten mając 
przed sobą tylko bramkarza decyduje 
się na uderzenie z pierwszej piki i 
zdobywa bramkę na 2:1.

Pozostałe wyniki meczów:
Fagus Kołbacz - Sparta Gryfi ce 2:0, 

Piast Choszczno - Zorza Dobrzany 
1:1, Kłos Pełczyce - Odra Chojna 4:2, 
Vineta Wolin - Osadnik Myślibórz 
0:0, Radovia Radowo Małe - Miesz-
ko Mieszkowice 0:9, Piast Chociwel 
- Polonia Płoty 5:0.

Andrzej Garguliński

Pomorzanin: Baranowski – Sta-
chowiak D., Soska, Marszałek, Jut-
kiewicz, Cyran (75’ Tomporowski), 
Wnuczyński, Kuś, Dobrowolski, 
Nosek, Stachowiak (83’ Balejko).

Bramki dla Pomorzanina: Nosek 
– 2, Kuś Dobrowolski.

Gdyby nie brak koncentracji 
w końcówce meczu podopieczni 
Pawła Kaczmarka wywalczyliby 
cenny komplet punktów w meczu 
z czołową drużyną I klasy junio-
rów. Niestety, muszą zadowolić się 
remisem.

W 15. minucie po kiksie Kusia je-
den ze Szczecinian będąc sam przed 
bramkarzem zdobywa prowadzenie 
dla swojej drużyny. Nie na długo. W 
35. minucie Nosek pięknym uderze-
niem z 26 metrów zdobywa bramkę 
wyrównującą. I tym wynikiem skoń-
czyła się pierwsza połowa.

Siedem minut po wznowieniu gry 
Kuś rehabilituje się strzelając bram-
kę na 2:1. Pięć minut później jeden z 
gości wykorzystuje błąd bramkarza 
Pomorzanina i znowu jest remis.

Po chwili zdecydowana przewagę 
przejmują gospodarze w efekcie 
czego zdobywają dwie bramki. Naj-
pierw w 65. minucie Nosek strzałem 
głową zdobywa swoją drugą bramkę, 
a trzy minuty później po składnej 
kontrze Dobrowolski strzela bramkę 
na 4:2.

Gdy wydawało się, że trzy punk-

ty zostaną w Nowogardzie w 85. 
minucie błąd popełnia Marszałek 
i jest już tylko 4:3. W doliczonym 
już czasie gry po wrzutce jeden z 
piłkarzy Stali głową skierował piłkę 
do nowogardzkiej bramki i mecz 
kończy się wynikiem 4:4.

„Moja drużyna rozegrała dzi-
siaj dobry mecz. Niestety, zabrakło 
nam trochę szczęścia i koncentracji 
w końcówce meczu. O tym, że nie 
wygraliśmy zadecydowały indywidu-
alne błędy. Ogólnie jednak z postawy 
moich chłopaków jestem zadowolony. 
A bramka zdobyta przez Łukasza 
Noska z rzutu wolnego to „stadiony 
świata”. Wszystkie zdobyte przez nas 
bramki dedykujemy panu Sebastia-
nowi Popowiczowi, który ufundował 
dla naszej drużyny sprzęt sportowy 
– bluzy i znaczniki.” – powiedział po 
meczu Paweł Kaczmarek.

Pozostałe wyniki meczów:
Ina Goleniów - TKKF Stepnica 

12:0.
Andrzej Garguliński

Zawodnicy i trener zespołu 
Pomorzanina Nowogard wystę-
pującego w I klasie juniorów dzię-
kują Sebastianowi Popowiczowi za 
ufundowanie sprzętu sportowego 
dla naszej drużyny.

Aktualna tabela:
1.  Ina Goleniów 8 24 59-3
2.  Stal Szczecin 8 17 41-19
3.  Gryf Kamień Pomorski 7 15 32-15
4.  Pomorzanin Nowogard 8 11 28-22
5.  Pogoń Nowa Szczecin 7 8 24-31
6.  Orzeł Rega Merida II Mrzeżyno 7 8 10-22
7.  TKKF Stepnica 8 3 8-57
8.  Wybrzeże Rewalskie Rewal 7 0 11-44

Aktualna tabela:
1.  Piast Chociwel 21 58 86-14
2.  Vineta Wolin 21 45 68-27
3.  Osadnik Myślibórz 21 38 62-32
4.  Pomorzanin Nowogard 21 36 32-30
5.  Kłos Pełczyce 21 33 51-34
6.  Dąb Dębno 20 31 54-35
7.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 20 30 54-35
8.  Polonia Płoty 21 28 53-38
9.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 20 27 42-61
10.  Mieszko Mieszkowice 20 27 32-48
11.  Sparta Gryfi ce 21 25 38-43
12.  Odra Chojna 21 24 46-62
13.  Fagus Kołbacz 21 18 22-41
14.  Piast Choszczno 21 18 31-71
15.  Zorza Dobrzany 21 17 32-63
16.  Radovia Radowo Małe 21 16 28-97

W najbliższą sobotę Pomorzanin 
zmierzy się z jedną z najsłabszych 
druzyn V ligi, Radovia Radowo Małe. 
Mecz tych drużyn w rundzie jesiennej 
zakończył się pogromem, podopiecz-
ni Wojciecha Kubickiego wygrali na 
wyjeździe aż 5:0. Początek meczu po 
godzinie 17.00.

Pozostałe mecze:
Polonia Płoty - Hutnik EKO TRAS 

Szczecin, Osadnik Myślibórz - Orzeł 
Trzcińsko-Zdrój, Dąb Dębno - Kłos 
Pełczyce, Odra Chojna - Piast Chosz-
czno, Zorza Dobrzany - Fagus Koł-
bacz, Sparta Gryfice - Piast Cho-
ciwel, Mieszko Mieszkowice - Vineta 
Wolin

Andrzej Garguliński

W NOWOGARDZIE
Dnia 03.05.2007r. o godzinie 12.30 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.

Patronat honorowy imprezy objął Urząd Marszałkowski 
województwa Zachodniopomorskiego

Organizatorem imprezy jest Ognisko TKKF „WODNIAK” 
wraz z Urzędem Miejskim w Nowogardzie

Informacji udziela; Andrzej Nowak tel.3922372 lub 604405727, 
Zgłoszenia do biegu głównego na stronie; 

www.streetball-nowogard.yoyo.pl
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—KWADRAT——KWADRAT—
ul. Armii Krajowej 49

NOWOGARD
Tel. 091-39-21-470

(po byłej przychodni)

MEBLEMEBLE
dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

Transport gratis na terenie miasta Serdecznie zapraszamy

ul. Warszawska 9

NOWOGARD
Tel. 091-39-25-476

PIWNICA BIEDRONKA (główne wejście)

Str efy
przyjaznych

cen

NIE PRZEPŁACAJ - KUPUJ TYLKO U NAS

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIXBETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

TANIE OPŁATY WSZYSTKO - 0.90 PLNTANIE OPŁATY WSZYSTKO - 0.90 PLN

GOTÓWKOWE
HIPOTECZNE i SAMOCHODOWE

KONSOLIDACYJNE

UBEZPIECZENIA FOTO - BOŻENA
72-200 Nowogard
ul. 3-go Maja 48

Tel. 091 39 26 953
Tel.kom. 501 054 706

Na Życie
i Mieszkaniowe

KREDYTY

LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY
Gryfice, ul. Bracka

(środkowy budynek trojaków)
tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW

KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW

KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

tel. 091 392 12 77,tel./fax 091 392 56 39

FABRYKA
OKIEN
I DZWI PCV
Nowogard
ul. 3 Maja 31

Nowogard i okoliceNowogard i okolice
70-423 Szczecin

tel/fax 091 488 54 26

kom.0502 103 432
0501 307 666

www.ardom.pl

KUPNO - SPRZEDAŻKUPNO - SPRZEDAŻ

ul. Piłsudskiego 11/2

ARDOM
DOMY NA WSI GRUNTY

MIESZKANIA

SZCZECIŃSKA
FUNDACJA
SZCZECIŃSKA
FUNDACJA TALENT PROMOCJA POSTĘPTALENT PROMOCJA POSTĘP

Centrum Edukacyjne
S.F.T.T.P w Gryficach

Informujemy, że   

20 kwietnia 2007 r.
piątek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

złomowanie samochodówzłomowanie samochodów
• złomowanie samochodów
• wystawiamy zaświadczenia do Wydziału
Komunikacji celem wyrejestrowania samochodu

• posiadamy własny transport
• sprzedaż części uzywanych

bezpłatne

Słudwia koło Płotów
Tel. 601 579 590, 604 790 118 lub 091 38 51 778

AUTOZŁOM

ERMINEX
MEBLE
i dużo, dużo więcej

Nowogard • ul. 15 Lutego 9
tel. 091 39 20 882

Systemy ratalne • Dowóz do klienta



Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

GAZETA LOKALNA        NOWOGARD • OSINA
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 Cena 1,20 zł

czytaj na s. 12

Telefoniczny DYŻUR REDAKCYJNY
091 392 21 65 do 16.00
po 16.00 091 392 50 87

czytaj na s. 11

REKLAMAREKLAMA

R
A
T
Y

0%

www.bicykl-szczecin.com

Nowogard • •ul. Młynarska 7

Skutery
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KALENDARIUM
24 KWIETNIA

Imieniny:  Aleksander, Aleksy, Bona, Egbert, Erwin, Er-
wina, Euzebiusz, Fidelis, Gaston, Grzegorz, Honoriusz, 
Horacjusz, Horacy, Jerzy, Leoncjusz, Longin, Longina, 
Maria, Sabbas, Tyberiusz i Zbywoj
Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży

Międzynarodowy Dzień Przeciwko Wiwisekcji 

badania na żywych zwierzętach
1982 - Odbyło się pierwsze notowanie listy prze-
bojów radiowej Trójki, prowadzonej przez Marka 
Niedźwieckiego
2005 - Telewizja Polska uruchomiła swój pierwszy 
kanał tematyczny, TVP Kultura

25 KWIETNIA

Imieniny: Anian, Arminiusz, Ewodiusz, Filon, Filona, 
Franciszka, Hermogenes, Jarosław, Kaliksta, Kalista, 
Marek, Radociech, Rustyk, Rustyka, Stefan i Wło-
dzimira
Kościół katolicki - święto św. Marka Ewangelisty
Międzynarodowy Dzień Sekretarki

26 KWIETNIA

Imieniny: Artemon, Aureliusz, Dominik, Grzegorz, 
Klaudiusz, Klet, Lucydiusz, Erwina, Marcelin, Mariusz, 
Marzena, Paschazy, Piotr, Ryszard i Spycimir
Dzień Drogowca i Transportowca

POMÓŻMY SOBIE
Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 

tej rubryce jest bezpłatne. Zgłoszenia są przyj-
mowane pod numerami telefonów: 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.

Nie bądźmy obojętni wobec ludzi znajdują-
cych się w trudnej sytuacji.

   Z góry dziękujemy.  
Redakcja 

Kronika policyjna

Dziwna kradzież
W sobotę zgłoszono kradzież elementów metalowych z terenu byłej „Krochmalni”. Zdaniem policji 

sprawie należy się przyjrzeć.

Dozór policyjny 
za nieczyszczenie komina

Na wniosek goleniowskiej policji prokurator zastosował wobec mieszkańca Nowogardu środek 
zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Wszystko przez nieczyszczenie komina.

O przestępstwie poinformowali pracownicy 
ochrony mieszczącej się na terenie byłej „Kroch-
malni” firmy „Rem”. Z pomieszczeń tej firmy 
wyniesiono 21 drzwi metalowych, osiem arkuszy 
ciężkiej perforowanej blachy podłogowej, kilka 
metalowych rolek od taśmociągu a także ramki 
od szafek.

Zdaniem policji jest to dosyć dziwna kradzież, 

gdyż pojawia się pytanie jak pod okiem ochrony 
można wynieść przez płot tyle ciężkich i dużych 
metalowych elementów.

Dlatego policjanci proszą o kontakt wszystkich, 
którzy mogliby coś wiedzieć na temat tej kradzieży 
pod numerem telefonu 112 lub 997

Ag

54-letniemu Włodzimierzowi 
K. przedstawiono mu zarzut po-
pełnienia przestępstwa polega-
jącego na narażeniu bezpośred-
niego niebezpieczeństwa utraty 
życia lub zdrowia lokatorów jed-
nego z mieszkań usytuowanych 
w bloku mieszkalnym w Nowo-
gardzie.  Niebezpieczeństwo to 
polegało na tym,, że podejrzany 

przez kilka lat niewłaściwie 
użytkował przewód kominowy, 
nie dokonywał jego czyszczenia 
a także stosował niewłaściwy 
opał, czym doprowadził do 
rozszczelnienia przewodu a na-
stępnie na skutek dalszego jego 
użytkowania spowodował prze-
dostanie się do mieszkania dymu 
i spalin powstałych w piecu 

CO oraz wystąpienie nacieków 
substancji smolistej na ścianach 
tego mieszkania przyległych do 
przewodu kominowego. Działał 
tym samym na szkodę lokatorów 
tego mieszkania. za co grozi mu 
kara pozbawienia wolności do 
lat 3.

Ag

W poniedziałek funkcjona-
riusze nowogardzkiego Zakła-
du Karnego w należących do 
jednego z osadzonych rzeczach 
znaleźli zawiniątko z 0,8 grama 
białego proszku. Badania wyka-
zały, ze w jego skład wchodziła 
m.in. amfetamina.

We wtorek w godzinach wie-
czornych z zaparkowanego przy 
ulicy Poniatowskiego volkswa-
gena golfa skradziono roadiod-
twarzacz „Kenwood” wartości 
150 zł. 

W środę w okolicy miejscowo-
ści Kikorze policjanci zatrzymali 
jadącego motorowerem Andrzeja 
G. Badanie alkomatem wykazało, 
ze miał on 0,82 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. Jako, 
że sprawa ta kwalifikowała się 
do zastosowania trybu przy-
spieszonego mężczyzna jest już 
skazany.

Z zaparkowanego przy ulicy 
Waryńskiego samochodu marki 
mercedes skradziono dwie tabli-
ce rejestracyjne.

W piątek zgłoszono kradzież 
telefonu komórkowego nokia 
6030. Jego właścviciel oszacował 
swoją stratę na 80 zł.

W sobotę włamano się do 

„Wyprawa w Góry Beskidu”
Termin: 1 - 17 lipca, miejsce: Baza obozowa Hufca ZHP Oświęcim w Juszc-
zynie, cena: 650 zł
Zapraszamy wszystkich wędrowców na wspólną wyprawę w nieodkryte 
zakątki Beskidu Żywieckiego. Wokół piękne górskie, wzniesienia otaczające 
dolinę, w której umiejscowiona jest nasza baza. My zaś ciągle w akcji. Czeka 
nas wycieczka autokarowa (Kraków) i wycieczki piesze górskimi szlakami, 
imprezy na orientację, jarmark cudów, wspólne ogniska oraz moc innych 
atrakcji! 
A wszystko to pod okiem fachowej i dobrze przygotowanej kadry. 
ZAPRASZAMY!!
Ważne daty:
- od 20 kwietnia do 15 maja – zgłoszenia na obóz - przy pobraniu karty 
wpłata zaliczki na konto
- do 10 czerwca - zwrot wypełnionych kart, wpłata reszty kwoty za obóz
- po 15 czerwca - koszt obozu wynosi 750 zł
Karty i wszelkie dodatkowe informacje można otrzymać w biurze hufca:
Komenda Hufca ZHP Stargard, 73-110 Stargard, ul. Rynek Staromiejski 4/3, 
tel./ 091/ 834 75 34. red.

klubu „Starter” w Jarchlinie. Zło-
dziej skradł sprzęt rtv, artykuły 
spożywcze, alkohol i pieniądze 
wartości 1000 zł. Swoim łupem 
nie cieszył się jednak zbyt długo 
gdyż zosta zatrzymany przez 
policję.

W niedzielę przyszła plaga 
nietrzeźwych kierowców. W 
Wojcieszynie policjanci zatrzy-
mali hondę civic. Kierowca 

samochodu Norbert A miał w 
wydychanym powietrzu 1,88 
promila alkoholu. Nieco mniej 
miał rowerzysta zatrzymany przy 
ulicy Wiejskiej Wojciech W. Jego 
wynik to 1,7 promila. Najwyższy 
rezultat osiągnął jednak Tadeusz 
G., który mając 1,98 promila 
alkoholu jechał rowerem w miej-
scowości Węgorza.

Ag

Znaleziono klucze

Do odbioru w redakcji
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URZĄD SKARBOWY 

informuje:
W każdy poniedziałek, środę i piątek w godz. 7.00 – 15.00 mieszkańcy 

Nowogardu i okolic mogą pobrać formularze zeznań podatkowych, uzyskać 

informacje niezbędne do ich wypełnienia oraz złożyć zeznania o dochodach 

osiągniętych za 2006 rok. Dyżury będą pełnione do 30 kwietnia.

Szpitalowi potrzebny 
jest spokój!

Wniosek radnych o odwołanie z funkcji dyrektora szpitala Kazimierza Lem-
basa wywołal prawdziwą burzę wśród pracowników tej placówki. Nie pozostał 
też bez wpływu na opinię społeczną – mieszkańcy pragną mieć pewność, że 
szpital będzie nadal w naszym mieście funkcjonował.

Pracownicy szpitala stanęli w obronie dyrektora. Dla nich wszelkie zmiany 
podejmowane bez przemyślenia i dokładnej analizy faktów są nie do przy-

Szanowny Pan 
Marek Krzywania 
Przewodniczący Rady Miasta Nowogard

Pracownicy SPSR w Nowogardzie zwracają się z prośbą o odwołanie 
Pana Krzysztofa Kosińskiego z funkcji członka Rady Społecznej Szpitala w 
Nowogardzie.

Uzasadnienie prośby;
l/. Publiczne wystąpienia dr Kosińskiego (w tym w Nowogardzkim Forum 

Samorządowym - Internet) w ostatnim okresie sprowadzały się wyłącznie do 
krzywdzącej nas i nieuzasadnionej krytyki działań Szpitala oraz podsuwania cał-
kowicie niesprawdzonych pomysłów na temat odwołania dyrektora i prywatyzacji 
Szpitala. Tym samym stracił On możliwość obiektywnej oceny sytuacji i działał na 
szkodę Szpitala.

2/. Dr Kosiński jest równocześnie członkiem Rady Społecznej szpitala w Gole-
niowie, który stanowi naturalną konkurencję dla naszego Szpitala. Ostatnie Jego 
wystąpienie na tej radzie z propozycją częściowej likwidacji Szpitala w Nowogardzie 
było jednoznacznie szkodliwe dla naszego Szpitala.

3/. Podstawowa Opieka Zdrowotna oraz ambulatoria Specjalistyczne prowa-
dzone przez Szpital są wg zdania drą Kosińskiego konkurencją dla jego działalności 
medycznej. Wszystkie jego działania zmierzają do ograniczenia lub wręcz likwi-
dacji tych struktur Szpitala. Należy zaznaczyć, że PÓZ i ambulatoria przynoszą 
Szpitalowi zysk. Tak więc działania dr Kosińskiego szkodzi naszemu Szpitalowi.

4/. Dr Kosiński próbuje wywierać niedozwolony nacisk na dyrektora Szpitala w 
celu ograniczenia jego działalności.

(podpisy 132 pracowników SPRS w Nowogardzie).

jęcia.

W dniu 12 kwietnia zorganizowano spotkanie przedstawicieli każdej komórki 
organizacyjnej szpitala na które zaproszono dyrektora Kazimierza Lembasa, 
burmistrza Kazimierza Ziembę i radnych. 

Spotkanie miało wybitnie merytoryczny charakter. Dyrektor Lembas przed-
stawił sytuacje finansową szpitala z której wyraźnie wynika, że zadłużenie pla-
cówki nie rośnie, a maleje. Okazało się, że wszystkie należności za 2005 i 2006 
rok szpital spłaca na bieżąco. Należy tu wyraźnie podkreślić, że zobowiązania 
pokrywane są nie tylko z dotacji budżetu gminy – szpital w znacznej części 
finansuje wydatki z własnych środków. Każdy rachunek jest analizowany i 
podpisywany przez dyrektora, wydatki są pod jego stałą kontrolą.

Po zatwierdzeniu planu restrukturyzacji przez wojewodę w szpitalu podjęto 
szereg działań , które prowadzą do poprawy jakości i ilości świadczonych 
usług.

Niewątpliwą zasługą dyrektora Lembasa jest skonsolidowanie załogi i prze-
konanie jej do usilnej pracy na rzecz placówki. Wymagania jakie stawia Naro-
dowy Fundusz Zdrowia zmuszają szpital do zakupów nowoczesnej aparatury 
i do ciągłego podnoszenia kwalifikacji przez lekarzy i pielęgniarki. Aktualnie 
11 pielęgniarek studiuje za własne pieniądze. Personel kierowniczy studiuje 
zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej, bo ma świadomość, że tylko nadą-
żanie za nowoczesnością i wdrażanie efektywnych metod prowadzenia szpitala 
przynosi efekty i zmniejsza ryzyko likwidacji placówki. W krajowej sieci szpitali 
nacisk kładzie się na ilość łóżek, a nie na konkretne szpitale – gdy szpital będzie 
spełniał normy określone ustawą to nie będzie likwidowany. 

Szpital prowadzi przyszpitalną Przychodnię Opieki Zdrowotnej, która ma 
coraz więcej pacjentów, przyszpitalne ambulatorium i gabinety opieki specja-
listycznej – wszystkie te przedsięwzięcia przynoszą konkretny dochód. Jest 
to zasługa lekarzy i pielęgniarek – pracują oni w tych punktach bezpłatnie w 
ramach godzin pracy i dyżurów.

Nie można też stawiać zarzutu, że gminę szpital zbyt dużo kosztuje. Decy-
zje podejmowano w 2003 roku i opierano się na jedynie słusznym wniosku 
– szpital jest miastu potrzebny! Gdyby radni podjęli decyzje o zaprzestaniu 
finansowania szpitala to oznaczałoby tylko tyle, że dotychczas wydatkowane 
pieniądze wyrzucono w błoto.

W całym tym zamieszaniu najgorsze jest to, że u podstaw wniosku o odwoła-
nie dyrektora nie leży troska o dobro szpitala i o dobro mieszkańców, a zwykła 
konkurencja na wolnym rynku usług medycznych. Lekarze szpitala wyraźnie 
podkreślają, że konkurencja jest czymś naturalnym. Pod warunkiem, że prowa-
dzona jest uczciwie – świadczę lepsze usługi to pacjenci przychodzą do mnie!

W tym przypadku dopatrzono się nieuczciwej walki i dlatego 132 pracowni-
ków szpitala podpisało się pod wnioskiem o odwołanie dr. Kosińskiego ze składu 
Rady Społecznej Szpitala (wniosek prezentujemy obok). Zarzuty formułowane 
we wniosku o odwołanie dyrektora nie znajdują potwierdzenia w rzeczywi-
stości. Szpital realizuje swoje zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem 
i potrzebuje spokoju. Nieprzemyślane wnioski i bezpodstawne oskarżenia 
wprowadzają tylko niepokój wśród załogi i podważają zaufanie pacjentów do 
placówki. Obecni na zebraniu radni zebrali nowe doświadczenia – już wiedzą, 
że pochopne decyzje szkodzą także ich autorom.

Do sprawy będziemy wracać.
Lesław M. Marek

PS. foto na pierwszej stronie ilustruje duże zainteresowanie pacjentów usłu-
gami świadczonymi przez przyszpitalny POZ.

Piękny obiekt?

Rudera wśród pereł!
Na początku lat dziewięćdziesiątych powstało piękne osiedle domków jedno-

rodzinnych przy ulicy Bema. Domów przybywało wybudowano więc nowe ulice 
(Staszica i Wybickiego) z estetyczną nawierzchnią polbrukową. Tuż przy ulicy 
Staszica wybudowano mały obiekt (foto z poprzedniego DN) – prawdopodobnie 
miał tu być mały sklepik. Możemy tylko gdybać, bo od chwili wybudowania nie 
był w żaden sposób zagospodarowany. Dwoje współwłaścicieli czeka chyba na 
lepsze czasy… Opuszczony obiekt szybko znalazł „gospodarzy” – grupki mło-
dzieży okresowo wykorzystują wnętrza do towarzyskich spotkań, a graficiarze 
zagospodarowali ściany zewnętrzne umieszczając przeróżne malunki i napisy. 
Czas też robi swoje – tynki odpadają, dachówki spadają, śmieci przybywa…

Piękny obraz zadbanego osiedla całkowicie zeszpecony. Jak długo jeszcze? 
LMM
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„W maleńkiej obrączce uczuć świat cały
Miłość, obowiązek, wzniosłe ideały.

Maleńka obrączka a znaczy tak wiele…
Na całe życie włożona w kościele.”

Kochanym rodzicom

Barbarze 
i Ryszardowi
Malinowskim

z okazji 
30 rocznicy ślubu

wszystkiego co najlepsze
na dalszą wspólną drogę

życzą
syn i córka z rodziną

Goscie z Ukrainy

Poznają polskie samorządy
Od 17 - 21 kwietnia w województwie zachodniopomorskim przebywała 

liczna grupa samorzadowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych 
z Ukrainy.

Seminarium organizuje Instytut Rozwo-
ju Regionalnego.

Goście z Ukrainy rozjechali się po tere-
nie całego województwa – pragną poznać 
specyfikę pracy starostw powiatowych i sa-
morządów gminnych. Interesuje ich praca 

Ośrodków Pomocy Społecznej, współpraca 
przygraniczna, zasady funkcjonowania 
Specjalnych Stref Ekonomicznych itp. Rów-
nież Nowogard przyjął gości z Ukrainy.

Na początek była wycieczka - goście 
zapoznali się z zasadą działania  Zielonej 

Spotkanie z przedsiębiorcami prowadził zastępca burmistrza Artur Gałęski

O Konstytucji wiedzą wszystko!

Kuźni Płotkowo, byli także goś-
ćmi podczas spotkania z parami 
małżeńskimi obchodzącymi

Złote Gody. W środę pozna-
wali pracę Urzędu Miejskiego 
i spotkali się z kierownikami 
wydziałów UM. Odbyli też 
spotkanie z nowogardzkimi 
przedsiębiorcami – obie strony 
deklarowały chęć współpracy i 

zapoznawały się z realiami ryn-
ków obu krajów.

Inicjatywę Instytutu Rozwoju 
Regionalnego finansuje UNDP 
(agenda ONZ).

Na jesieni Instytut zorganizuje 
wyjazd samorządowców Pomo-
rza Zachodniego na Ukrainę.

Tekst i foto LMM. 

Uczniowie II LO w Nowogardzie odnieśli ko-
lejne sukcesy!  W dniach 31 marca –3 kwietnia w 
Gdańsku odbyły się zawody centralne Olimpiady 
Historycznej, w których uczestniczyli Przemysław 
Mucha z kl. II a i Wojciech Koladyński z klasy IIIb. 
Uczniowie rywalizowali w ogólnopolskim konkur-
sie na temat parlamentu i wiedzy konstytucyjnej. 
Sukces naszych młodych konstytucjonalistów jest 
tym większy, że do zawodów centralnych olimpiady 
zostało zakwalifikowanych zaledwie 32 uczniów z 
całego kraju. Województwo zachodniopomorskie 
było reprezentowane wyjątkowo licznie, przez 8 
uczniów ( 3 z XIII LO w Szczecinie, 3 z I LO w 
Koszalinie i 2 z II LO w Nowogardzie ). 

Zmagania w ramach zawodów centralnych Kon-
kursu Parlamentarnego trwały kilka dni. Jeden z 
etapów polegał na napisaniu wypracowania zwią-
zanego z dziejami polskiego konstytucjonalizmu. 
Chyba najtrudniejszym zadaniem była jednak 
odpowiedź ustna. Jest to niezbędny element każdej 
olimpiady, profesorowie muszą wysłuchać finali-
stów i ocenić ich wiedzę. Olimpiada Historyczna 
ma jednak wymóg, który podwaja trudność etapu 
ustnego – odpowiedzi uczestników konkursu 
słuchają nie tylko profesorowie prawa konstytu-
cyjnego ale również pozostali uczestnicy zawodów. 
Trzeba wykazać się nie tylko niebywałą wiedzą na 
temat parlamentaryzmu ale również opanować 
tremę i strach przed wystąpieniem publicznym.

Przemek Mucha i Wojtek Koladyński spisali się 
znakomicie, chociaż byli debiutantami i pierw-

szymi przedstawicielami II LO na Konkursie 
Parlamentarnym. Po etapie pisemnym, po którym 
odpadła część konkurentów,  awansowali do grona 
finalistów. Publiczna odpowiedź przed komisją 
(m.in. autorytetem w dziedzinie konstytucjona-
lizmu prof. Kallasem i pozostałymi uczestnikami 
zmagań) również wyszła im znakomicie. Ucznio-
wie II LO zostali laureatami konkursu. Przemysław 
Mucha zajął siódme miejsce a Wojtek Koladyński 
dziesiąte miejsce w ogólnopolskiej rywalizacji.

 Podczas uroczystej gali wręczono laureatom 
wiele nagród rzeczowych i co  najważniejsze – in-
deksy. Laureaci Konkursu Parlamentarnego otrzy-
mują wolny wstęp na prawo w wielu ośrodkach 
akademickich, m.in. na Uniwersytet Szczeciński, 
Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Toruński i 
inne. red.



24-26.04.2007 r. 5

  Sygnały Czytelników

Turniej wiedzy 
o ruchu drogowym

W miniony czwartek po raz trzydziesty odbyły się powiatowe eliminacje 
Turnieju Wiedzy o ruchu drogowym. Wzięli w nich udział uczniowie z 26 
szkół.

Powiatowe eliminacje odbywały 
się zazwyczaj w Goleniowie, ale po 
wyremontowaniu nowogardzkiego 
miasteczka ruchu drogowego znaj-
dującego się przy placu Szarych 
Szeregów zdecydowano się rozegrać 
je w naszym mieście. Wystartowało 
w nich 84 uczniów z 17 szkół pod-
stawowych i 9 z gimnazjów.

„Główny cel tego turnieju się nie 
zmienia, nadal chcemy propagować 
wiedzę o ruchu drogowym wśród 
najmłodszych” – powiedział kierujący 
komitetem organizacyjnym Tadeusz 
Hołubowski.

Przebieg zawodów jest bardzo 

podobny do przebiegu egzaminu na 
prawo jazdy. Na początek uczestnicy 
musieli odpowiedzieć na pytania teo-
retyczne, dopiero później wykazali się 
praktyczną umiejętnością poruszania 
się na rowerze zarówno po torze 
przeszkód jak i w miasteczku ruchu 
drogowego.

W kategorii szkół podstawowych 

zwyciężyła SP-4 Goleniów przed SP 
Orzechowo i SP Kliniska. Czwarte 
miejsce zajęła SP Wierzbięcin  a piąte 
SP-4 Nowogard.

Indywidualnie najlepiej wypadł 
Łukasz Klein z SP Orzechowo. Drugie 
miejsce zajął Marcin Kwiatkowski z 

SP Kliniska a trzecie Damian Fedak 
z SP Wierzbięcin. Tuż za podium 
uplasowali się Kacper Lechowicz z 
SP-4 Goleniów i Maciej Kinik z SP-4 
Goleniów.

Z kolei wśród gimnazjalistów 
wygrało Gimnazjum nr 1 w Nowo-
gardzie. Drugie miejsce na podium 
Gimnazjum nr 1 w Goleniowie a trze-
cie Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie. 
Czwarte miejsce zajęło Gimnazjum 
nr 2 w Nowogardzie a piąte Gimna-
zjum nr 2 w Goleniowie.

Pierwsze miejsce indywidualnie 
zajął Mariusz Kwiecień z Gimna-
zjum nr 1 w Nowogardzie.za nim 
uplasowali się Bartłomiej Kurzyński 
z Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie, 
Aleksander Chiniak z Gimnazjum nr 
1 w Goleniowie, Paweł Petrusewicz z 
Gimnazjum nr 1 w Goleniowie oraz 
Marta Klonowska z Gimnazjum nr 3 
w Nowogardzie.

Zwycięzcy indywidualni otrzymali 
rowery pozostali cenne nagrody 
rzeczowe. Z kolei najlepsze szkoły 
otrzymały okazałe puchary.

Sponsorami imprezy byli: PRD S.A 
Nowogard, Jan Zugaj – Hurtownia 
Rowerów, Nauka Jazdy Adam Fedeń-
czak, ASPROD Kliniska, Jednostka 
Wojskowa Glewice, Masarnia Mosty, 
Piekarnia – Ciastkarnia BW Pędzisz-
czak, Zakład Budownictwa Ogól-
nego i Utrzymania Dróg AZBUD, 
FRUKTOL S.J. Goleniów, SYSTEM 
Dobrzany, Zakład Stolarski Jegierski 
i Syn Glewice, KSM Trading Sp. z 
o.o. Nowogard, AUMIX I Nowogard, 
Sklep Motoryzacyjny Janusz Żminda 
Nowogard. Poza tym organizatorzy 
dziękują wójtom i burmistrzom 
wszystkich gmin powiatu goleniow-
skiego, którzy aktywnie wspierali 
organizowany turniej oraz dyrekcji 
Publicznego Gimnazjum nr 1 w No-
wogarzie oraz Szkoły Podstawowej nr 
1 w Nowogardzie za przygotowanie 
sal i obsługę a także pracownikom 
Świetlicy Środowiskowej „Promyk” 
za wspaniałą obsługę i ogromną 
pomoc. 

Ag

W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła SP 4 z Goleniowa.

Wśród gim,nazjalistów wygrała drużuna Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie

Nie dopuszcza do egzaminów
Grupa uczniów prywatnej szkoły dla dorosłych przy Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica prosi o pomoc.
„Jesteśmy uczniami ostatniej klasy w tej szkole. W czerwcu odbędą się 

egzaminy podsumowujące cały okres szkolenia. Aby taki egzamin zdawać 
należy napisać podanie.

Tymczasem nauczyciel mechanizacji (nazwisko do wiadomości redak-
cji) nie tylko nie chce przyjmować naszych podań, ale wręcz namawia nas 
abyśmy egzaminu końcowego nie zdawali. Zastrasza nas, że jeżeli wbrew 
jego woli do egzaminu przystąpimy to nas „uziemi” obnizając maksymalnie 
nasze oceny. Bardzo nam zależy na zdaniu tych egzaminów, chcemy się 
sprawdzić. Nie satysfakcjonuje nas argumentacja nauczyciela przedmio-
tu, który tłumaczy, że szkole zależy na wysokim wskaźniku zdawalności. 
Prosimy o pomoc”.

Dla mnie osobiście tłumaczenie nauczyciela jest co najmniej dziwne. Z 
tego co wiem w innych prywatnych szkołach dla dorosłych nie ma żadnych 
egzaminów końcowych.

Są tylko egzaminy semestralne. Przepustką do egzaminu są wcześniej 
zadane prace semestralne z każdego przedmiotu wykładanego w danym 
semestrze. Podań też się nie pisze – egzamin semestralny jest obowiąz-
kowy. Uczniowie pragnący zdawać egzamin maturalny obowiązkowo 
składają deklaracje maturalną, plan prezentacji i bibliografię. Egzaminy 
przeprowadza się tak jak w szkołach dziennych w maju.

Poprosiłem o wyjaśnienia dyrektora  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Stefana Sitkowskiego:

„Faktycznie każdy uczeń, który ubiega się o zdawanie egzaminu końco-
wego lub maturalnego musi złożyć podanie. Żaden nauczyciel ani wycho-
waca nie prawa odmawiać przyjęcia podania ani nakłaniać do rezygnacji 
ze zdawania egzaminów. Jest to indywidualna i prywatna decyzja ucznia i 
każdy uczeń ma otwartą furtkę do zdawania egzaminu.

W przypadku słabych wyników nauczyciel-wychowaca może poprosić 
ucznia by zastanowił się nad celowością przystępowania do egzaminów.

W tym konkretnym przypadku przeprowadzone będzie postępowanie 
wyjaśniające. Gdy fakty potwierdzą się (a słyszałem, że z tym nauczycielem 
były podobne kłopoty w przeszłości) zostanie on ukarany dyscyplinarnie”. 
(wypowiedź dyrektora nie była autoryzowana ).

Ireneusz Karczyński 
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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, Rafał Nizioł, 

Jagoda Dawidson.

Pomoc merytoryczna: Alicja Jaklińska, Małgorzata Łuka.

MATURA TUŻ, TUŻ
Zbliża się matura, najważniejszy dla każdego ucznia egzamin. Mamy dla Was 

kolejne rady  jak się uczyć, co zrobić dzień przed egzaminem, jak zmniejszyć eg-
zaminacyjny stres itp.

1. Jesteś Sową czy Skowronkiem? Pomyśl jakim jesteś ptakiem. To pomoże 
Ci wybrać optymalny dla Ciebie czas nauki. Jeśli jesteś Sową najbardziej aktyw-
ny jesteś od godziny 16:00 i często uczysz się do późna w nocy. Pory, w której 
będziesz uczyć się najefektywniej to 20:00 do 24:00. Jeśli jesteś Skowronkiem 
- ranny z Ciebie ptaszek. Wolisz zrobić wszystko rano, bo potem nie masz już 
siły. Szczyt Twojej efektywności przypada na godziny od 8:00 do 12:30 - uda Ci 
się nauczyć wtedy tego, co najtrudniejsze.

2. Nastaw się pozytywnie. Przed przystąpieniem do nauki staraj się nasta-
wić do niej pozytywnie. Powiedz sobie, że nauka to nie przykry obowiązek, a 
rzeczy których się uczysz są ciekawe i pożyteczne. To, czego się nauczysz, zawsze 
w przyszłości procentuje.

3. Zaplanuj czas. Przed egzaminem zrób przegląd notatek - zobacz czego 
jeszcze nie wiesz, co powinieneś powtórzyć. Nie wpadaj w panikę - na pewno 
zdążysz! Ustal priorytety - które partie materiału są najważniejsze, a które trud-
ne i będziesz musiał poświęcić więcej czasu na ich naukę oraz powtórki. Taki 
plan sprawi, że będziesz czuł się pewniej.

4. Analizuj. Rób przeglądy: sprawdzaj co już umiesz, a czego jeszcze musisz 
się nauczyć. Dzięki temu dzień przed egzaminem nie przypomnisz sobie, że w 
ogóle nie opracowałaś bardzo ważnego tematu. W dodatku takie przeglądy to 
doskonała powtórka - pozwalają utrwalić i uporządkować już zapamiętywany 
materiał.

5. Unikaj używek. Unikaj alkoholu, mocnej kawy, coca coli i papierosów. 
To sztuczne odstresowywacze. Wypłukują z organizmu mikroelementy: witami-
nę B i magnez, które odpowiadają za minimalizowanie skutków długotrwałego 
stresu.

6. Dobrze się odżywiaj. Postaraj się dostarczyć swojemu organizmowi od-
powiednią ilość witamin, a zwłaszcza dużo cynku, fosforu i magnezu oraz wi-
taminy A i tych z grupy B, które chronią przed negatywnymi skutkami stresu. 
Wzbogać dietę o witaminę C - na egzaminie musisz być przecież zdrowy.

7. Przyspiesz naukę. Jeśli chcesz poprawić koncentrację i szybkość zapamię-
tywania, pij świeżo wyciśnięte soki owocowo – warzywne i zieloną herbatę.

8. Nie rób maratonów. Maraton uczenia i wypijanie kilku filiżanek kawy 
to najmniej skuteczna metoda. Najlepiej jest uczyć się 45 minut i robić krótkie 
przerwy - jak w szkole. To optymalny czas, aby „przenieść” materiał z pamięci 
krótkotrwałej do pamięci długotrwałej.

Dzień przed egzaminem...
1. Nowe wiadomości - STOP. Dzień przed egzaminem nie przeciążaj już 

pamięci nowymi informacjami - ryzykujesz wtedy że wszystko Ci się pomiesza. 
Lepiej powtórz to, czego już się nauczyłeś.

2. Zrelaksuj się. Pamiętaj o odpowiedniej ilości snu - najzdrowszy jest sen 
przed północą. Aby spokojnie zasnąć, wyjdź na spacer odetchnąć świeżym po-
wietrzem i weź relaksującą kąpiel.

W dzień egzaminu:
1. Ubierz się jak urzędnik. Chociaż nie każdy lubi urzędowy strój, wielu 

egzaminatorów go ceni. Dobrze jest jeśli chłopak założy wyprasowaną koszulę 
i spodnie, porządne, ale wygodne buty oraz krawat. Dziewczyna nie powinna 
przesadzić z makijażem, korzystniej będzie jeśli ubierze się tradycyjnie. Biała 
bluzka jest jak najbardziej wskazana. 

2. Pamiętaj o skorzystaniu z toalety kilka minut przed wejściem na egza-
min. Egzaminacyjny stres powoduje przyspieszoną przemianę materii, dlatego 
nie możesz zwlekać z pójściem do toalety, bo w czasie egzaminu nie wolno Ci 
opuszczać sali egzaminacyjnej.  

3. Nigdy nie rezygnuj z egzaminu. Wiele osób przed samym egzaminem 
ogarnia panika i myśl, że nic nie umieją. To wpływ stresu. Uczucie pustki w 
głowie może Cię ogarnąć także w trakcie pisania lub odpowiadania na pytania. 

Opanuj swój lęk. Za chwilę Ci przejdzie. Jeśli frustracja jest duża, wykonaj kilka 
głębszych oddechów. Nigdy nie wychodź z sali bez zgody komisji. 

4. Skup się na sobie i myśl o swojej pracy. Nie przyglądaj się temu co robią 
koledzy obok. Nie przejmuj się tymi, którzy piszą zapamiętale, nie skupiaj się na 
tych, którzy marnują czas na głupie uśmiechy i puszczanie oczek do sąsiadów. 
Pamiętaj: nie jesteś gorszy od innych! Każdy ma swój rytm pracy. Jedni zaczy-
nają od razu pisać, inni potrzebują kilku minut na wyciszenie. Pracuj zawsze 
zgodnie ze swoim temperamentem - wytrwale do samego końca egzaminu. 

5. Nie lękaj się egzaminatorów. Jesteś dorosłym człowiekiem i tak się za-
chowuj. Egzaminator, któremu zależy na złym wyniku uczniów to legenda i ste-
reotyp. Nie bój się nauczycieli. Patrz im prosto w oczy. Mów wyraźnie i głośno. 
Jeżeli jesteś pewny siebie, zdradza to fakt, że jesteś przygotowany dobrze do eg-
zaminu. Wielu uczniów słabiej przygotowanych, lecz pewnych siebie osiągnęło 
dobre wyniki, ponieważ mówili zdecydowanym głosem. Nie szukaj na siłę po-
twierdzenia, że to co mówisz jest poprawne. 

6. Czytaj uważnie polecenia. Postaraj się dokładnie zrozumieć, co masz 
zrobić. W tym celu przeczytaj dokładnie polecenie, tak abyś precyzyjnie odpo-
wiedział na pytania. Skup się na tekście i nie myśl o niczym innym. Zwracaj uwa-
gę na ważne słowa. Jeżeli wystarczy Ci czasu, sprawdź czy wskazałeś wszystkie 
odpowiedzi. 

7. Używaj języka świadczącego o szacunku. Bez względu na stan Twoje-
go ducha, powstrzymaj się od ujawniania irytacji lub gniewu. Poziom twoich 
wypowiedzi zostanie obniżony jeśli nie uda Ci się osiągnąć spokoju i opanowa-
nia. Unikaj wyrażania jakichkolwiek pretensji. Pisz życzliwie, mów serdecznie 
– dzięki pozytywnemu nastawieniu wprowadzisz miły nastrój i udowodnisz, że 
zależy Ci na wynikach egzaminu. 

8. Wykorzystaj czas do ostatniej minuty. Jeśli na egzaminie poczujesz ukłu-
cie w żołądek lub inną część ciała i będziesz chciał wyjść jak najszybciej z sali, 
musisz przezwyciężyć tę chęć. Dopóki jesteś w sali, możesz poprawić popełnio-
ne błędy, dlatego jeszcze raz uważnie przeczytaj swoją pracę. Gdy wyjdziesz, na 
poprawki będzie już za późno. 

9. Po egzaminie ustnym nie rycz z radości. W sali gdzie zdaje się egzamin 
panuje cisza. Dlatego wszystko co powiesz na korytarzu może usłyszeć komi-
sja egzaminacyjna. Lepiej, aby nie słyszała, gdy chwalisz się przed kolegami, że 
czegoś nie umiałeś a zmyślałeś jak z nut. Będziesz mógł pochwalić się swoimi 
metodami zdawania egzaminów, gdy wyjdziesz ze szkoły.

Powodzenia!!! (Nie dziękuj!)

HOROSKOP DLA MATURZYSTÓW
BARAN – w najbliższym czasie czeka Cię mnóstwo pracy. Będziesz wkuwał do matury, 

więc wyjścia na dyskoteki odłóż na później. Opłaci się!
BYK – niebawem matura, więc weź się do nauki. Imprezy i spotkania trzeba przełożyć, 

bo przecież będą ważyły się Twoje losy, ale nie panikuj. Wszystko pójdzie po Twojej myśli. 
BLIŹNIĘTA – przestań kuć w dzień i  noc. Rozejrzyj się, może w szkole znajdziesz swoją 

wielką miłość, o której cały czas marzysz. Błądzenie myślami za kimś kochanym nie pomo-
że w nauce. 

RAK – masz teraz okazję zabłysnąć w oczach nauczycieli. Oczywiście w każdej dziedzi-
nie wiedzy sukces murowany. Na egzaminie dojrzałości przejdziesz samego siebie.

LEW – bądź czujny! Wszystkie ściągi pochowaj tak głęboko, jak tylko się da. Okrutny 
profesor może zauważyć, że ściągasz. Poucz się trochę. Wiedza przecież, nie gryzie.

PANNA – masz szczęście, mimo że w ostatnim tygodniu nic Ci nie wchodziło do głowy. 
Teraz wszystko pójdzie jak z płatka. Wszyscy będą pod wrażeniem tego jak szybko opano-
wałeś trudniejszy materiał.

WAGA – chociaż romantyczny nastój po ostatniej randce jeszcze nie prysł, nie myśl 
tylko o miłości… Niedługo matura!!! Na szczęście nie pokpisz sobie tej sprawy. 

SKORPION – maturę zdasz całkiem nieźle, ale gorzej będzie z wyborem studiów. Nie 
podejmuj pochopnych decyzji, wybierz te, na których naprawdę Ci zależy.

STRZELEC – nauczyciele oniemieją, znajomi będą zaszokowani, Ty ze wszystkiego 
wyjdziesz z podniesioną głową. Jak Ty to robisz? Wrodzony talent? Gwiazdy Ci sprzyjają.

KOZIORIOŻEC – jeżeli zastosujesz się do rad swoich najbliższych, to możesz być spo-
kojny o siebie i swoją karierę. Nie denerwuj się tak! Przecież jesteś najlepszy i poradzisz 
sobie!

WODNIK – na maturze myśl logicznie i nie rozpraszaj swojej uwagi. Jeśli zdasz, czeka 
Cię wielka nagroda. W końcu kochasz niespodzianki, więc chyba warto postarać się na eg-
zaminie ;-) 

RYBY – może w roku szkolnym nie było zbyt kolorowo, ale teraz będzie coraz lepiej. Na 
maturze poradzisz sobie lepiej niż sądziłeś. Wyniki z pewnością Cię usatysfakcjonują.

Za wszystkich Maturzystów trzymamy kciuki i życzymy im połamania piór!
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REKLAMAREKLAMA

Decyzja o przyznaniu kredytu w ciągu 1 minuty
Masz problemy z dojazdem zadzwoń - przyjedziemy!

Poszukujemy pracowników 
na fermę trzody chlewnej

   
   - pracownik z doświadczeniem do obsługi fermy oraz
   - osoba do prowadzenia fermy z doświadczeniem 
       – wykształcenie zootechniczne lub techniczne weterynaryjne.

Kontakt:

„ALL-POL” s.j. Nowogard

ul. Nadtorowa 14B

tel. 091 39 26 971
ul. Zielona 3

(obok restauracji „Przystań”)

zaprasza od 2 kwietnia.
Cena za 1 minutę opalania 1 zł

Informujemy, że   

8 maja 2007 r.
wtorek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

REKLAMA

W obiektywie Jana Korneluka       -   

Sprzątanie świata zacznijmy od sprzątania wokół siebie
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OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

• Pilnie poszukuję mieszkania do wy-

najęcia - najlepiej kawalerka lub 2-

pokojowe plus garaż. 0889 188 134.

• Kupię strych do adaptacji w Nowogar-
dzie. 0889 210 972.

• Zamienię kawalerkę 31 m kw na Bema 
na 3 pokoje, może być z zadłużeniem. 
889 295 454.

• Posiadam dwie hale do wynajęcia (ok. 
100 m kw), jedna z kanałem, druga 
– maszyny stolarskie. 0694 484 485.

• Wynajmę mieszkanie M-4 w cen-
trum.091 39 21 664.

• Sprzedam garaż przy ul. Gryfitów. 
695 400 600.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe. 
668 15 15 16, 608 626 696.

• Zdecydowanie kupię ziemię od 3 do 
10 ha w okolicach Nowogardu. 0607 
289 661.

• Kupię niedrogo 3- lub 4 pokojowe 
mieszkanie na os. Bema. 887 669 326.

• Sprzedam działkę 4 ary. 669 991 716.
• Wynajmę mieszkanie 2 pokoje, 

centrum, 700 zł + prąd i gaz. Tel. 
503 617 739.

• Sprzedam hektar ziemi ornej (altan-
ka + szklarnia) i 44 ary łąki. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 091 39 25 039.

• Poszukuję mieszkania dwupokojowe-
go do wynajęcia. 604 867 363.

• Pilnie poszukuję kawalerki do wynaję-
cia. 663 714 980.

• Zamienię kawalerkę własnościową 
przy ul. Warszawskiej parter na więk-
sze, może być w starym budownictwie. 
667 337 995.

• Sprzedam działkę 9 arów z budynkiem 
gospodarczym w Nowogardzie (120 m 
kw). 693 605 863.

• Hala + zaplecze (160 m kw) wynajmę. 
697 25 67 78.

• Wydzierżawię ośrodek wypoczynkowy 
(po byłym PBO) w Tucze. 601 58 74 38.

• Wydzierżawię teren o pow. 3000 m kw 
w połowie utwardzony w atrakcyjnym 

miejscu ul. Boh. Warszawy 34 przy sta-
cji Auto – Gaz – dużo możliwości wy-
korzystania. Tel. 0600 893 163, 091 39 
21 258.

• Usługi transportowe do 2 ton, prze-
prowadzki, wynajem busa z kierowcą 
– cały kraj. 0667 043 938.

• Sprzedam lokal w Dobrej, 167 m kw. 
608 337 427.

MOTORYZACJA

• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”do Ro-

vera 416 z 1996 r., cena do uzgodnie-

nia w bdb stanie. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam Passat 1992 r., 1,8 benzyna 
+ gaz, kombi, niebieski metalic, szyber-
dach, alarm, przyciemniane szyby, hak, 
alufelgi, cena 7100 do uzgodnienia. Tel. 
668 493 233, 091 39 26 781.

• Sprzedam Citroen C15, 1,8 diesel, 1997 
r., cena 4500 zł oraz Fiat Cinquecento 
poj. 0700, 1994 r., cena 2800 zł. 665 87 
19 77.

• Sprzedam Opel Astra 1,6i, 1991 r., 
przebieg 216 tys. km, centralny za-
mek, alarm, wspomaganie kierow-
nicy, serwo. 091 39 22 004, 0663 
769 747.

• Sprzedam Nissana Primerę kombi, rok 
1994, poj. 2 l, benzyna + gaz, central-
ny zamek, elektryczne szyby i luster-
ka, ABS, cena 9500 zł do uzgodnienia. 
607 137 081, 693 716 085.

• Sprzedam motocykl Junak, 1963 r., poj. 
349. 091 39 22 004, 0663 769 747.

ROLNICTWO 
• Sprzedam prosiaki 5 tygodniowe. 

600 228 038.
• Sprzedam sadzeniaki odmiany Bryza i 

Astra. Tel. 091 39 18 219.
• Sprzedam kombajn zbożowy Bizon 

oraz rozsiewacz do nawozów „lejek”. 
0888 240 753.

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.

• USŁUGI TRANSPORTOWE DO 1,5 TONY, FAK-

TURA VAT. MOŻLIWOŚĆ NAWIĄZANIA STAŁEJ 

WSPÓŁPRACY. 0888 878 314.

• MYCIE I MALOWANIE DACHÓW, PRZEKŁADKI. 

607 519 251.

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• Firma Elektroinstalacyjna oferuje 
solidne i fachowe usługi w zakresie 
montażu nowych domofonów oraz 
regenerację istniejących. Oświetlenie 
klatek schodowych i piwnic z długo-
terminową gwarancją wykonawstwa. 
Informacja tel. 0696 757 393.

• Dekarsko-blacharskie, docieplenia. 
508 170 846.

• Nauka angielskiego. 0697 027 844. 
• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Usługi hydrauliczne, instalacje wod.-
kan. i co, stali, miedzi. 0697 878 118.

• Nauka angielskiego. 0697 027 844. 
• Usługi transportowe do 2 ton, prze-

prowadzki, wynajem busa z kierowcą 
– cały kraj. 0667 043 938.

• ROZLICZENIA PODATKOWE – PITY. 20 
zł/deklaracja. 0695 770 724.

• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.

• Usługi remontowo-budowlane. 0880 
690 324.

• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 
091 39 72 575, 0695 085 470.

• TIPSY – tanio i profesjonalnie. 

504 589 679.

PRACA

• Przyjmę mechanika samochodowego 
z kwalifikacjami. 091 39 20 131, 0605 
276 271.

• Zatrudnię lektora języka angielskiego 

w godzinach popołudniowych na tere-
nie Gryfic. Tel. 0602 401 331. 

• Zatrudnię na stałe stolarza lub pomoc-
nika. 603 366 286.

• Zatrudnimy przedstawiciela handlo-
wego z umiejętnościami projektowa-
nia, wymagany język ormiański i rosyj-
ski. 512 131 444.

• Zatrudnię murarza (ogólnobudowlań-
ca). 501 549 756.

• Przyjmę pracownika do gastronomii 

i murarza. 604 215 937.

• Firma remontowo-budowlana przyj-

mie pracowników. 607 519 251.

• Szukam solidnych pracowników bu-

dowlanych do wykończenia domów 

pod Nowogardem. Poważne oferty 

tel. 889 133 882.

INNE

• Elektryczny przepływowy podgrze-

wacz wody, 380 V, małe gabaryty, do 

domku, baru, cena od 150 zł oraz Ga-

zowy podgrzewacz wody 130 – 180 

litr., stojący, idealny do domku, pen-

sjonatu, restauracji, gdzie gorąca 

woda jest w kilku bateriach – jedno-

cześnie cena 1000 zł. 0501 446 467.

• Sprzedam meble pokojowe w dobrym 
stanie, cena do uzgodnienia. Tel. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• PIEC gazowy c.o. VAILLANT, cena 

600 zł lub piec c.o. – elektronik, cena 

1.200 zł oraz Junkers gazowy do ła-

zienki, kuchni firmy Vaillant, cena 

450 zł – gwarancja, serwis. 0501 

446 467.

• Kupię RZUTNIK DO BAJEK „Ania” + 

bajki dla dzieci do rzutnika. Przyślij  

sms, oddzwonię. Tel. 665 205 256.

• Grzejniki panelowe c.o. do mieszka-

nia, domku, warsztatu, różne roz-

miary, nowe i używane – tanio oraz 

piec gazowy c.o. Vaillant stojący, 

żeliwny, elektronik, do domku, cena 

od 800 zł. Serwis gwarancyjny. 0501 

446 467.

• Pożyczki! 0503 037 506.
• Sprzedam parkiet bukowy 35x5x22. 

091 418 44 70.
• Sprzedam zamrażarkę, chłodziarkę i inne 

urządzenia gastronomiczne i sklepowe 
(gwarancja). 601 58 74 38.

• Sprzedam namiot 6 x 6. Tel. 091 39 
20 806.

• Sprzedam działkę ogrodową przy ul. 
Zamkowej oraz suporeks (280 szt.). 693 
93 67 67.

Jolka wiosenna
Dwa wyrazy wpisujemy dookrężnie 

poczynając od pola z kreską, pozostałe 
pionowo lub poziomo samemu usta-
lając miejsce wpisu. Ułatwią to już 
ujawnione litery.

Rozwiązanie utworzą litery z pól 
oznaczonych cyframi od 1 do 6.

Dookrężnie:
- wróbelek to maleńka…
- dzieci Mieszka I,
Pionowo i poziomo:
- rozkaz cara,
- kwili w chlewiku,
- owad jak dwa sklepy w Nowo-

gardzie,
- koleżanka dzidy, lancy, piki,
- jak jest ona to musi być i kara.

U nas wygrali:
Za rozwiązanie zadań marcowych 

nagrody wylosowali:
- Kamila Dąbrowska,
- Karolina Feliksiak,
- Klaudia Bogus.
Gratulujemy!
Po nagrody zapraszamy od czwart-

ku.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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
format A3

DRUKARNIA 
“POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A

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)

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

Nowogard 23.04.2007r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca   
2. Sprzedawca – magazynier 

3. Sprzątaczka – pracownik zie-
leni ½ etatu 

4. Kierowca z kat. B
5. Spawacz 
6. Laborantka 
7. Mechanik samochodowy, 

blacharz, lakiernik  
8.  Operator maszyn 
9.  Przewoźnik z Certyfikatem 
10.  Murarz, tynkarz, malarz, gla-

zurnik
11.  Rejestratorka medyczna, 

pielęgniarka
12.  Kierowca z kat C
13. Sprzątaczka ¼ etatu
14.  Pracownik produkcji 

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Kucharz   (Niechorze) (Pobie-
rowo)

2. Pracownik produkcji  (Gole-
niów ) 

3. Kierowca z kat. C+E (Gryfice) 
(Goleniów)

4. Nauczyciel: matematyki, w-f, 
jęz. Angielskiego, jęz. Nie-
mieckiego (Goleniów) 

5. Operator maszyn, operator 
wózka widłowego (Kliniska / 
Goleniowa)

6. Murarz, spawacz, ślusarz, 
szpachlarz, elektryk, mecha-
nik maszyn (Szczecin)

7.  Magazynierzy (Szczecin) 
8.  Operator maszyn i urządzeń 

(Rurka/Goleniowa)
9. Mechanik samochodowy, 

lakiernik, sprzedawca-maga-
zynier (Szczecin)
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Pomorzanin Nowogard – Radovia Radowo Małe 4:2 (1:2)

Wymęczone zwycięstwo
Pomorzanin: Piątkowski – Mar-

szałek, M. Miklas, D. Gruszczyński, 
Kaczmarek (84’ Kram), Jędras (46’ 
Budzich), Skórniewski (46’ Nierad-
ka), Galus, K. Miklas (79’ Gołdyn)

Bramki dla Pomorzanina: K. Mi-
klas, Konieczny, D. Gruszczyński 
– 2.

Przed spotkaniem z Radovią więk-
szość kibiców zastanawiała się jak 
wysoko wygra Pomorzanin. Mecz z 
jedną z najsłabszych ekip w lidze, któ-
rą w rundzie jesiennej nowogardzcy 
piłkarze rozgromili na wyjeździe miał 
być łatwą przeprawą. Zwycięstwo jest 
okazałe, lecz odniesione po prawdzi-
wych mękach.

Gdyby w 3. minucie atakujący na 
bramkę rywala K. Miklas w odpo-
wiednim momencie podał do Dwo-
raka Pomorzanin zapewne objąłby 
prowadzenie. Tak się jednak nie stało 
i dobrze zapowiadająca się akcja nie 
przyniosła żadnego efektu. 

W 15. minucie Konieczny zagrał 
dobrą piłkę do K. Miklasa, który bę-
dąc w polu karnym zdołał ją przyjąć 

i choć miał dużo czasu nie posłał jej 
do bramki. 

Te dwie akcje mogły ustawić grę 
zgodnie z przedmeczowymi przewi-
dywaniami, lecz zostały zmarnowane. 
Kolejne okazje nie nadarzały się, gdyż 
w poczynaniach gospodarzy było 
zbyt dużo chaosu. Do tego Radovia 

odmówiła wcielania się w rolę chłop-
ca do bicia i efekty przyszły bardzo 
szybko.

W 17. minucie goście wykonują 
drugi z rzędu rzut rożny. W zamie-
szaniu podbramkowym piłka trafia 
Skórniewskiego w ramię. Sędzia do-
patruje się w tym zagrania ręką i od-
gwizduje rzut karny. Piątkowski nie 
zdołał obronić strzału z 11. metrów i 
niespodzianka stałą się faktem.

Pomorzanin próbuje odrobić stra-
ty. W 22. minucie pierwszy rzut 
rożny dla gospodarzy. Piłka trafia do 
K. Miklasa, ten uderza na bramkę, 
lecz obrońca gości był we właściwym 
miejscu i wybijając piłkę sprzed linii 
bramkowej uratował swój zespół.

W 43. minucie sędzia odgwizduje 

rzut wolny z 26. metrów dla Radovii. 
Uderzona piłka w bezpiecznej odle-
głości mija bramkę, lecz Piątkowski, 
chcąc zaoszczędzić nieco czasu, de-
cyduje się ją złapać. Sędzia uznał, że 
wraz z nią opuścił przy tym boisko i 
dyktuje rzut rożny. Dośrodkowanie 
wybijają nasi obrońcy, piłka trafia na 
16. metrze pod nogi jednego z przy-
jezdnych, ten mija dwóch naszych 
zawodników i zdobywa bramkę na 
2:0.

Odpowiedź Pomorzanina jest bły-
skawiczna. M. Miklas zagrywa do K. 
Miklasa, który nie bez problemów 
zdobywa bramkę kontaktową.

W drugiej połowie Pomorzanin 
wyraźnie wzmógł ataki, lecz nadal 
brakowało dokładności, nadal w 
poczynaniach zespołu dominował 
chaos. Z kolei Radovia postanowiła 
bronić korzystnego wyniku nastawia-

jąc się na kontry. Te niestety stanowi-
ły większe zagrożenie. W 57. minucie 
trzech piłkarzy gości nacierało na 
dwóch obrońców Pomorzanina i 
tylko świetna interwencja Piątkow-
skiego uratowała nowogardzki zespół 
przed startą bramki.

Chwilę później będący na spalo-
nym Galus mimo gwizdka sędziego 
kontynuował akcję i mijając bram-
karza faulował go na tyle dotkliwie, 
że ten musiał opuścić boisko. Jego 
zmiennik nawet wśród juniorów 
uznany by został za zawodnika 
wąskiej postury. Doświadczenie też 
raczej nie było jego atutem i przebieg 
meczu uległ diametralnej zmianie.

W 79. minucie wbiegający w pole 
karne rywali K. Miklas padł na mu-
rawę. Nawet kibice Pomorzanina 
dziwili się, że sędzia odgwizdał rzut 
karny, który na bramkę zamienił 
Konieczny.

Dwie minuty później dośrod-
kowanie z prawej strony trafia do 
wchodzącego pod bramkę D. Grusz-
czyńskiego i nasz boczny obrońca 
zdobywa bramkę na 3:2. Pięć minut 
później ten sam zawodnik kolejny 
raz włącza się do akcji ofensywnej, 
dostaje dobre podanie i będąc sam 
przed bramkarzem ustala wynik 
meczu na 4:2.

Pozostałe wyniki meczów:
Polonia Płoty - Hutnik EKO TRAS 

Szczecin 2:1, Osadnik Myślibórz 
- Orzeł Trzcińsko-Zdrój 0:4, Dąb 
Dębno - Kłos Pełczyce 2:0, Odra 
Chojna - Piast Choszczno 1:2, Zorza 
Dobrzany - Fagus Kołbacz 2:1, Sparta 
Gryfice - Piast Chociwel 1:0, Mieszko 
Mieszkowice - Vineta Wolin 1:1.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1.  Dąb Dębno 22 59 56-19
2.  Piast Choszczno 22 50 55-21
3.  Vineta Wolin 22 46 48-26
4.  Pomorzanin Nowogard 22 44 55-32
5.  Odra Chojna 22 43 53-28
6.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 22 42 46-28
7.  Polonia Płoty 22 29 41-37
8.  Sparta Gryfice 22 26 31-37
9.  Mieszko Mieszkowice 22 26 23-22
10.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 22 25 35-38
11.  Osadnik Myślibórz 22 24 32-54
12.  Piast Chociwel 22 23 31-29
13.  Fagus Kołbacz 22 21 25-44
14.  Radovia Radowo Małe 22 20 32-60
15.  Kłos Pełczyce 22 14 17-39
16.  Zorza Dobrzany 22 10 24-90

Marek Piątkowski był bliski wybicia piłki strzelonej z rzutu karnego.

Po raz pierwszy od dłuższego czasu Pomorzanin był dopingowany prze 
zorganozowaną grupę kibiców.

Mecz Pomorzanina z Radovią 
prowadzili arbitrzy z Niemiec, a na 
linii biegała pani sędzia.
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Radio VOX Gryfice

Od dosłowności 
w krainę poezji

W niedzielę, 15 kwietnia br. w Prywatnym Publicznym Liceum 
Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Nowogardzie odbyło się spotkanie 
autorskie, którego organizatorami byli słuchacze szkoły (semestr IIA) oraz 
p. Józefa Szukalska – nauczycielka języka polskiego. 

Gościem spotkania był Marek 
Słomski - „człowiek stąd”, urodzony 
w Nowogardzie. Jego osoba koja-
rzona jest z działalnością politycz-
ną i związkową w „Solidarności”, 
z praca na rzecz osób niepełno-
sprawnych (m.in. w PFRON-ie) 
i przede wszystkim z działalnoś-
cią wydawniczą. „Precedensem do 
spotkania autorskiego z Markiem 
Słomskim, był wydany przez niego 
pierwszy, debiutancki tomik wierszy 
z cyklu „Wdzięczność”, zatytułowa-
ny „Co robimy ze swoją wolnością”. 
Zawarte tu wiersze powstawały od 
28 grudnia 2005r. Do 31 marca 
2006. Każdy dzień to kolejny tekst. 
Pogratulować należy w tym miejscu 
pomysłu na jubileusz. 50 lat – to 
spory bagaż doświadczeń i wiedzy o 
życiu. A na debiut nigdy nie jest za 
późno: „gdy życie teatrem a nadzie-
ja – wciąż trudna, przetwarza dzień 
w sens wieczny”” - powiedziała 
Józefa Szukalska. „Organizatorom 
nie brakowało obaw, czy oby uda 
się osiągnąć satysfakcjonujący obie 
strony poziom komunikacji. Wszak 
to specyficzni odbiorcy, z trudem 
odnajdujący po latach swoje miej-
sce w ławce szkolnej i niedzielnym 
kształceniem nadrabiający stracony 
czas. To również nowe dla nich do-
świadczenie. Słowa Leopolda Staffa: 
„Trudny i trwały będzie, poeto, twój 
urząd” bardziej są asekuracją dla 
odbiorców niż moralną przestrogą 
dla poety”” - dodała polonistka. 

Udało się. Elementy scenogra-
fii zamieniły przestrzeń świetli-
cy szkolnej w kawiarnię, w której 
serwowano kawę i ciasta oraz z 
pełnym zachwytem obserwowano 
pojedynek: prozy i poezji. Emocje 
sięgnęły zenitu, gdy po krótkim po-
witaniu pojawiła sie melodia. Duet 
- Andrzej Augustynek i Tomasz 
Żóralski zaśpiewali dwa wiersze 
Marka Słomskiego: „Obrazek z 
podróży” i „Kto czuwa”, z charak-
terystycznym refrenem - „święty, 
święty, święty...”. W tym kontekście, 
poniższe słowa poety, że nie trzeba 
być z Krakowa, by być zbawionym. 
Twórczość zaś to wynik ciągłych 
zmagań słabości i siły, komplek-
sów i pewności siebie. 

Spośród wykonawców wierszy 
autora, najbardziej przekonujący 
i zapadający na długo w pamięć 
byli: Krzysztof Tomicki, Joanna 
Jasiek i Monika Dziapa.

„I chociaż od dosłowności roz-
poczęła się ta wędrówka a kraina 
poezji dla każdego z nas może mieć 
różny wymiar, to sam fakt uczestni-
ctwa w takim spotkaniu uskrzydla i 
dowartościowuje” – dopowiedziała 
na zakończenie Józefa Szukalska.

Organizatorzy dziękują wszyst-
kim tym, którzy przyczynili sie do 
realizacji spotkania.

ak

Autor podczas podpisywania 
swoich tomików wierszy

Pamiątkowe zdjęcie części uczestników spotkania
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KALENDARIUM
27 KWIETNIA

Imieniny: Anastazy, Andrzej, Antym, Bożebor, Felicja, 
Feliksa, Jakub, Jan, Józef, Kanizjusz, Marcin, Ożanna, 
Piotr, Teodor, Teofil, Tertulian, Tertuliana, Zyta i Że-
limysł

28 KWIETNIA

Imieniny: Achacjusz, Achacy, Afrodyzja, Afrodyzjusz, 
Afrodyzy, Arystarch, Dydym, Dydymus, Joanna, 
Ludwik, Maria, Menander, Pamfil, Pamfilia, Paweł, 
Patrycjusz, Patrycy, Patryk, Piotr, Przybycześć, Teodora, 
Waleria i Witalis
1990 - zniesienie święta 22 lipca, przywrócenie Święta 
Narodowego Trzeciego Maja

29 KWIETNIA

Imieniny: Agapiusz, Angelina, Antonia, Augustyn, 
Bogusław, Emilian, Hugo, Hugon, Katarzyna, Krystyn, 
Myślimir, Paulin, Piotr, Robert, Ryta, Sekundyn, Sewer, 
Tertulia i Tychik
Międzynarodowy Dzień Tańca

1919 - Uchwałą Sejmu dzień 3 maja został ogłoszony 
świętem narodowym.
1924 - Marka polska została zastąpiona złotym pol-
skim jako obowiązującą walutą w kraju

30 KWIETNIA

Imieniny: Afrodyzja, Afrodyzjusz, Afrodyzy, Andrea, 
Bartłomiej, Benedykt, Chwalisława, Donat, Eutropiusz, 
Jakub, Józef, Katarzyna, Kwiryn, Lilla, Ludwik, Maksym, 
Maria, Marian, Piotr, Pius, Pomponiusz, Rozamunda, 
Wawrzyniec i Zofia
Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci

1 MAJA

Imieniny: Aniela, Asaf, August, Filip, Izydora, Jakub, 
Jeremi, Jeremiasz, Julian, Józef, Lubomir, Orencjusz, 
Peregryn, Petronela i Wiwald
Kościół katolicki - Święto Świętego Józefa Rzemieśl-
nika
2004 - Polska i dziewięć innych państw zostały oficjal-
nie przyjęte do Unii Europejskiej

2 MAJA

Imieniny: Anatol, Atanazy, Borys, Cyriak, Częstowoj, 
Eksuperiusz, Teodulf, Walenty, Walentyn, Walter, Zoe, 
Zygmunt i Zygmunta.
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Polonii i Polaków za Granicą

2006 - Zaczęto wydawać pierwsze tablice rejestracyj-
nez gwiazdkami UE zamiast polskiej flagi

3 MAJA

Imieniny: Aleksander, Antonina, Diodor, Diodora, 
Jakubina, Juwenalis, Maria, Mariola, Maura, Piotr, 
Świętosława, Teodulf, Tymoteusz, Wierzchosława, 
Wiola i Żaklina.
Święto Narodowe Trzeciego Maja

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej 

Polski

ONZ - Międzynarodowy Dzień Wolności Prasy
1966 - Na Jasnej Górze odbyły się uroczyste obchody 
Tysiąclecia Chrztu Polski

REKLAMA

Nowy program policji

Nowogard bezpieczne miasto
Ruszył ogólnopolski program „Bezpieczne miasto”. W województwie zachodniopomorskim będzie 

on wdrażany w pięciu małych i średnich miastach. Wśród nich znalazł się Nowogard.

„Bezpieczne miasto” ma być 
odpowiedzią na duże poczucie 
zagrożenia wśród mieszkań-
ców małych i średnich miast. 
W nowogardzkiej Komendzie 
Policji opracowano program 
prewencyjny, w którym wyszcze-
gólniono główne zadania mające 
na celu ograniczenie przestęp-
czości pospolitej, chuligaństwa 
i wandalizmu oraz poprawę 
bezpieczeństwa w 
miejscach publicz-
nych takich jak: 
ulice, przystanki 
komunikacyjne, 
targowiska, rejony 
lokali rozrywko-
wych, szkół, dy-
skotek. Program 
ten znalazł uznanie 
w oczach funkcjo-
nariuszy z Komen-
dy Powiatowej Po-
licji w Szczecinie i 
nasze miasto wraz 
z Białogardem, 
Policami, Płotami 
i Reskiem zostało 
wytypowane do 
jego wdrożenia.

„W Nowogardzie najbardziej 
dokuczliwe są przestępstwa ro-
dzaju zakłócenia ładu i porządku, 
niszczenia mienia i kradzieży i 
dlatego właśnie w tym kierunku 
będziemy szli. – mówi komen-
dant Stanisław Saniuk – Przy 
okazji załatwiać będziemy różne 
inne sprawy. Duży nacisk będzie-
my kładli na poprawę bezpieczeń-
stwa na drogach. To się będzie 
wiązało z większa ilością policjan-
tów na drogach, przez co będzie 
więcej ujawnionych przestępstw 
i wykroczeń, szczególnie kiero-
wania pojazdami pod wpływem 
alkoholu. Korzystać będziemy 
również z innych środków, które 
mogą przyczynić się do poprawy 
bezpieczeństwa. Będziemy skła-
dać wnioski do różnych insty-
tucji o poprawę infrastruktury, 
dróg, przejść dla pieszych, ścieżek 
rowerowych czy oznakowania. 
Czasami te oznakowania są albo 
nieadekwatne do zagrożenia albo 
go w ogóle ich brakuje.”

Program będzie realizowany 
wspólnie z innymi instytucjami, 
strażą pożarną, leśną czy wodną. 
Spore pole do popisu ma też sa-
morząd lokalny, z którym – jak 

podkreślają policjanci – współ-
praca przebiega znakomicie. To 
z gminnej kasy finansowane są 
m.in. dodatkowe patrole piesze. 
Wsparcia udzieli także Komen-
da Wojewódzka przysyłając do 
Nowogardu dodatkowe patrole. 
Pierwszych można się spodzie-
wać już podczas nadchodzącego 
długiego weekendu.

Jednak poprawy bezpieczeń-

stwa sami policjanci nie są w 
stanie załatwić. By tak się stało 
na każdym rogu musiałby stać 
funkcjonariusz, a to jak wiemy 
jest niemożliwe. Dlatego po-
trzebna jest pomoc wszystkich 
mieszkańców. Jak mówią poli-
cjanci, najważniejsze by nie od-
wracać głowy do przestępstwa.

„Ważne jest by mieszkańcy czuli 
się współodpowiedzialni za to 

bezpieczeństwo. – mówi nadkom. 
Wiesław Ziemba – Wiele osób 
widząc, ze dzieje się coś złego 
odwraca głowę. Jęli będą nas o 
takich sprawach informować my 
będziemy reagować eliminując ta-
kie zachowania. Można to zrobić 
zupełnie anonimowo.”

Ważne jest by zrobić to w od-
powiednim momencie. Informo-
wanie tydzień po fakcie znacznie 

utrudnia ustalenie 
a tym samym uka-
ranie sprawcy prze-
stępstwa.

„Głównym na-
szym założeniem 
jest, żeby ludzie 
mogli sobie wyjść 
wieczorem na spa-
cer. Oczywiście nie 
unikniemy tego, że 
komuś może stać 
się jakoś przykrość. 
Tego niestety nie da 
się całkowicie wy-
eliminować. Nato-
miast chcielibyśmy, 
aby społeczeństwo 
miało to poczucie 

bezpieczeństwa i aby 
ono rosło.” – podsumowuje kie-
rownik referatu prewencji asp. 
sztab. Krzysztof Saniuk, który 
jest koordynatorem programu 
a pomagać mu będzie mł. asp. 
Robert Krzak.

Trzymamy kciuki i mamy 
nadzieję, ze wkrótce będziemy 
mogli poinformować o sukce-
sach naszej policji.

Ag

Policjanci prezentują program „Bezpieczne miasto”.
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Absolutorium dla burmistrza
Najważniejszym punktem obrad VI Sesji Rady Miejskiej  w dniu 25 kwietnia 

była dyskusja nad wykonaniem budzetu gminy za 2006 rok i podjęcie uchwały o 
udzieleniu absolutorium dla burmistrza Kazimierza Ziemby. 

Nie było gorącej dyskusji ponieważ radni dokładnie przeanalizowali budżet 
na posiedzeniach Komisji Rady. Głosowanie było formalnością – tylko radny 
Kaczmarski z PiS wstrzymał się od głosu. Z niedowierzaniem radni patrzyli na 
gratulacje Klubu Radnych SLD – Robert Czapla nie tylko pogratulował burmi-
strzowi. Wręczył także wiazankę czerwonych róż!

Czyżby przychodził czas na zmiany inaczej?
LMM

Wnioski o zmiany personalne 
– będzie analiza

W porządku obrad VI Sesji Rady Miejskiej nie znalazły się punkty dotyczące 
szpitala i NDK.

Przewodniczący Rady odczytał pisma jakie otrzymał od pracowników NDK 
i wniosek pracowników szpitala o odwołanie Krzysztofa Kosińskiego ze składu 
Rady Społecznej Szpitala.(oba teksty publikowaliśmy na łamach „DN”). Rada 
podjęła uchwałę o zmianie w składzie Rady Społecznej – w miejsce burmistrza 
Kazimierza Ziemby do Rady wybrano Artura Gałęskiego. Jest to związane z 
zakresem obowiązków zastępcy burmistrza.

Rada Społeczna analizowała sytuację finansową szpitala i podjęła decyzję o 
dokładnym sprawdzeniu przychodów i wydatków przez biegłego rewidenta.

Powinno to nastąpić w maju. Klub Radnych SLD złożył na rece Przew9od-
niczacego Rady pisemny protest – radni tego klubu nie zgadzają się na zmiane 
dyrektora szpitala, a we wniosku o jego odfwołanie dopatrują się pierwszego 
kroku w kierunku likwidacji placówki.

Spotkało się to ze sprzeciwem radnych koalicji PSL – NFS – PO.
Wiecej szczegółów w kolejnych wydaniach „DN”.                                       LMM

Co z pomnikiem?
W parku przylegającym do ulicy 

Bankowej i 3-go Maja stoi pomnik, a 
przy nim dwie armaty.

Napis (w pierwszej wersji wykonany 
z błędem ortograficznym) informuje iż 
postawiono go w 1945 roku w hołdzie 
tym wszystkim którzy wyzwalali sło-
wiańskie ziemie.

Jak sięgam pamięcią (a jestem w 
Nowogardzie od 1969 roku) pomnik 
ten nigdy nie cieszył się uznaniem spo-
łeczeństwa – rzadko odbywały się tu 
uroczystości. Zapewne i lokalizacja nie 
jest szczęśliwa – trudno zgromadzić 
wokół niego liczniejszą grupę ludzi.

W ostatnich latach całkiem zapo-
mniany ulegał zniszczeniu, a drewnia-
ne części armat próchniały. Obecnie 
prezentuje się okazale i jest zadbany 
– na polecenie Urzędu Miasta firma 
pana Błażewicza dokonała remontu 
pomnika, cokołu i odrestaurowała 
armaty.

I niespodziewanie pomnik trafił na 
Sesję Rady Miejskiej

Radny reprezentujący Prawo i 
Sprawiedliwość Jerzy Kaczmarski.
zgłosił formalny wniosek, aby po-
mnik przemianować na Pomnik 
Konstytucji 3-Maja.

Ze względów formalnych radni 
nie zajęli się projektem stosownej 
uchwały, ale dyskusja była.

Stanisław Kazuba – najpierw wróć-
my do historii. Poznajmy dzieje i 
okoliczności w jakich pomnik budo-
wano.

Lech Jurek – zapytajmy społeczeń-
stwa. Może poprzez lokalną prasę 
wysondujemy opinie mieszkańców.

Jeszcze kilku radnych apelowało 
o poważne, poparte znajomością 
rzeczy przemyślenie propoczycji 
radnego Kaczmarskiego. Ostatecznie 
postanowiono , że sprawą zajmą się 
w najbliższym czasie odpowiednie 
Komisje Rady.

A co sądzą o pomyśle nasi Czytel-
nicy? Czekamy na opinie.

Lesław M. Marek
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Jak walczymy 
z alkoholizmem? – cz.II

W poprzednim wydaniu”DN” przedstawiłem sprawozdanie finansowe 
Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych. 

Dzisiaj przedstawię konkretne przedsięwzięcia jakie są przez ten organ 
podejmowane.

Gminna Komisja
- Komisja rozpatrzyła na swych 

posiedzeniach 132 wnioski o leczenie 
osób uzależnionych od alkoholu. 68 
wniosków skierowano do Sądu Rejo-
nowego w Goleniowie. Sąd nakazał 
przymusowe leczenie w Poradni Od-
wykowej w Nowogardzie 46 osobom, 
na 12 osób nałożył obowiązek lecze-
nia na oddziale odwykowym szpitala 
w Gryficach, a 3 wnioski oddalił.

Do każdego wniosku potrzebna 
jest opinia biegłego – takich opinii 
sporzadzono 90.

Komisja zleciła przeprowadzenie 
44 wywiadów środowiskowych w 
rodzinach z problemem alkoholo-
wym. Członkowie Komisji na bieżąco 
kontroluje punkty sprzedaży alkoholu 
w zakresie przestrzegania zapisów 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

Poradnia Odwykowa
W Poradni Odwykowej w Nowo-

gardzie udzielono ponad 2100 porad  
w tym 896 to psychoterapia indywi-
dualna, 268 porady diagnostyczne i 
ponad 900 porady kontrolne.

Do leczenia odwykowego zare-
jestrowano 176 osób (w tym 37 
kobiet).

Dobrowolne leczenie podjęło 130 
osób, a 46 zobowiązał do terapii sąd.

Po raz pierwszy leczenie podjęło 94 
pacjentów (16 kobiet). 74 pacjentów 
mieszka na wsi.

Największą grupę pacjentów stano-
wią bezrobotni.

W trakcie leczenia pacjenci pod-
dawani są badaniom lekarskim – wy-
konano 133 badania, w wyniku czego 
do szpitala skierowano 22 osoby, na 
„odtrucie” (detoksyzacja) 12 osób, 
na oddział leczenia 10 osób. Liczna 

grupa pacjentów była też kierowana 
do Poradni Zdrowia Psychicznego.

W Poradni pacjenci zapoznają się z 
Programem 12 Kroków i uczestniczą 
w grupach samopomocowych  (Klub 
Anstynenta, Grupa Anonimowych 
Alkoholików, Grupa dla kobiet AL. 
– ANON).

Klub Pacjenta
.Klub Pacjenta mieści się przy Urzę-

dzie Miejskim. Tutaj prowadzona jest 
psychoterapia dla osób uzależnionych 
i współuzależnionych. Ogółem udzie-
lono 330 porad.

Indywidualne seanse dla 153 uza-
leżnionych osób, indywidualnie dla 
85 współuzależnionych oraz sesje 
rodzinne dla 20 osób.

Po za tym diagnozowano uzależnie-
nie (9 przypadków), współuzależnie-
nie (6 przypadków) oraz interwenio-
wano  wobec osób uzależnionych w 
stosunku do 23 osób.

Grupa pacjentów jest zróżnicowana 
pod względem żródeł utrzymania 
– bezrobotnych jest 30, rencistów 18, 
z zasiłku OPS korzysta 6 osób, zasiłek 
przedemerytalny pobiera 2 osoby, 
rente z KRUS 2 osoby, stała prace ma 
13 osób, a jedna jest emerytem.

O potrzebie funkcjonowania Klubu 
świadczy też 114 porad udzielonych 
ludziom szukających pomocy prze-
de wszystkim z rodzin dotkniętych 
alkoholizmem, ofiarom przemocy  i 
ofiarom przemocy w rodzinie. Cieszy 
fakt, że coraz więcej dorosłych ludzi 
pragnie pomagać swoim najbliższym 
uzależnionym od nałogu.

O działaności profilaktycznej, świet-
licy „Promyk” i Klubie „Hania” w 
weekendowym wydaniu „DN.

LMM

Śladem naszych interwencji

Nieczystości spłyną ale…
W numerze 28 naszej gazety z dnia 13 kwietnia informowaliśmy o kłopo-

tach mieszkańców bloku przy ul. 700-lecia 27.
W artykule „Scieki w piwnicy” opisaliśmy piwnice zalane fekaliami i 

innymi nieczystościami i skargi mieszkańców, że PUWiS nic nie robi by 
kananlizacje udrożnić i nie dopuścić do ewentualnego powstania siedliska 
bakterii chorobotwórczych.

PUWiS zareagował prawie natychmiast. 

Z inicjatywy PUWiS zorganizowa-
no spotkanie . W piątek 20 kwietnia 
w Urzędzie Miejskim spotkali się 
pracownicy firmy – dyrektor Jan Mu-
larczyk, kierownik Biura Organiza-
cyjnego Beata Augustynek, kierownik 
Biura Rozwoju Krzysztof Juszkiewicz 
z kierownikiem Wydziału Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Tadeuszem Fiejdaszem. Na spotka-
nie nie przybył (!?) przewodniczący 
wspólnoty mieszkaniowej Ryszard 
Wieczorek.

Dopiero po telefonicznych inter-
wencjach przybył księgowy wspól-
noty Marcin Bondarowicz i przy-
stąpiono do wyjaśniania zaistniałej 
sytuacji.

Tadeusz Fiejdasz oświadczył, że 17 
kwietnia przeprowadzał wizję lokalną 
wraz z dyrektorem Mularczykiem 
i ustalono iż przyczyną zalewania 
piwnic jest awaria w studzience od-
pływowej przy budynku.

Marcin Bondarowicz ripostował: 
o zatkanej studzience wiadomo od 
dawna. Dlaczego awarii nie usunięto 
skoro samochody PUWiS przyjeż-
dżały na miejsce awarii?

Kierownik Beata Augustynek: 
Ryszard Wieczorek zlecił nam udroż-
nienie kanalizacji. Usługa została wy-
konana i pan Wieczorek potwierdził 
to własnoręcznym podpisem.

Dyrektor Jan Mularczyk wyjaśnił, 
że awaria jest na głębokości 6 metrów. 
Ponieważ PUWiS nie dysponuje 
sprzętem umożliwiającym udroż-
nienie potrzebne jest wykonanie 
rozkopu.

Prace takie PUWiS może wy-
konywać na zlecenie Wspólnoty 
Mieszkaniowej. Wspólnota  - według 
Jana Muklarczyka – powinna zlecić 
usunięcie awarii oraz dokonanie 
przeglądu technicznego.

Czytelnikom należy się wyjaśnie-
nie.

W myśl ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków przedsię-
biorstwo wodociągowo – kanali-
zacyjne (u nas PUWiS) odpowiada 
za zdolność posiadanych urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kana-
lizacyjnych do realizacji dostaw 
wody w wymaganej ilości i pod od-
powiednim ciśnieniem oraz dostaw 
wody i odprowadzania ścieków w 

sposób ciągły i niezawodny. Woda 
musi być odpowiedniej jakości.

Jeżeli umowa PUWIS z odbiorcą 
usług na dostawę wody i odprowa-
dzenie ścieków nie stanowi inaczej 
to za zapewnienie niezawodnego 
działania instalacji wodnokanaliza-
cyjnej, przyłączy kanalizacyjnych i 
urządzeń pomiarowych odpowiada 
właściciel, zarządca bydynku.

W związku z powyższym PUWiS 
nie ponosi odpowiedzialności od-
szkodowawczej za szkody powstałe 
na skutek zalania wodą lub ściekami 
spowodowanymi:

- wadliwym wykonaniem lub źle 
funkcjonującą instalacją wodno-
kanalizacyjną odbiorcy usług,

- awarią instalacji i przyłączy 
wewnętrznych posiadanych przez 
odbiorcę usług,

- brakiem przewidzianych przepi-
sami prawa budowlanego urządzeń 
przeciwzalewowych na wewnętrznej 
instalacji kanalizacyjnej odbiorcy 
usług.

Spotkanie zakończyło się ustale-
niami pomyślnymi dla mieszkańców 
feralnego bloku – awaria zostanie 
usunięta i dodatkowo wybudowa-
na studzienka rewizyjna na koszt 
gminy.

W najbliższych dniach PUWiS 
przedstawi wstępny kosztorys robót, 
a zakończenie prac przewidziano na 
połowę maja.

Ireneusz Karczyński

Zawody 
wędkarskie

Koło Miejsko-Gminne Pzw or-
gaznizuje w dniu 1 maja zawody 
spiningowe z łodzi oraz spławikowe 
z brzegu.na jeziorze w Nowogardzie. 
Zbiórka zawodników koło „Neptuna” 
o godz. 6.00. Startowe płacą seniorzy 
– 5 zł. Zapisy do dnia 28.04.07 w 
sklepie „Wędkarz”. 

Zawody trwać będą do godziny 
12.00 Serdecznie zapraszamy. Za-
rząd Koła.

UWAGA! Uprasza się wedkarzy 

nie biorących udziału w zawodach 

o rezygnację z połowów w czasie 

zawodów.

Serdeczne 
podziękowania 

dla ks. proboszcza 
Grzegorza Zakliki 

i ks. Mariana Szczodrego
za odprawienie Mszy Św. 

oraz wszystkim 
uczestnikom ceremonii 

pogrzebowej 
śp. Mieczysława 

Zwierzak
składa Rodzina

Serdeczne 
podziękowania dla 

p. dr Bożeny 
Salamon 

i pielęgniarek 
za troskliwą opiekę 

nad 
śp. Mieczysławem 

Zwierzak
składa Rodzina
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•
•
•
• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
• Drzwi zewnętrze i wewnętrzne

Okna PCV i drewniane
Rolety materiałowe i zewnętrzne
Żaluzje, markizy

Biura: • Kamień Pomorski tel. 091 382 08 05

w
w

w
.o

kn
o-

lu
x.

co
m • Węgorzyno 091 39 764 88

Do każdego okna
• parapet lub
• roleta materiałowa

tel.

GRYFICE,
ul. Niepodległość 50,

(nad barem ABC)
Tel: 091 384 59 17,
Kom: 0 605 357 089

- MAJĄTKOWE
- OC, AC
- FINANSOWE
- PRAWNE
- NA ŻYCIE

Decyzja o przyznaniu kredytu w ciągu 1 minuty
Masz problemy z dojazdem zadzwoń - przyjedziemy!

banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Radiowa w
Radio VOX Gryfice
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Sportowy i organizacyjny 
sukces!

W sobotę, 21 kwietnia Nowogard był gospodarzem VI Igrzysk Sportowo-
Rekreacyjnych LZS Samorządów Powiatowych.

W sześciu halach sportowych (I LO, ZSP, SP 1, SP 3, SP 4 i SP Wierzbięcin), 
na Smoczaku i strzelnicy myśliwskiej rozegrano zawody w 12 dyscyplinach 
sportowych (16 konkurencji) w których wzięło udział ponad 600 zawod-
niczek i zawodników reprezentujących barwy 10 powiatów województwa 
zachodniopomorskiego.

Uroczystego otwarcia dokonano na 
Forum II LO, a następnie zawodnicy 
autobusami zostali rozwiezieni na 
poszczególne areny zmagań spor-
towych.

Cały ciężar organizacyjny spo-
czywał na barkach nowogardzkich 
działaczy LZS (chociaż występowali 
pod szyldem Powiatowego Zrzesze-
nia LZS Goleniów, którego prze-
wodniczącym jest Jan Tandecki), a 
sędzią głównym był Jerzy Wolny. 
Barwy powiatu reprezentowali także 
zawodnicy z Nowogardu i równie jak 
działacze bardzo skutecznie – wygrali 
bowiem rywalizację zespołową.

Nowogard zwyciężył w 4 kon-
kurencjach (koszykówka kobiet, 
koszykówka mężczyzn, przeciąganie 

liny, tenis stołowy kobiet – Magda-
lena Gargulińska), a reprezentanci 
Goleniowa w dwóch (siatkówka 
kobiet i strzelanie).Drugie miejsce 
zajął wicestarosta Tomasz Kulinicz 
w wieloboju VIP-ów, tenisiści stołowi 
– mikst – Gargulińska Lewańczuk), 
indywidualnie – Artur Lewańczuk) 
oraz kobiety w biegu przełajowym. 
Trzecie miejsca biegaczy i Taberskie-
go w szachach zapewniły nam 256 
punktów i I miejsce w klasyfikacji 
drużynowej.

II miejsce dla starostwa Pyrzyce 
pkt. 245, III – Stargard pkt 224, IV 
– Łobez pkt 210.

Za rok gospodarzem zmagań bę-
dzie Łobez

Tekst i foto LMM

Nasi najsilniejsi i ..najambitniejsi w przeciąganiu liny. Zespół pięciu 
siłaczy przez cały sezon marzy o wygraniu w Igrzyskach. I wygrywa! Jan 
Szabuńko, Krzysztof Kaciupa, Jan Paradowski, Łukasz Smoliga i nieobecny 
na zdjeciu Krzysztof Urbański. 

Zespół koszykarek ze złotymi medalami i pucharem – Karolina Kubicka, 
Klaudia Miziorko, Monika Krystkiewicz

Zwycięski zespół koszykarzy – Radek Kędzierski, Igor Wysokiński, Kamil 
Strzeszewski, Mateusz Morawski

Oni wygrali! Pochwały i podziękowania od kierowników ekip za dosko-
nalą organizację i puchar za zespołowe zwycięstwo – Tomasz Kulinicz i Jan 
Tandecki

Konkurs charytatywny 
dla Natalii

Trwa konkurs charytatywny dla 
Natalii Kielar. Uczniowie mogą pomóc 
ciężko chorej dziewczynce a przy okazji 
powalczyć o nagrody.

Przypomnijmy. Natalia cierpi na 
padaczkę lekooporną, postępujący 
proces mózgu oraz współistniejące 
choroby. Od dłuższego czasu zbierano 
pieniądze na operację wszczepienia 
stymulatora nerwu błędnego. Natalia 
przeszła operację 15 grudnia 2006 r., 
która  przebiegła prawidłowo. Obecnie 
musi co miesiąc jeździć na kontrolę do 
neurochirurga w Centrum Zdrowia 
Dziecka w Warszawie w celu zwiększe-
nia aktywności mocy stymulatora.

Natalia musi przejść również reha-
bilitację, która zapobiegnie nawrotowi 
zaniku mięśni i ataksji ciała. Dwutygo-
dniowy pobyt razem z mamą wynosi 
2.600 zł, w przypadku Natalii lekarze 
diagnozują, iż dziewczynka będzie 
musiała przejść kilkakrotnie taki 
turnus. Koszt rehabilitacji nie jest 
refundowany.

Stąd pomysł Lidii Tatary i Edyty 
Kamińskiej na konkurs charytatywny. 
Ma on na celu uwrażliwienie dzieci, a 
przy okazji zebranie pieniędzy potrzeb-

nych na tę rehabilitację. Uczestnicy 
konkursu organizują kwesty, sprzedają 
upieczone przez siebie ciasta dochód 
przeznaczając na ten cel. Wszystko to 
dla chorego dziecka.

„Natalka ma już wszczepiony sty-
mulator. – mówi mama dziewczynki 
– Obecnie napady są krótsze i pojawiają 
się znacznie rzadziej, lecz choroba po-
stępuje. Degradacja mózgu daje o sobie 
znać, my jednak robimy co możemy. 
Natalka nie p[oddaje się i walczy. Czeka 
ją długa rehabilitacja. Przy okazji chcia-
łaby podziękować wszystkim firmom 
i ludziom dobrej woli, którzy pomogli 
mojemu dziecku. Paniom Lidii tatarze i 
Edycie Kamińskiej i dzieciom ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 oraz ich rodzicom a 
szczególnie klasie VI d. Soa uznania na-
leżą sie również pani dr Danek i perso-
nelowi przychodni przyszpitalnej, która 
otoczyła moją rodziną opieką i poprzez 
długie rozmowy dodała nam poczucia 
własnej wartości i nie dała nam się 
załamać. jest też jeszcze jedna bardzo 
wrażliwa osoba, która cały czas czuwa 
nad moją rodziną. Jest to nasz ksiądz 
proboszcz Grzegorz Zaklika. Jeszcze raz 
wszystkim serdecznie dziękuję.” Ag
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Rieter oficjalnie 
otwarty

W miniony wtorek, niemal rok po rozpoczęciu produkcji, oficjalnie otwo-
rzono nowogardzką fabrykę Rieter Automotive System Poland.

Nowogardzka fabryka jest drugim 
obiektem jaki szwajcarska firma Rie-
ter Automotive uruchomiła w naszym 
kraju. Pierwszy już od dziesięciu lat 
funkcjonuje w Katowicach.

Przypomnijmy. Budowę fabryki 
rozpoczęto we wrześniu 2005 roku. 
W marcu roku ubiegłego budowa 
została zakończona a dwa miesiące 
później z taśmy produkcyjnej zeszły 
pierwsze produkty. Warto w tym 
miejscu wyjaśnić pewną nieścisłość, 
która pojawiła się wraz z przybyciem 
inwestora do naszego miasta. Plotka 
głosiła, ze w fabryce wytwarzane 
będą dywaniki samochodowe. W 
rzeczywistości produkowana jest tam 
tapicerka podłogowa będąca jedno-
cześnie systemem wygłuszającym w 
samochodach marki volvo i saab. 

Produkcja stopniowo rosła i obec-
nie fabryka wykorzystuje 80 procent 
swojej mocy produkcyjnej wytwarza-
jąc miesięcznie kompletną tapicerką 
do 30 tys. aut.

Aktualnie w fabryce pracuje 140 
osób, głównie z Nowogardu i okolic. 
Jest szansa, że liczba ta wzrośnie na-
wet do 300. Jest to jednak uzależnione 
od tego, czy firma Rieter Automotive 
zdecyduje się na budowę drugiej hali. 
W razie potrzeby grunt pod nią już 
jest w posiadaniu inwestora.

Na uroczystym otwarciu zjawili 
się przedstawiciele zarządu firmy ze 
Szwajcarii, przedstawiciele władz sa-
morządowych, a poświęcenia fabryki 
dokonał ks. Grzegorz Zaklika.

Ag

Kierownik produkcji Marcin Janeczek prezentuje wyroby fabryki.

Końcowa faza produkcji. Wycinanie właściwego kształtu tapicerki stru-
mieniem wody puszczonym z ogromnym ciśnieniem.

Zagospodarować jezioro
Za sprawą nowych radnych sprawy rozwoju turystyki są przedmiotem 

dyskusji i stają się jednym z ważniejszych problemów jakie Rada Miejska 
pragnie podjąć i rozwiązywać.

Patron dla Gimnazjum nr 3
Na Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 kwietnia podjęto następującą uchwałę: 

„Nadaje się imię Zjednoczonej Europy Publicznemu Gimnazjum nr 3 w 
Nowogardzie”

Naszym największym atutem jest 
jezioro – trzeba go jednak zago-
spodarować i uczynić atrakcją dla 
przyjezdnych. 

Nie chcemy wyważać otwartych 
drzwi – w najbliższych Nowogardowi 
gminach jeziora są odpowiednio za-
gospodarowane. Chcemy więc sięgać 
do sprawdzonych wzorów i w tym 
celu odbyto już szereg konsultacji, 
by dowiedzieć się jak problemy za-
łatwiano w Kobylance czy Barlinku. 
Przychodzi czas na działania. 

Na ostatniej VI Sesji radni wybrali 
5 radnych – jest to początek tworze-

nia Zespołu ds. Zagospodarowania 
Jeziora. Do radnych Sławomira 
Kucala, Tomasza Szafrana, Stanisła-
wa Kazuby, Rafała Szpilkowskiego 
i    Paśko reprezentujących wszystkie 
opcje polityczne w Radzie  burmistrz 
wyznaczy  wkrótce przedstawicieli 
poszczególnych Wydziałów UM oraz 
organizacji pozarządowych. Zespół 
będzie opracowywał szczegółowy 
plan zagospodarowania terenów 
wokół jeziora skorelowany z Planem 
Przestrzennego Zagospodarowania 
Gminy.

LMM

Idea nadania Gimnazjum nr 3 
imienia Zjednoczonej Europy wpły-
nęła do burmistrza Nowogardu w 
październiku 2006 roku. Wniosko-
dawcami była Rada Pedagogiczna, 
Samorzad Uczniowski i Rada Ro-
dziców. Autorzy wniosku kierowali 
się wszechstronnym rozwojem mło-
dzieży u progu XXI wieku.

Wiodące argumenty przemawiają-
ce za takim właśnie imieniem to:

- ideały jednoczącej się Europy to 
wartosci , na których opiera się proces 
kształcenia i wychowania w szkole,

- szkoła pragnie kształtować wzór 

młodego obywatela – Europejczyka, 
człowieka światłego,przedsiębiorcze
go, utożsamiającego się z europejską 
kulturą,

- szkoła kształci i wychowuje w 
duchu poszanowania ogólnoświa-
towych wartości – humanizmu, 
godności człowieka, braterstwa i 
demokracji.

- zamiarem szkoły jest kontynuo-
wanie i dalsze rozwijanie współpracy 
z zagranicznymi partnerami z szkol-
nictwie.

Opr. LMM

Uroczystość otwacia uświetnił występ zespołu folklorystycznego
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Gimnazjaliści pisali egzamin
Gimnazjaliści mają już za sobą egzamin końcowy. Stopień trudności pytań 

oceniany jest różnie.

„1z 9” w Gimnazjum  nr 3  

Młode rekiny biznesu 

W miniony wtorek uczniowie szkół gimnazjalnych przystąpili do egzaminu 
kończącego ten etap nauki. Tego dnia mieli do rozwiązania zadania bloku 
humanistycznego. Zdaniem zdecydowanej większości uczniów i nauczycieli 
pytania były łatwe, czego nie można powiedzieć o odbywającym się następnego 
dnia egzaminu matematyczno - fizycznego. Nauczyciele uznali, że pytania 
wymagały od uczniów sporej wiedzy.

Ag

Rafał Kędzierski, Peter Majewski 
i Wojtek Zdunkiewicz – co łączy 
tych trzech uczniów II Liceum w 
Nowogardzie? Łączy ich pasja do 
ekonomii. Znają zasady analizy tech-
nicznej rynków finansowych, potrafią 
interpretować sprawozdania finan-
sowe, orientują się w najnowszych 
trendach zarządzania kapitałem 
ludzkim, pojęcia typu benchmarking 
czy dywersyfikacja pionowa nie są im 
obce. Na bieżąco śledzą wiadomości 
gospodarcze i notowania giełdowe. 
Inwestują na Giełdzie Papierów War-
tościowych.

Swoją wiedzę wykorzystali biorąc 
udział w Olimpiadzie Przedsiębior-
czości. Stanęli w szranki konkursowe 
z 19 tysiącami uczniów z 923 szkół z 
całej Polski. Znaleźli się w finałowej 
pięćdziesiątce uczestników etapu 
centralnego Olimpiady. 12 kwietnia 
2007 roku, w Szkole Głównej Han-
dlowej w Warszawie spośród pięć-
dziesięciu finalistów, na podstawie 

testu wiedzy została wyłoniona grupa 
25 laureatów, która następnie podczas 
prezentacji ustnych prezentowała 
jeden z trzech tematów związanych z 
zakresem tematycznym Olimpiady. 

Udział uczniów II LO zakończył 
się wielkim sukcesem. Efektem 
zmagań olimpijskich jest tytuł fi-
nalisty dla Wojtka Zdunkiewicza, 
natomiast Rafał Kędzierski i Peter 
Majewski zostali laureatami, przy 
czym Rafał Kędzierski zajął trzecie 
miejsce w kraju. Oprócz satysfakcji 
czeka ich wymierna nagroda. Naj-
lepsi uczestnicy Olimpiady wraz 
z opiekunami otrzymają laptopy, 
palmtopy i aparaty cyfrowe oraz  in-
deksy uczelni ekonomicznych z całej 
Polski. Naszych świetnych ekonomi-
stów wspierała i otaczała opieką me-
rytoryczną pani Anna Sienkiewicz, 
nauczycielka matematyki i podstaw 
przedsiębiorczości z II Liceum. 

inf. Anna Sienkiewicz

Od lewej – Peter Majewski, Anna Sienkiewicz, Rafał Kędzierski, Woj-
ciech Zdunkiewicz

Dnia 17 kwietnia br. w Publicznym 
Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie od-
był się konkurs „1 z 9”. W konkursie 
wzięło udział po trzech przedsta-
wicieli każdego z nowogardzkich 
gimnazjów. I tak poszczególne szkoły 
reprezentowali:

• gimnazjum nr 1 – Wojciech Frą-
ckowiak, Joanna Karaźniewicz, Filip 
Zieliński (op. p. Magdalena Jońca)

• gimnazjum nr 2 – Łukasz Tycho-
niec, Milena  Ćmil, Krystian Kono-
piński (op. p. Iwona Zaczek)

• gimnazjum nr 3 – Anna Żelejko, 
Marta Klonowska, Krystian Tracz 
(op. p. Jolanta Mielewczyk). 

Konkurs składał się z trzech eta-
pów. W pierwszym etapie każdy z 
zawodników otrzymał określoną 
liczbę pytań. Za każdą złą odpo-
wiedź uczestnik dostawał niebieską 
karteczkę, która informowała o 
popełnionym błędzie. Otrzymawszy 
trzy niebieskie karteczki, uczeń był 
zdyskwalifikowany.

Drugi etap polegał na tym, że  
udzielenie prawidłowej odpowiedzi 
dawało prawo do typowania osoby, 
której zostanie zadane kolejne pyta-
nie. Emocje zawodników sięgały ze-
nitu, dlatego też, aby się zrelaksować, 
wybrali się na poczęstunek. 

Po krótkiej przerwie zawodnicy 
przystąpili do trzeciego etapu, w któ-

rym o dojście do ścisłego finału decy-
dowała ilość zdobytych punktów. Za 
każdą dobrą odpowiedź, uczestnik 
otrzymywał 5 pkt., zaś za złą ta sama 
ilość była odejmowana. 

Do finałowej rozgrywki przystąpiło 
troje zawodników.

A oto wyniki konkursu:
1 miejsce – Krystian Konopiński , 

Gimnazjum nr 2
2 miejsce – Milena Ćmil, Gimna-

zjum nr 2
3 miejsce – Krystian Tracz, Gim-

nazjum nr 3.
Każdy uczestnik konkursu otrzy-

mał pamiątkową figurkę oraz dy-
plom, a finałowa trójka - nagrody 
książkowe.

Za organizację i przeprowadzenie 
konkursu odpowiedzialna była p. 
Elżbieta Szmyt.

Serdeczne podziękowania skła-
damy także nauczycielom geografii, 
matematyki, biologii, chemii oraz 
opiekunom szkolnych kół LOP z 
nowogardzkich gimnazjów, bo to 
właśnie ich praca przyczyniła się do 
zaprezentowania wysokiego pozio-
mu wiedzy uczniów, a zwycięzcom 
– gratulujemy!!!

Natalia Pawlak, kl. I b
Publiczne Gimnazjum nr 3 

            w Nowogardzie

Konkurs ekologiczny 
w „Dwójce”

We wtorek w Szkole Podstawowej nr 2 już po raz szósty odbył się konkurs 
ekologiczny dla klas III, którego hasłem było „Chcę aby na moim niebie było 
słońce”. W konkursie brali udział uczniowie z SP 2, SP 3, SP 4, SP Wierzbięcin, 
SP Strzelewo i SP Orzechowo.

Wszyscy uczniowie wykazli się dużą wiedzą na temat swiata roślin i zwierząt 
oraz problemów ochrony środowiska.

Ostatecznie pierwsze miejsce zajęli uczniowie z SP3 przed uczniami z SP 
Orzechowo i SP Wierzbięcin.

Organizatorki konkursu Urszula Zajda i Marzenna Florczak serdecznie 
dziękują opiekunom Samorządu Uczniowskiego B. Żurak i J. Modrzejewskiej 
za ufundowanie poczęstunku dla uczniów.

Ag
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Losowanie nie przesądza 
o przydzieleniu pomocy !

Do ARiMR nadal napływają 
wnioski na inwestycje

W związku z faktem, że nadal 
wpływają „pocztą” wnioski od rolni-
ków na dofinansowanie inwestycji w 
ramach SPO, Agencja Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa zmu-
szona jest przesunąć termin ustalenia 
kolejności wniosków. Zapowiedziane 
na 26 kwietnia br. ustalenie kolejno-
ści naboru wniosków odbędzie się 23 
maja br. z udziałem przedstawicieli 
rolników. 

Przesuwając ten termin Agencja 
chce w ten sposób zagwarantować 
wszystkim rolnikom, którzy 16 kwiet-
nia br. złożyli wnioski lub wysłali je 
„pocztą” jednakowe szanse na uzyska-
nie dofinansowania. 

W dniu 16 kwietnia br. osobiście 
złożyło wnioski w Oddziałach Regio-
nalnych Agencji blisko 3,5 tys. rolni-
ków. 

Do 25 kwietnia ARiMR otrzymała 
10 tys. wniosków od rolników, którzy 
wysłali je listownie lub przesyłkami 

kurierskimi. Dziękujemy rolnikom, 
że wsłuchali się w apel Kierownictwa 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi oraz ARiMR decydując się na do-
starczenie wniosków „pocztą”. 

Do 25 kwietnia br. wpłynęło łącz-
nie do ARiMR ponad 13,5 tys. wnio-
sków na dofinansowanie inwestycji w 
dodatkowym naborze na wygospoda-
rowane przez Agencję pieniądze. 

ARiMR na dofinansowanie inwe-
stycji w gospodarstwach rolnych w lata 
2004 – 2006 dysponowała kwotą 2,28 
mld zł. Dotychczas w ramach tych pie-
niędzy zawarto umowy z ponad 22 tys. 
rolników. Rolnikom wypłacono już 
ponad 1,52 mld zł. Kolejne płatności 
są realizowane. Do wykorzystania w 
ramach SPO pozostało ok. 230 mln zł. 
I na te środki przyjmowane były wnio-
ski od rolników 16 kwietnia br. 

Radosław Iwański, 
p.o. rzecznik prasowy ARiMR                                                    

W wielu publikacjach prasowych 
pojawiły się nieścisłości, które mówią 
o tym, że losowanie zdecyduje, kto 
otrzyma dotacje. Jeszcze raz podkre-
ślam, że nie jest to prawdą. Losowanie 
nie przesądza o przydzieleniu pomo-
cy!

Zapowiedziane losowanie wnio-
sków o dofinansowanie inwestycji, 
złożonych lub wysłanych do ARiMR 
16 kwietnia, w żadnym razie nie ma na 
celu wyłonienia tych rolników, którzy 
dofinansowanie otrzymają i odrzuce-
nie pozostałych, a jedynie ustalenie 
kolejności ich złożenia. 

Po wyłonieniu kolejności, wnioski 
będą rozpatrywane na zasadach wcześ-
niej przyjętych w Sektorowym Progra-
mie Operacyjnym „Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora żywnościowego 
oraz rozwój obszarów wiejskich”. Na-
wet wylosowanie numeru 1 – ego nie 
gwarantuje zawarcia umowy z ARiMR, 
jeśli wnioskodawca nie spełnia zawar-
tych w „SPO Rolnictwo” kryteriów i 
wymogów merytorycznych warunku-
jących przyznanie refundacji. 

Oznacza to, że losowanie kolejności 
będzie dotyczyło wszystkich wnio-
sków wysłanych przesyłką pocztową, 
przesyłką kurierską lub dostarczonych 
osobiście do Oddziałów Regionalnych 
ARiMR w dniu 16 kwietnia br. W usta-

lonej w ten sposób kolejności będą one 
sprawdzane pod względem komplet-
ności. 

16 kwietnia Odziały Regionalne 
Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa przyjmowały wnioski od 
rolników ubiegających się o dofinan-
sowanie inwestycji w gospodarstwach 
rolnych z puli środków finansowych 
pozostałych do wykorzystania z SPO 
– Rolnictwo na lata 2004 – 2006 (ra-
zem ok. 230 mln zł). 

Zbieranie wniosków przebiegło 
sprawnie i spokojnie. Wydłużenie w 
tym dniu czasu pracy Oddziałów Re-
gionalnych oraz możliwość wysyłania 
wniosków pocztą lub przesyłką kurier-
ską sprawiły, że wszyscy zainteresowa-
ni mieli możliwość skutecznego ich 
złożenia. Do godziny 16.00, przed żad-
ną siedzibą ARiMR nie było kolejek.

Do chwili zamknięcia siedzib Od-
działów Regionalnych ARiMR, rolni-
cy w całym kraju złożyli osobiście lub 
przesłali pocztą kurierską 3421 wnio-
sków. Suma oczekiwanego przez nich 
wsparcia wyrażonego we wnioskach 
przekroczyła 411 mln zł. Agencja 
oczekuje jeszcze na wnioski, wysłane 
w dniu 16 kwietnia za pośrednictwem 
Poczty.

p.o. Rzecznik Prasowy 
Radosław Iwański

Stanisława Leciejewska 
– mistrzem Koła na rok 2007 

Dość nieoczekiwany finał miały 
zawody wędkarskie o mistrzostwo 
Koła PZW Tęczak w Nowogardzie. 
Zawody te rozgrywano w Trzebie-
szewie na kanale Świniec przy pięk-
nej słonecznej i prawie bezwietrznej 
pogodzie. 

Pewnie nikt się nie spodziewał 
tego , że o zwycięstwie w zawodach 
rozstrzygnie już pierwsza tura zma-
gań. Kiedy kolegium sędziowskie, 
któremu przewodniczył Ryszard 
Patyk zważyło urobek, okazało się, 
że turę tę zdecydowanie wygrała:  
Stanisława Leciejewska uzyskując aż 
5.281 pkt., II miejsce zajął Tomasz 
Patyk z wynikiem 1852 pkt, III m 
Kamil Paleta, IV m Jan Kłosowski, 
V m - Rybicki Mirosław, VI m - An-
toni Kula. 

Ryba brała niemrawo, można 
powiedzieć, że na stanowiskach od 
10 wzwyż prawie wcale. Dlatego o 
szczęściu, i oczywiście sprawdzo-
nym kunszcie wędkarskim, może 
mówić Kamil Paleta, który wygrał 
druga turę z wynikiem 2186 pkt, II 
m - Jan Baran, 

III m – Robert Macełko, IV m - 
Antoni Kula, V m – Jan Kłosowski, 
VI m – Krzysztof Łuczak. 

Wszyscy zawodnicy punktujacy w 
obydwu turach od miejsca pierwsze-
go do szóstego otrzymali atrakcyjne 
upominiki wędkarskie. 

Mistrzem Koła na rok 2007 zo-
stała Stanisława Lecijewska, któ-
ra otrzymała oryginalny puchar w 
kształcie ryby. Wicemistrzem Kamil 
Paleta, drugim wicemistrzem Jan 
Kłosowski. 

Warto dodać, że konkurencja w 

tym roku była wyjątkowo duża, bo 
wystartowało aż 26 zawodników i 
dwie zawodniczki. Szczerze mówiąc 
sam byłem zdumiony tym zwycię-
stwem zważywszy na fakt, że sprzęt 
na jaki łowiła ryba nowa mistrzy-
ni można delikatnie nazwać mało 
profesjonalny. Niektórzy zawodnicy 
byli naprawdę dobrze przygotowa-
ni. Wydaje się, tak to oceniam, że 
o zwycięstwie zdecydowała zanęta 
(gotowany ziemniak) i miejsce w 
którym kręciły się krąpie.  

Zawody organizacyjnie przygoto-
wali Ryszard Patyk, Henryk Marzec, 
Ryszard Paleta, Jan Lipski, Zenon 
Chałupniczak i prezes Koła. 

Serdeczne Bóg zapłać sponsorom 
p.p. Marianowi Jeż oraz Henrykowi 
i Andrzejowi Grygowskim. 

Z wędkarskim pozdrowieniem 
Zygmunt Heland 

prezes Koła PZW Tęczak

Stanisław Leciejewska z trofeum 
kolegi (foto archiwum)

Polityczny dylemat 

1Maja czy 3 Maja?
Pamiętamy zmiany jakie nastąpiły w sposobie czczenia dnia 5 marca.
Nowe władze miasta postanowiły zerwać z tradycją oddawania hołdu tym, 

którzy miasto zniszczyli i w dniu 5 Marca postanowili upamiętniać osadników, 
pionierów odbudowy tych ziem i przypominać o zesłańcach Sybiru.

Uroczystości odbyły się w kościele pw. Św.Rafała Kalinowskiego i na cmen-
tarzu pod Pomnikiem Katyńskim. 

Lewica pozostała wierna tradycji i złożyła wiązanki kwiatów pod pomni-
kiem na placu Wolności.

Podczas środowej Sesji RM (25.04) znów pojawił się problem – Robert Cza-
pla, w imieniu lewicy zaprosił do składania kwiatów w dniu 1 Maja (spotkało 
się to z oburzeniem prawicy). Na zakończenie Sesji burmistrz zapowiedział, 
że oficjalne uroczystości będą w dniu 3 Maja i rozpoczną się mszą swiętą o 
godz.11, a o 12 pod pomnikiem.

Wybór pozostawiam Państwu.
LMM
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 Witamy wśród nas...

W obiektywie Jana Korneluka    - NOWOGARD WCZORAJ  - 

                     1 maja 1967 r.

Córka Katarzyny Zięba 
ur. 18.04.07 z Węgorzyna

Syn Agnieszki Witek ur. 
23.04.07 z Trzechla

Córka Renaty Homoniuk 
ur. 25.04.07 z Reska

Ponadto w Szpitalu w 
Nowogardzie urodziło 
się 2 dzieci 
Zdjęcia oraz dane perso-
nalne nie zostały opub-
likowane ze względu na 
brak zgody rodziców

Dni otwarte Biblioteki 

Biblioteka mojego wieku
W dniach 7-13 maja odbędzie się czwarta 

edycja ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. 
Miejska Biblioteka Publiczna im. S. Żerom-
skiego w Nowogardzie bardzo aktywnie 
włącza się do akcji służącej m.in. umac-
nianiu rangi biblioteki i prestiżu zawodu 
bibliotekarza w świadomości społecznej, 
edukacji i upowszechnianiu kultury, pro-
mocji czytelnictwa a także integracji spo-
łeczności i lokalnej. 

Program:
7 maja, /poniedziałek/

Otwarcie wystaw:
- POLSCY LAUREACI NAGRODY NOBLA
- STANISŁAW WYSPIAŃSKI - POETA I MA-

LARZ
- HISTORIA PIENIĄDZA
Spotkania: - z Panią Agnieszką Biegańska-Sa-

wicką   /administracja i prawo/ - z Panią Joanną 
Krempa /ochrona środowiska/

Występ artystyczny pensjonariuszy z Domu 
Pomocy Społecznej w Nowogardzie.

8 maja /wtorek/

Głośne czytanie w ramach akcji   Cała Polska 
czyta dzieciom - gościem będzie absolwentka 
Studium Aktorskiego w Krakowie Pani Barbara 
Puścian.

Spotkania: - z Panią Joanna Krempą /ochrona 
środowiska/ z Panem Sebastianem Źróbkiem 
/o pracy Policji/

- 2 -9 maja /środa/

Spotkania autorskie z Panem Markiem 
Słomskim. Spotkania: - z Panią Joanną Krempa 
/ przyroda wokół nas/ - z Panem Sebastianem 
Zróbkiem /o pracy Policji/

10 maja /czwartek/

Spotkanie z Panem Rafałem Szpilkowskim na 
temat architektury. Finał gminnego konkursu 
czytelniczego pt.” W Krainie Koszmarnego 
Karolka” - konkurs organizowany wspólnie ze 
Szkołą Podstawową nr3 w Nowogardzie.

Głośne czytanie w ramach akcji Cała Polska 
czyta dzieciom - gościem będzie Pani Magda-
lena Zarembska-Kulesza , dyr. SP 4.

11 maja /piątek/

Spotkanie z Panem Tomaszem Zadrożnym 
na temat informatyki.

Występ artystyczny pensjonariuszy z Domu 
Pomocy Społecznej w N-dzaie.

Ponad to zapraszamy zorganizowane grupy 
(klasy) na lekcje biblioteczne

• dotyczące pracy biblioteki, warsztatu infor-
macyjno - bibliograficznego, źródeł informacji, 
tworzenia bibliografii.

Prosimy opiekunów grup zorganizowanych 
o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Telefon 
39 26-260.

Tradycyjnie już w miesiącu maju dłużnikom, 
przetrzymującym książki darujemy karę.

Dyrektor Biblioteki Zofia Pilarz
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Uczczono pamięć Kolegi

Siatkarski Memoriał 
Mieczysława 
Dobrowolskiego

Dnia 14 kwietnia 2007 roku odbył się III Memo-
riał Mieczysława Dobrowolskiego w piłce siatkowej 
mężczyzn.Uczestniczyły cztery zespoły – „Baltona” 
Świnoujście, Jocker Goleniów, LZS Nowogard i orga-
nizatorzy czyli „Oldboys” Nowogard.

Grano systemem „każdy z każdym” – „Baltona” wy-
grała wszystkie trzy spotkania, LZS Nowogard przegrał 
tylko z „Baltoną”, a „Oldboys” byli bardzo gościnni i 
przegrali wszystkie mecze.

W efekcie końcowe wyniki były następujące:
1 – „Baltona” Świnoujście – 6 pkt,
2 – LZS Nowogard             - 4 pkt
3 – Jocker Goleniów           - 2 pkt
4 – Oldboys Nowogard       - 0 pkt.

Relacja i foto – organ., Opr LMM

Zawody wędkarskie
W Trzebieszewie odbyły się zawody spławikowe o mistrzostwo koła, 

zorganizowane przez Koło M-G PZW Nowogard. Wzięło w nich udział 
53 zawodników, w tym 3 juniorów.

W kategorii junior zwyciężył Jakub Szcześniak (2060 pkt) przed Ma-
teuszem Kornilukiem (1600 pkt) i Damianem Kornilukiem (340 pkt). 
Zwycięzca otrzymał puchar i upominek w postaci sprzętu wędkarskiego, 
pozostali otrzymali również upominki.

W kategorii seniorów wygrał Krzysztof Pędziszczak (6480 pkt), drugie 
miejsce zajął Dariusz Kaczmarek (4600 pkt) a trzecie Jerzy Ratko (4400 
pkt).

Zwycięzcę nagrodzono pucharem a 20 kolejnych zawodników otrzymało 
sprzęt wędkarski.

Henryk Szczupak
foto. Edward Paszkiewicz

W NOWOGARDZIE
Dnia 03.05.2007r. o godzinie 12.30 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. Wśród 
uczestników biegu rozlosowane zostaną nagrody m.in.: telewizor, 
2 rowery, 2 odtwarzacze MP3, telefon i wiele innych.
Patronat honorowy imprezy objął Urząd Marszałkowski 
województwa Zachodniopomorskiego. Organizatorem imprezy 
jest Ognisko TKKF „WODNIAK” wraz z Urzędem Miejskim w 
Nowogardzie

Informacji udziela; Andrzej Nowak tel.3922372 lub 604405727, 
Zgłoszenia do biegu głównego na stronie;  

www.streetball-nowogard.yoyo.pl

Od marzeń do rzeczywistości 
W dniu 22.04.2007r na pięknie 

położonym torze motocrossowym 
w Lidzbarku Warmińskim odbyły 
się zawody 1 rudny pucharu PZM 
klasy 80 cm3 w motocrossie do lat 
15. Na  zawody przybyli zawodnicy 
z czołowych miejsc z roku ubiegłe-
go, z mistrzem Polski 2006 roku 
– Oskarem Barańskim na czele. O 
prawo startu w zawodach ubiegała 
się bardzo duża liczba zawodników 
która liczyła 57 osób. Podczas tre-
ningu czasowego w grupie najlepszej 
40-stki znalazł się nasz zawodnik 
Michał Kozera z KM „Cisy „ z 35-
tym czasem. Pozostałe osoby z grupy 
musiały pożegnać się z wyścigiem. 
W pierwszym wyscigu naszego mło-
dego zawodnika wynik był zaskaku-
jąco dobry , zajął w nim 29 miejsce. 
Podczas drugiego biegu zajął 28 po-
zycję .Jest to wielka niespodzianka 
ponieważ samo zakwalifikowanie się 
jest dużym sukcesem. Profesjonalną 
obsługą techniczną  zajął się TIM 

Michał Kozera

Motocyklowy – Michał Warkalewicz 
i Tomasz Chyćko, bez ich pomocy o 
zawodach można tylko pomarzyć. 
Osiągnięcie tak dobrego wyniku na 
rodzimym torze w Nowogardzie w 
dniu 23-24.06.2007r jest marzeniem 
naszego młodego zawodnika.

red.



1327.04-3.05.2007 r. 

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

P.H Hurtpol Nowogard
zatrudni 

magazyniera
tel. 091 579-29-18 lub 

kadry@hurtpol.pl

Burmistrz Nowogardu
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

Na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard 
dotyczącego działalności w zakresie ochrony środowiska 

na terenie gminy Nowogard.
1. Planowane wydatki na powyższe zadanie- 1.400 złotych
2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymie-

nione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz 
jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub 
przez nie nadzorowane, prowadzące działalność pożytku publicznego w 
zakresie ochrony środowiska.

3. Środki określone w pkt 1 przeznacza się na wspieranie zleconych organi-
zacji 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 są 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. Nr264, poz. 2207), 
organizacje składają w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia tj. do 
dnia 28.05.2007 r.  na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, Pl. Wolności 
1 72-200 Nowogard w zamkniętych kopertach z napisem: „Działalność w 
zakresie ochrony środowiska na terenie gminy Nowogard”.

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

Burmistrz Nowogardu
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

Na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard 
dotyczącego prowadzenia działalności 
w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego.

1. Planowane wydatki na powyższe zadanie- 45.000 złotych
2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wy-

mienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. 
zm.) oraz jednostki 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 orga-
nizacji 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, sporzą-
dzone są 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. Nr264, poz. 2207), organizacje składają w terminie 30 dni od daty 
publikacji ogłoszenia tj. do dnia 28.05.2007 r. na adres: Urząd Miejski w 
Nowogardzie, Pl. Wolności 1 72-200 Nowogard w zamkniętych kopertach 
z napisem: „Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego.”

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

Burmistrz Nowogardu
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

Na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard 
dotyczącego działalności w zakresie organizacji 

i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
1. Planowane wydatki na powyższe zadanie- 101.605 złotych
2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymie-

nione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz 
jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub 
przez nie nadzorowane, prowadzące działalność pożytku publicznego w 
zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

3. Środki określone w pkt 1 przeznacza się na wspieranie zleconych organi-
zacji 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 są 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. Nr264, poz. 2207), 
organizacje składają w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia tj. do 
dnia 28.05.2007 r. na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, Pl. Wolności 
1 72-200 Nowogard w zamkniętych kopertach z napisem: „Działalność w 
zakresie organizacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.

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

Poradnia Medycyny Pracy 

NZOZ „SANUS” 
pokój. 210 w Przychodni 

(ul. Kościuszki) 
zaprasza na:

- badania profilaktyczne, wstępne, okreso-
we i kontrolne pracowników

- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWENCI!!! 

CENY PROMOCYJNE!
Rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

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

ZAKŁAD 

ELEKTROINSTALACYJNY 

„ELEKTRON” 

w Nowogardzie
Oferuje solidne uslugi

wykonawstwa w szerokim 

zakresie instalcje elektryczne, 

także domofony 

z długoterminową gwarancją

PROMOCJA 

DLA ZLECENIODAWCY
Informacja tel. 0696 757 393

0669 529 631



14 M - Nr 32 (1569)

Zapraszamy wszystkich kierowców do bezpłatnego:

czeka na Ciebie
Nasz serwis czynny

8.00-15.30 8.00-13.30

ul. Zielona 3 (obok restauracji „Przystań”)

zaprasza od 2 kwietnia.
Cena za 1 minutę opalania 1 zł

czynne od godz.11.00 do 20.00

Poszukujemy pracowników 
na fermę trzody chlewnej

   
   - pracownik z doświadczeniem do obsługi fermy oraz
   - osoba do prowadzenia fermy z doświadczeniem 
       – wykształcenie zootechniczne lub techniczne weterynaryjne.

Kontakt:

„ALL-POL” s.j. Nowogard

ul. Nadtorowa 14B

tel. 091 39 26 971

SKLEP „PANEL”
ul. 3 Maja 48 

(Dom Rzemiosła, k. Rest. Przystań)
zaprasza:

w ofercie panele: 
- podłogowe „Kronopol, Classen” I gat.
- ścienne
- PCV plastic (gama kolorów)
- listwy wykończeniowe, parapety
- kleje
- pokrycia dachowe faliste

Ceny do uzgodnienia
W przypadku zamówień 

3 dni oczekiwania
Czynne od 8.30 do 17.30

Soboty do 14.00

ul. 3 aja 44
660797830 091-3921155

M
www.el-car.net

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

40zł

CAR-AUDIO i TUNING
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OG£OSZENIA 
DROBNE • Parapety, rolety zewnętrzne i wewnętrzne

• Profil 3 i 5 komorowy

• Okucia lub

• Sprzedaż ratalna

DECEUNINCK

MACO GU

Likwidator 
Gminnej Spółdzielni 

„Samopomoc Chłopska” 
w Nowogardzie 

ul. Boh. Warszawy 34 
informuje 

o otwarciu likwidacji 

Spółdzielni. 
Wzywa się ewentualnych wierzy-
cieli do zgłoszenia roszczeń finan-

sowych wobec Spółdzielni w jej 
siedzibie w terminie 3 miesięcy od 

ukazania się niniejszego ogłoszenia.

NIERUCHOMOŚCI

• Posiadam dwie hale do wynajęcia (ok. 100 m 
kw), jedna z kanałem, druga – maszyny stolar-
skie. 0694 484 485.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 58 m 
kw, Nowogard. Tel. 0603 621 884.

• Zamienię kawalerkę 31 m kw na Bema na 
3 pokoje, może być z zadłużeniem. 0889 
295 454.

• Kupię ziemię przy drodze Nowogard – Star-

gard. 091 39 23 887, 692 683 475.

• Posiadam do wydzierżawienia lub sprze-

daży lokal z pomieszczeniami mieszkalny-

mi + dwie hale produkcyjne, obok znajduje 

się tarfostacja na ul. Traugutta 2 w Nowo-

gardzie. 0607 288 835, 091 39 22 665.

• Sprzedam garaż przy ul. Gryfitów. 
695 400 600.

• Wynajmę garaż przy ul. Zamkowej. 091 39 
25 191.

• Zamienię mieszkanie M-3 na większe lub 
podobne w Nowogardzie, Goleniowie. 
693 976 192.

• Zdecydowanie kupię ziemię od 3 do 10 ha w 
okolicach Nowogardu. 0607 289 661.

• Sprzedam działkę 4 ary. 669 991 716.
• Wynajmę mieszkanie 2 pokoje, centrum, 700 

zł + prąd i gaz. Tel. 503 617 739.
• Poszukuję mieszkania dwupokojowego do 

wynajęcia. 604 867 363.
• Pilnie poszukuję kawalerki do wynajęcia. 

663 714 980.
• Sprzedam działkę 9 arów z budynkiem go-

spodarczym w Nowogardzie (120 m kw). 
693 605 863.

• Hala + zaplecze (160 m kw) wynajmę. 697 25 
67 78.

• Wydzierżawię teren o pow. 3000 m kw w 
połowie utwardzony w atrakcyjnym miejscu 
ul. Boh. Warszawy 34 przy stacji Auto – Gaz 
– dużo możliwości wykorzystania. Tel. 0600 
893 163, 091 39 21 258.

• Sprzedam lokal w Dobrej, 167 m kw. 
608 337 427.

• Kupię działkę budowlaną na obrzeżach No-
wogardu. 510 243 182.

• Kupię mieszkanie z niskim czynszem, może 
być poza Nowogardem. 886 508 588.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 42 m kw, 
na os. Bema, bezczynszowe, 80 tys. zł, tylko 
poważne oferty. Tel. 691 792 818.

• Wynajmę dom w Goleniowie. 695 780 299.

MOTORYZACJA

• Sprzedam Citroen C15, 1,8 diesel, 1997 r., cena 
4500 zł oraz Fiat Cinquecento poj. 0700, 1994 
r., cena 2800 zł. 665 87 19 77.

• Sprzedam Opel Astra 1994 r., kombi i motocykl 
MZ 250. 662 272 857.

• Sprzedam Opel Astra 1,6i, 1991 r., przebieg 
216 tys. km, centralny zamek, alarm, wspoma-
ganie kierownicy, serwo. 091 39 22 004, 0663 
769 747.

• Sprzedam Nissana Primerę kombi, rok 1994, 
poj. 2 l, benzyna + gaz, centralny zamek, elek-
tryczne szyby i lusterka, ABS, cena 8000 zł do 
uzgodnienia. 607 137 081, 693 716 085.

• Sprzedam motocykl Junak, 1963 r., poj. 349. 
091 39 22 004, 0663 769 747.

• Sprzedam Ford Fiesta, 1998 r., poj. 1,8 diesel, 
wspomaganie kierownicy, centralny zamek, 
elektryczne szyby, poduszka powietrzna, 
5 drzwi, zarejestrowany, cena 10 900 zł. 
604 577 257.

• Sprzedam przyczepkę kempingową z ogrze-
waniem, wc, kuchenką i lodówką, cena 5 tys. zł 
do uzgodnienia. Tel. 602 309 809.

• Sprzedam przyczepę ciągnikową wywrotkę i 
siewnik zbożowy. 665 335 914.

ROLNICTWO 
 

• Sprzedam prosiaki 5 tygodniowe. 600 228 038.
• Sprzedam sadzeniaki odmiany Bryza i Astra. 

Tel. 091 39 18 219.
• Sprzedam sadzeniaki jadalne. 091 39 21 691.
• Sprzedam pszenżyto, żyto i jęczmień. 

608 762 876.
• Sprzedam 4 tony pszenżyta. 091 39 170 19, 

508 211 596.
• Sprzedam króliki. 091 39 22 607.
• Sprzedam żyto paszowe. 600 345 068.

USŁUGI

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 091 
39 25 969, 0695 518 581.

• Usługi transportowe do 1,5 tony, faktura 

VAT. Możliwość nawiązania stałej współ-

pracy. 0888 878 314.

• Mycie i malowanie dachów, przekładki. 

607 519 251.

• Firma Elektroinstalacyjna oferuje solidne i 
fachowe usługi w zakresie montażu nowych 
domofonów oraz regenerację istniejących. 
Oświetlenie klatek schodowych i piwnic z 
długoterminową gwarancją wykonawstwa. 
Informacja tel. 0696 757 393.

• Dekarsko-blacharskie, docieplenia. 
508 170 846.

• Nauka angielskiego. 0697 027 844. 
• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Usługi hydrauliczne, montaż instalacji wod.-
kan. i co, gazowe i stałopalne. 0697 878 118.

• Nauka angielskiego. 0697 027 844. 
• ROZLICZENIA PODATKOWE – PITY. 20 zł/dekla-

racja. 0695 770 724.
• Transport, przeprowadzki – 0604 516 451.

• Usługi remontowo-budowlane. 0880 690 324.
• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 091 

39 72 575, 0695 085 470.

• Cyklinowanie podłóg. 691 703 843.

• TIPSY – tanio i profesjonalnie. 504 589 679.

PRACA

• Przyjmę mechanika samochodowego z kwali-
fikacjami. 091 39 20 131, 0605 276 271.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub pomocnika. 
603 366 286.

• Zatrudnię kierowcę kat. C. 607 585 561.
• Zatrudnię instruktora nauki jazdy konnej. Tel. 

508 019 530.
• Zatrudnię pracowników (małżeństwo) na fer-

mę indyków. Zapewniam dobre warunki pła-
cowe i zakwaterowanie (nowe mieszkanie). 
Tel. 091 39 103 15.

• Poszukuję pani do sprzątania, domek ok. 100 
m kw. 510 243 182.

• Fabryka Okien i Drzwi „OKNO” w Nowogardzie 
zatrudni handlowca i montera stolarki z prak-
tyką. Ul. 3 Maja 31, tel. 091 39 25 639.

• Zatrudnię ludzi do prac wykończeniowych 

i murarskich. Tylko poważne oferty. 691 46 

10 22, 607 083 845.
• Przyjmę pracownika do gastronomii i mu-

rarza. 604 215 937.

• Firma remontowo-budowlana przyjmie 

pracowników. 607 519 251.

• Szukam solidnych pracowników budowla-

nych do wykończenia domów pod Nowo-

gardem. Poważne oferty tel. 889 133 882.

INNE

• Elektryczny przepływowy podgrzewacz 

wody, 380 V, małe gabaryty, do domku, 

baru, cena od 150 zł oraz Gazowy podgrze-

wacz wody 130 – 180 litr., stojący, idealny 

do domku, pensjonatu, restauracji, gdzie 

gorąca woda jest w kilku bateriach – jedno-

cześnie cena 1000 zł. 0501 446 467.

• Sprzedam bardzo tanio segment goleniowski 
„Hubert” bez szafy, wymiar 320 m. Tel. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• PIEC gazowy c.o. VAILLANT, cena 600 zł lub 

piec c.o. – elektronik, cena 1.200 zł oraz Jun-

kers gazowy do łazienki, kuchni firmy Vail-

lant, cena 450 zł – gwarancja, serwis. 0501 

446 467.

• Grzejniki panelowe c.o. do mieszkania, 

domku, warsztatu, różne rozmiary, nowe i 

używane – tanio oraz piec gazowy c.o. Vail-

lant stojący, żeliwny, elektronik, do domku, 

cena od 800 zł. Serwis gwarancyjny. 0501 

446 467.

• Pożyczki! 0503 037 506.
• Sprzedam parkiet bukowy 35x5x22. 091 418 

44 70.
• Sprzedam zamrażarkę, chłodziarkę i inne urzą-

dzenia gastronomiczne i sklepowe (gwaran-
cja). 601 58 74 38.

• Sprzedam sofę dwuosobową. 661 690 590.
• Sprzedam komputer 120 GB, pamięć 512 DDR, 

nagrywarka DVD/CD, monitor, drukarka, ska-
ner, głośniki. Tel. 601 992 280.

• Sprzedam telewizor ALGA 21-P-36-68 sprawny. 
605 576 908.

• Oddam szczeniaki (kundelki) w dobre ręce. Tel. 
091 39 20 978.

• Sprzedam betoniarkę 150 l, bloczki betonowe 
80 szt. 507 356 117.

• Sprzedam namiot 6 x 6. Tel. 091 39 20 806.
• Sprzedam działkę ogrodową przy ul. Zamko-

wej oraz suporeks (280 szt.). 693 93 67 67.
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72-200 NOWOGARD
UL. BOH. WARSZAWY 71
Tel/Fax. 091 39 26 939

kom. 0 606 664 742

blachy, rury, pręty, profile,
kątowniki, ceowniki,

płaskowniki, dwuteowniki,
kute elementy ozdobne

(na terenie byłego POMu)

Radosław Kluszczyński

Kompleksowa obsługa
Firm w zakresie

Reprezentacja
przed PIP

BHP

Menadżer do spraw BHP

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

WYROBY HUTNICZE

NA

STAL ZBROJENIOWĄ
W PEŁNYM ASORTYMENCIE

złomowanie samochodów

Słudwia koło Płotów

AUTOZŁOM

Weekend w Kinie

Rocky Balboa
Dramat sportowy USA 2007 r., reż. Sylwester Stal-

lone, obsada Sylwester Stallone, Tony Burton, James 
Francis Kelly III, czas trwania 102 min., projekcja: 
piątek – niedziela godzina 19.00.

Czy sześćdziesięciolatek może powrócić na ring? 
Okazuje się, że tak, a stało się to za sprawą Sylwestra 
Stallone, który powrócił do roli, która przyniosła 
mu sławę.

Rocky już nie walczy, lecz zajmuje się prowadze-
niem restauracji. Próbuje też pogodzić się ze śmiercią żony i naprawić swoje 
stosunki z synem. Pewnego dnia jedna ze stacji telewizyjnych tworzy symulację w 
której przeciwstawia mu obecnego mistrza Masona Lwa Nixona. Jej wynik wska-
zuje na wygraną Rocky’ego. Symulację trzeba sprawdzić w rzeczywistości. Ag
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Humor 
Henia Szczupaka

Krzyżówka panoramicznaNR 16

Czarująca żona

Zaklinacz węża
W kieszeni męża

Decyzja

Podziwu jest godny życiowy gimnastyk,
Gdy z twardą decyzją brutalny on ma styk.
Okaże swą zręczność, sprężystość i giętkość –
I snuje swój wywód subtelnie i cienko:
Cóż – sprawa ma aspekt, rzec można, złożony,
Jakkolwiek – rzecz jasna, to z drugiej znów strony,
O ile rozważyć pro – centra w tym względzie,
To jednak na ogół nie zawsze, nie wszędzie,
Choć, owszem, stwierdziłbym niejako w zasadzie
Aczkolwiek zapewne raz częściej, raz rzadziej.
I ewentualnie gdzieniegdzie być może, 
Skądinąd poniekąd raz lepiej raz gorzej...
Te wszystkie „za-przeciw” zważywszy do deka,
W mig podjął decyzję: „Z decyzją poczekać!”

Wyznanie trutnia

„Choć poza domem stale spędzam dzionki,
Nigdy nie zdradzam królewskiej małżonki!
Rzecz zrozumiała: u mnie mianowicie,
Miesiąc miodowy trwa przez całe życie...”

O sztuce wokalnej

W noc miłosnych serenad, tęsknot i omamień,
Trafił kota rzucony ręką ludzką kamień.
Kot dał susa przez parkan i pomyślał w duchu:
„Człowiek świat cały posiadł, ale nie ma słuchu!”

Popr aw n e  ro z w i ą z a n i e 
krzyżówki nr 15 – POLSKA, 
UKRAINA, MISTRZOSTWA 
– nadesłali:

Barbara Bartosik, Stanisława 
Pokorska, Agnieszka Skwrońska 
(Strzelewo), Krystyna Młynar-
ska, Halina Szwal, Andrzej Czar-
nowski (Osowo), Irena Przy-
byłek, Aniela Włodek, Tamara 

Borowska, Krystyna Tretiak 
(Maszkowo), Bogumiła Urtnow-
ska (Kulice), Iwona Kochelska 
(Błotno), Regina Orłowska, Iza-
bela Gorczyca, Józef Górzyński, 
Anna Florkowska, Przemysław 
Sońtka, Ryszard Gutowski, Bog-
dana Walewska, Alicja Wypych, 
Maryla Piątek 

Prenumeraty „DN” na maj 
wylosowali:

- Andrzej Czarnowski – Oso-
wo, 

- Bogumiła Urtnowska – Ku-
lice, 

- Irena Przybyłek – Nowo-
gard.

Gratulujemy!
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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)

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

ZGONY

Do serca 

przytul psa
Zachęcamy Państwa do 
przygarnięcia czworonoga, 
który z wytęsknieniem cze-
ka na nowego właściciela. 
Psy można obejrzeć w Przy-
tulisku przy Przychodni 
Weterynaryjnej „Sikorka” 
w miejscowości Sikorki 41 
lub dowiedzieć się szcze-
gółów pod numerami te-
lefonu (091) 39 17 695 lub 
(091) 39 17 664.

Nowogard 26.04.2007r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca   
2. Spawacz 
3. Laborantka 
4. Mechanik samochodowy, bla-

charz, lakiernik  
5.  Operator maszyn 
6.  Przewoźnik z Certyfikatem 
7.  Murarz, tynkarz, malarz, gla-

zurnik
8.  Rejestratorka medyczna, pie-

lęgniarka
9. Pracownik produkcji 
10.  Referent administracyjno 

– techniczny ½ etatu
11.  Konserwator
12.  Monter okien PCV
13.  Barman-kelner, kucharz, po-

moc kuchenna

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Pracownik produkcji  (Gole-
niów) 

2. Kierowca z kat. C+E (Gryfice) 
(Goleniów)

3. Murarz, spawacz, ślusarz, 
szpachlarz, elektryk, mecha-
nik maszyn (Szczecin)

4.  Magazynierzy (Szczecin) 
5.  Operator maszyn i urządzeń 

(Rurka/Goleniowa)
6.  Mechanik samochodowy, la-

kiernik, sprzedawca-magazy-
nier (Szczecin)

7. Kucharz, pomoc kuchenna 
(Glewice)

8. Pracownik do odpraw pasaże-
rów (Goleniów)

7 kwietnia 2007 r., Elżbieta Owczarek, ur. 1972 r., zam. Maszkowo
22 kwietnia 2007 r., Mieczysław Zwierzak, ur. 1939 r., zam. Wojcieszyn
23 kwietnia 2007 r., Zygmunt Osiński, ur. 1957 r., zam. Słajsino
25 kwietnia 2007 r., Władysława Chomiak, ur. 1924 r., zam. Nowogard
26 kwietnia 2007 r., Weronika Najgebauer, ur. 1939 r., zam. Nowogard
26 kwietnia 2007 r., Genowefa Witaszczyk, ur. 1927 r., zam. Nowogard
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V liga juniorów: Pomorzanin Nowogard – Radovia Radowo 

Małe 5:2 (1:1)

Outsider rozbity
I klasa juniorów: Pogoń Nowa Szczecin – Pomorzanin Now-

ogard 2:2 (1:1)

Tylko remis
Pomorzanin: Bobrowski – Mordzak, 

Jakubowski, Domanowski, Paszkiewicz 
– Litwin, Iwaniuk (60’ Majdziński), 
Pertkiewicz, Majczyna – Lembas (80’ 
Hoppe) Borowik (75’ Pastusiak)

Bramki dla Pomorzanina: Borowik 
– 2, Majczyna, Mordzak, Pertkiewicz.

Podopieczni Czesława Sowy wysoko 
pokonali ostatnia drużynę V ligi junio-
rów, Radovię Radowo Małe. Jednak 
wynik nie odzwierciedla przebiegu 
spotkania.

Zaczęło się od ataków Radovii, jed-
nak ich akcje były zbyt chaotyczne by 
zagrozić bramce Borowika. Po chwili 

obudził się Pomorzanin. Swocih sił 
próbowali Pertkiewicz, Majczyna i 
Litwin, lecz do 25. minuty był wynik 
bezbramkowy. Wówczas to Lembas 
wbiega w pole karne, odgrywa piłkę 
do Borowkia, który bez problemów 
umieszcza ja w bramce. Po tej akcji Po-
morzanin osiadł na laurach a inicjatywę 
przejęła Radovia. W 43. minucie goście 
przeprowadzają kontrę, po strzale jed-
nego z zawodników przyjezdnych piłka 
trafia w słupek bramki Bobrowskiego, 
który dobitki nie zdołał już obronić.

Podrażniona ambicja graczy Pomo-
rzanina daje znać o sobie po wznowie-
niu gry. Już w pierwszej akcji drugiej 
połowy Lembas po raz kolejny dobrze 
obsługuje Borowika,, który zdobywa 
bramkę na 2:1. Pomorzanin nie zwalnia 
tempa, lecz nadziewa się na groźną 
kontrę Radovii, jeden z jej atakujących 
zawodników zostaje faulowany tuż 
przed polem karnym. Sędzia jednak 
odgwizduje jedenastkę i znów jest 
remis.

Pomorzanin dalej atakuje i w 70. 
minucie po raz trzeci obejmuje pro-
wadzenie. Piłka z rzutu rożnego trafia 

do Majczyny, który 
uderzeniem z 13. 
metrów umieszcza 
ja w siatce. Pięć 
minut później ko-
lejny rzut rożny 
wykonuje Mordzak 
i bezpośrednio z 
narożnika boiska 
trafia do bramki i 
jest 4:2. To całkowi-
cie załamało gości, 
którzy w ostatniej 
minucie spotkania 
dali sobie strzelić 
jeszcze piątą bram-
kę. Krótko roze-
grany rzut wolny, 
piłkę przejmuje 
Partkiewicz, mija 

graczy Radovii i umieszcza piłkę nad 
bramkarzem gości.

Pozostałe wyniki meczów:
Sparta Gryfice - Piast Chociwel 0:5, 

Polonia Płoty - Hutnik EKO TRAS 
Szczecin 1:4, Mieszko Mieszkowice - 
Vineta Wolin 2:4, Osadnik Myślibórz 
- Orzeł Trzcińsko Zdrój 1:2, Dąb Dębno 
- Kłos Pełczyce 1:2, Odra Chojna - Piast 
Choszczno 3:1, Zorza Dobrzany - Fa-
gus Kołbacz 2:0.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1.  Piast Chociwel 22 61 91-14
2.  Vineta Wolin 22 48 72-29
3.  Pomorzanin Nowogard 22 39 37-32
4.  Osadnik Myślibórz 22 38 63-34
5.  Kłos Pełczyce 22 36 53-35
6.  Dąb Dębno 22 34 58-38
7.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 22 33 57-39
8.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 22 33 47-62
9.  Polonia Płoty 22 28 54-42
10.  Odra Chojna 22 27 49-63
11.  Mieszko Mieszkowice 22 27 34-53
12.  Sparta Gryfice 22 25 38-48
13.  Piast Choszczno 22 20 34-73
14.  Zorza Dobrzany 22 19 33-65
15.  Fagus Kołbacz 22 18 22-43
16.  Radovia Radowo Małe 22 16 30-102

Pomorzanin: Golema – D. Stacho-
wiak, Marszałek, Soska, Jutkiewiczz, 
Cyran, Kuś, Wnuczyński, Dobrowolski, 
M. Stachowiak, Nosek (37’ Tompo-
rowski).

Bramki dla Pomorzanina: Nosek, 
Wnuczyński.

W kolejnym meczu ze szczecińską 
drużyną juniorzy Pawła Kaczmarka 
mogli pokusić się o komplet punktów. 
Niestety, znowu możemy mówić tylko 
o remisie.

Mecz zaczął się świetnie dla Pomo-
rzanina. Już w 5. minucie po zagraniu 

ręką w polu karnym jednego z zawod-
ników gospodarzy sędzia odgwizduje 
jedenastkę. Egzekutorem jest Nosek i 
Pomorzanin obejmuje prowadzenie. 
W 27. minucie mogła paść bramka wy-
równująca, lecz z linii bramkowej piłkę 
wybił Soska. Dziesięć minut później 
bohater poprzedniej akcji wraz z Mar-
szałkiem popełniają błąd i gospodarze 
zdobywają bramkę na 1:1.

Tuż po wznowieniu gry para na-
szych obrońców po raz kolejny zalicza 

kosztowny błąd i Pogoń obejmuje 
prowadzenie. Ich radość nie trwała 
zbyt długo. Cztery minuty później 
Soska wrzuca piłkę wprost na głowę 
Wnuczyńskiego, który zdobywa gola 
na 2:2. Kolejne minuty to zdecydowana 
przewaga Pomorzanina. Przed szansą 
stają Soska i Kuś, lecz ich uderzenia 
mijają bramkę lub są zbyt lekkie. W 
76. minucie Pomorzanin przeprowadza 
kontrę, mając przewagę na doskonałą 
pozycję wychodzi M. Stachowiak, lecz 
będąc sam przed bramkarzem nie 
zdołał umieścić piłki w siatce. To się 

mogło zemścić 
dziewięć minut 
później. Groźną 
akcję przeprowa-
dziła Pogoń, lecz 
sytuację uratował 
Golema.

„Jestem zado-
wolony z postawy 
moich zawodni-
ków. – powiedział 
po meczu trener 

zespou Paweł Kaczmarek - Gdy schodzi-
li z boiska byli bardzo zmęczeni, widać 
było, że dali z siebie wszystko.” Wszystko 
a nawet nieco więcej. Strzelcy bramek 
zadedykowali swoje gole córce trenera 
Julii, która w środę obchodziła drugie 
urodziny.

Pozostałe wyniki meczów:
Stal Szczecin - Ina Goleniów 1:2, 

Wybrzeże Rewalskie Rewal - Orzeł 
Rega Merida II Mrzeżyno 3:4.

Andrzej Garguliński

Komisarek najlepszy 
w Chrząstowie

W niedzielę 22 kwietnia br. w Chrząstowie koło Wrocławia odbył się Ogólno-
polski Kolarski Wyścig Juniorów zaliczany jako jeden z eliminacji do Mistrzostw 
Europy. Startowała cała czołówka krajowa. Od 100-osobowej grupy oderwała się  
7-osobowa grupa kolarzy, która między sobą rozegrała finisz . Zwyciężył Artur 
Komisarek Chrabąszcze-Nowogard. Zwycięstwem tym Artur zapewnił sobie start 
jako Reprezentant Kraju w Pucharze Świata , który odbędzie się w Grudziądzu 
w dniach 28 kwietnia do 1 maja br. Jeżeli tam potwierdzi swoją wysoką formę to 
17 maja będzie bronił barw Naszego Kraju w Pucharze Świata w Holandii , czego 
mu serdecznie życzymy. 

Henryk Sawicki

Mecz o trzecie miejsce z Vinetą

Aktualna tabela:
1.  Ina Goleniów 9 27 61-4
2.  Gryf Kamień Pomorski 8 18 38-15
3.  Stal Szczecin 9 17 42-21
4.  Pomorzanin Nowogard 9 12 30-24
5.  Orzeł Rega Merida II Mrzeżyno 8 11 14-25
6.  Pogoń Nowa Szczecin 7 9 26-33
7.  TKKF Stepnica 8 3 8-57
8.  Wybrzeże Rewalskie Rewal 9 0 14-54

Aby w tym tygodniu zobaczyć 
Pomorzanin w akcji kibice muszą 
udać się do Wolina gdzie w sobotę 
nowogardzka drużyna zmierzy się z 
tamtejszą Vinetą. Gospodarze tego 
pojedynku z 46 punktami zajmują 
aktualnie trzecia pozycje w tabe-
li. Pomorzanin jest tuż za nimi ze 
strata zaledwie dwóch punktów. W 
przypadku wygranej podopieczni 
Wojciecha Kubickiego zanotowaliby 
cenny awans.

W rundzie jesiennej mecz tych 

zespołów zakończył się zwycięstwem 
Pomorzanina 4:2.

Początek meczu o godzinie 17.00.
Pozostałe mecze:
Zorza Dobrzany - Sparta Gryfice, 

Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Mieszko 
Mieszkowice, Radovia Radowo Małe 
- Polonia Płoty, Hutnik EKO TRAS 
Szczecin - Piast Chociwel, Fagus Koł-
bacz - Odra Chojna, Kłos Pełczyce 
- Osadnik Myślibórz, Piast Choszczno 
- Dąb Dębno.

Andrzej Garguliński

TURNIEJ SZACHOWY
          W dniu 29.04. 2007. (niedziela) o godzinie 10. 00 RM–G Zrzeszenia LZS  organizuje 

otwarty  turniej szachowy. Jest to ostatnia sesja turniejów z cyklu  „Zima 2007”. Zawody 
odbędą się w klubie „ Pomorzanina” Nowogard  (domek harcerza). Grać będziemy 9 rund 
po 15 minut dla zawodnika, kojarzenia systemem szwajcarskim za pomocą komputera. 
Turniej ten  jest IV z cyklu  turniejów zimowych. Zapraszamy wszystkich amatorów tej 
królewskiej gry, a w szczególności dzieci i młodzież. Na zwycięzców w kategorii „ Junior” 
i „Open” czekają nagrody ufundowane przez organizatora i sponsorów. 

Janusz Kawecki
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MEBLE
dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

Transport gratis na terenie miasta Serdecznie zapraszamy

PIWNICA BIEDRONKA

NIE PRZEPŁACAJ - KUPUJ TYLKO U NAS

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

TANIE OPŁATY WSZYSTKO - 0.90 PLN

FOTO - BOŻENA
72-200 Nowogard
ul. 3-go Maja 48

Tel. 091 39 26 953
Tel.kom. 501 054 706

Na Życie
i Mieszkaniowe

70-423 Szczecin

tel/fax 091 488 54 26

KUPNO - SPRZEDAŻ

ul. Piłsudskiego 11/2

ARDOM

SZCZECIŃSKA
FUNDACJA TALENT PROMOCJA POSTĘP

ERMINEX
i dużo, dużo więcej

Nowogard • ul. 15 Lutego 9
tel. 091 39 20 882

Systemy ratalne • Dowóz do klienta

Informujemy, że   

8 maja 2007 r.
wtorek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 091 39 25 501

TYLKO 450zł*
*cena netto
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www.bicykl-szczecin.com

Nowogard • •ul. Młynarska 7

Skutery
Rowery

od 2899 zł - 2499 zł
od 249 zł - 199 zł

REKLAMA

Słajsino - 
znaki 
zapytania

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Nowogardzie 

Marek Krzywania 
przyjmuje interesantów 

w każdy poniedziałek 
w godzinach od 17.00 do 19.00 
w sali obrad Ratusza Miejskiego 
(I piętro). tel. kom. 605856611

tel. Biura Rady Miejskiej 
0913926211 

e-mail: przewodniczacy@nowogard.pl
Przewodniczący Rady w dniu 8 maja 

2007 r. w godz. od 17.00 do 19.00 
będzie pełnił dodatkowy dyżur 

w miejscowości Dąbrowa 
Nowogardzka (w domu u sołtysa). 

foto Jan Korneluk

czytaj na s. 4

Wygraj 
weekend
w hotelu Slawia
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KALENDARIUM
4 MAJA

Imieniny: Antonia, Antonina, Damian, Damiana, 
Florian, Gościwit, Gotard, Grzegorz, January, Kasjan, 
Leonida, Lucyla, Michał, Monika, Paulin, Pelagia, Tekla, 
Teodora, Strzedziwoj, Sylwan i Wespazjan
Dzień Hutnika

Dzień Strażaka

Dzień Kominiarza 

1990 - Łotwa proklamowała niepodległość

5 MAJA

Imieniny: Anioł, Benwenut, Chociemir, Eulogia, Eulo-
giusz, Eutymiusz, Geroncjusz, Hilary, Irena, Ireneusz, 
Iryda, Jowinian, Maksym, Nicetas, Penelopa, Peregryn, 
Pius, Stanisław, Stanisława, Teodor, Waldemar, Zdzibor 
i Zdziebor
Dzień Kultury, Oświaty, Książki i Prasy

Dzień Godności Osoby 

                          z Niepełnosprawnością Intelektualną

DZIEŃ EUROPY

Dzień Leśnika i Drzewiarza

6 MAJA

Imieniny: Bartłomiej, Benedykta, Ewodiusz, Filip, Fran-
ciszek, Jakub, Jan, Judyta, Jurand, Kazimierz i Teodot 
1840 - W Wielkiej Brytanii w obiegu oficjalnym pojawił 
się pierwszy znaczek pocztowy
1994 - Dokonano otwarcia Eurotunelu łączącego 
Wielką Brytanię z kontynentem europejskim

7 MAJA

Imieniny: Bogdała, Domicela, Domicjan, Domicjana, 
Flawia, Florian, Gizela, Jan, Ludomiła, Ludomira, Piotr, 
Róża, Stanimir, Wincenty i Wirginia
1997 - Firma Intel zaprezentowała oficjalnie mikro-
procesor Pentium II

REKLAMA

Włamywacze w rękach policji
Nowogardzcy policjanci zatrzymali trzech sprawców, którzy mają na swoim koncie m.in. włamanie 

do klubu „Starter” w Jarchlinie. Oprócz nich zarzuty usłyszą także paserzy skupujący skradzione 
przez nich rzeczy.

Samochód 

w płomieniach
Do niezwykle groźnej w skut-

kach kolizji doszło w minioną 
sobotę na drodze między Ol-
chowem a Kikorzami. W pło-
mieniach stanął samochód. Na 
szczęście jego kierowcę zdołano 
uratować.

Do zdarzenia doszło około 
godziny 14.00 w okolicy stacji 
benzynowej w Olchowie. Samo-
chód volkswagen jetta zjechał 
na pobocze i uderzając w skarpę 
stanął w płomieniach. Prowa-
dzący go mężczyzna nie mógł 
się wydostać z jego wnętrza o 
własnych siłach. Widzący to inni 
kierowcy powiadomili straż po-
żarną i policję a sami rozpoczęli 
akcję ratunkową. Po zużyciu 
kilkunastu gaśnic samochodo-
wych ogień udało się ugasić, 
a przybyła wówczas straż przy 
pomocy sprzętu hydraulicznego 
uwolniła kierowcę z samochodu. 
Okazał się nim 29-letni mężczy-
zna. Został on przewieziony do 
szpitala.

Ze wstępnych ustaleń wynika, 
że przyczyną wypadku było za-
słabnięcie kierowcy.

Ag

Kronika policyjna

Na początku kwietnie włama-
no się do jednego z mieszkań w 
Jarchlinie skąd skradziono wieżę 
Panasonic, tuner cyfrowy Polsa-
tu, telewizor LG, konsolę do gier 
oraz rzeczy osobiste domowni-
ków na łączną kwotę około 2000 
zł. Kolejne włamanie zanotowa-
no w nocy z 14 na 15 kwietnia 
2007r.. Wówczas nieznani jeszcze 
sprawcy weszli do miejscowego 
klubu „Starter” i skrzdli dwa 
odtwarzacze DVD marki Sony, 
pieniądze oraz inne drobne 
przedmioty. Już od pierwszego 
włamania policjanci typowali 
potencjalnych sprawców. Po 
kilku dniach prowadzonego 
dochodzenia ustalili i zatrzymali 
podejrzanych o dokonanie tych 
włamań. Okazali się nimi nie-
letni Marcelin L i Michał S. lat 
16 oraz Paweł J. lat 19. Wszyst-
kie skradzione rzeczy oprócz 
tunera cyfrowego zostały przez 
policjantów odzyskane i przeka-

W poniedziałek 23 kwietnia 
zgłoszono kradzież telefonu ko-
mórkowego sagem skradzionego 
w miejscowości Świerczewo. 
Wartość aparatu 200 zł.

Na ulicy Roosvelta policjanci 
zatrzymali pijanego rowerzystę. 
Adam M. jechał swym jednośla-
dem mając w wydychanym po-
wietrzu 2,2 promila alkoholu.

We wtorek 24 kwietnia pewna 
kobieta zgłosiła uszkodzenie 
ciała jakiego doznała 15 kwietnia 
w dyskotece „Przystań”. Tego 
dnia inna kobieta uderzyła ją 
butelką w głowę powodując jej 
uszkodzenie.

Na ulicy Poniatowskiego po-
licjanci zatrzymali do kontroli 
samochód marki volkswagen 
golf. Siedzący za jego kierowni-
cą Marek M. miał 0,77 promila 
alkoholu.

W piątek 27 kwietnia na ulicy 
Poniatowskiego policjanci za-
trzymali dwóch nietrzeźwych ro-
werzystów. Henryk B. miał 2,34 a 
Ryszard J. 2,25 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu.

W sobotę 18 kwietnia per-
sonel sklepu Lidl zatrzymał 
mężczyznę próbującego ukraść 
alkohol. Został ukarany manda-
tem karnym wysokości 200 zł.

Na stację „Orlen” podjechał 
niebieski samochód audi a6 i po 
zatankowaniu oleju napędowego 
za sumę 232,53 zł odjechał nie 
regulując należności.

W niedzielę 29 kwietnia wła-
mano się do piwnicy budynku 
przy ulicy Wyszyńskiego. Zło-
dziej po przełamaniu skobla 
skradł podkaszarkę spalinową.

Ag

zane poszko-
d o w a n y m . 
W sprawie 
t e j  z o s t a -
ną również 
p r z e d s t a -
wione zarzu-
ty paserom, 
którzy sku-
powali skra-
dzione przez 
n i e l e t n i c h 
przedmioty. 
Wszyscy po-
dejrzani są 
mieszkańcami gminy Nowogard. Grozi im kilkuletnia kara pozba-
wienia wolności. Ag

Policjant prezentuje odzyskany sprzęt

Święto tańca 
w Nowogardzie

W najbliższą sobotę już po raz czwarty odbędą 
się Nowogardzkie Spotkania Taneczne. Z tej okazji 
do naszego miasta przyjadą pary z całego kraju.

Zorganizowana przez Szkołę Tańca „Flesz” i 
Nowogardzki Dom Kultury impreza rozwija się w 
niesamowitym tempie. W tym roku uczestniczyć w 
niej będzie ponad 200 par z całej Polski. Rozpiętość 
wiekowa zawodników jest różna. Obejrzeć będzie 
można zarówno początkujących tancerzy jak i pro-
fesjonalnych zawodników, którzy swoim kunsztem 
oczarować mogą nawet tych, którzy no co dzień nie 
są wielbicielami tej dziedziny.

Impreza rozpocznie się o godzinie 8.30 i trwać 
będzie niemal do wieczora.

Organizatorzy zapraszają.
Ag
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 Żegnamy arcybiskupa

 Kazimierza Majdańskiego

Ks. abp Kazimierz Majdański 
Bywał wiele razy w Nowogardzie przy różnych okazjach związanych z 

Jego posługą duszpasterską.

Przeprowadzał wizytacje w nowo-
gardzkim dekanacie. Trudno byłoby 
wyliczyć wszystkie jego wizyty w 
naszym mieście, w nowogardzkim 
dekanacie, w naszej parafii.

Pierwszy raz był w Nowogardzie 29 
maja 1979 r. i tu spotkał się z księżmi 
dekanatu nowogardzkiego. 

Ostatni raz był 15 stycznia 1992 
r., by wziąć udział w spotkaniu kolę-
dowym z księżmi naszego dekanatu. 
Tylko jeden raz udzielał w Nowo-
gardzie sakramentu bierzmowania, 
było to 19 września 1981 r. Udzielił 
wtedy sakramentu bierzmowania 474 
osobom.

28 września 1990 r. odwiedził w 
szczecińskim szpitalu chorego ks. 
Bronisława Pisarka, proboszcza no-
wogardzkiego, a 23  styczniu 1991 
r. przewodniczył uroczystościom 
pogrzebowym  śp. ks. Bronisława Pi-
sarka i wygłosił słowo pożegnania.

Obiecał też wtedy, że w ciągu mie-
siąca mianuje następcę ks. Bronisława 
Pisarka.\

Słowa dotrzymał – 15 lutego do-
wiedziałem się, że mam być kolejnym 
proboszczem Nowogardu i dzieka-
nem dekanatu nowogardzkiego. 

ks. Grzegorz Zaklika
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Serdeczne podziękowania 
dla ks. proboszcza 
Grzegorza Zakliki 

i ks. Marcina Szczodrego
za odprawienie Mszy Św. 

oraz wszystkim uczestnikom 
ceremonii pogrzebowej 

śp. Mieczysława 
Zwierzak

składa Rodzina

Słajsino – znaki zapytania
Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej przyjęto sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami. Sprawozdanie opracowano na podstawie danych Ce-

lowego Związku Gmin R – XXI.
Na Komisjach Rady sprawozdanie referował radny Antoni Bielida, który został zwolniony z tego obowiązku podczas Sesji (wyjeżdżał służbowo do Maszewa 

i Dobrej).

podziękowania

Mimo za-
strzeżeń co 
do sposobu 
realizacji po-
szczególnych 
punktów rad-
ni sprawozda-
nie przyjęli.

W dyskusji 
pojawiły się 
jednak prob-
lemy zasad-
nicze – nie 
u n i k n i ę t o 
wie lu  waż-
nych pytań w 
sprawie Słaj-
sina.

Wiadomo, 
że nasza gmi-
na była inicja-
torką powo-
łania ZCG R 
– XXI.

O pi e r an o 
się przy tym 
na logicznym zdawałoby się 
założeniu – skoro zgodnie z 
wymogami unijnymi problem 
odpadów musimy ostatecznie 
załatwić do 2015 roku to będzie 
dobrze gdy taki zakład wybudu-
jemy – rozwiążemy problemy z 
odpadami, a przy okazji zakład 
zatrudni około stu osób i będzie 
do gminy płacić podatki liczone 
nawet w milionach złotych.

Dlatego na jego lokalizację 
wybrano Słajsino i przyjęto do 

Oto główne założenia planu krótkoterminowego 
na lata 2004 – 2007:

1 – edukacja ekologiczna
2 – wprowadzenie selektywnej zbiórki odpa-

dów
3 – stacja przeładunkowa
4 – zbiórka odpadów gabarytowych,
5 – centra recyklingu odpadów budowlanych,
6 – zbiórka odpadów niebezpiecznych i prob-

lemowych,
7 – nawiązanie współpracy z Organizacjami 

Odzysku,
8 – likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
9 – budowa i uruchomienie Regionalnego Za-

kładu Zagospodarowania Odpadów,
10 -wprowadzenie zbiórki odpadów organicz-

nych
11 – składowisko.
Jak widać problemów jest co niemiara. Czy 

wszystkie tu wymienione są realizowane?
Zapewne są widoczne postępy w edukacji eko-

logicznej. Tym tematem żyją szkoły, do starszych 
trafiają apele z ulotek i plakatów. Wymuszono na 
wszystkich właścicielach posesji   

obowiązek posiadania pojemników na odpady. 
Gorzej już z selektywna zbiórką odpadów – przy 
wielkich blokowiskach są pojemniki na papier, 
szkło i tworzywa sztuczne, ale właściciele domków 
jednorodzinnych mają już problemy z selekcją 
odpadów.

Ostatnio do redakcji napływają skargi na zbyt 
rzadkie zabieranie odpadów wielkogabarytowych. 
Problemy są też z realizacją punktu 7 – organizacje 
odzysku niezbyt chętnie odbierają wyselekcjo-
nowane szkło, tworzywa sztuczne. Są kłopoty z 
makulaturą ze względu na ceny i warunki trans-
portu.Nie jest do końca rozwiązany problem z 
odpadami szkodliwymi i problemowymi. Jest to 
problem ogólnokrajowy i wymaga nowych roz-
wiązań ustawowych lub wydania rozporządzeń 
wykonawczych do już przyjętych ustaw (problemy 
z bateriami, sprzętem AGD i RTV, niektórymi 
opakowaniami).

Związku już prawie 30 gmin z 
całego województwa – im więcej 
mieszkańców tym większa szan-
sa na dotacje unijne bez których 
żadna gmina nie jest w stanie 
zakładu wybudować.

Póki co radni dostrzegają za-
grożenia – co będzie jeśli zakład 
nie powstanie?

Grozi nam szybkie zapełnienie 
komór wysypiska w Słajsinie, bo 
ODPADY SPŁYWAJĄ Z CORAZ 
WIĘKSZEJ ILOŚCI GMIN. Za-

miat na wysypisku zarabiać póki co 
do interesu dopłacamy – składka na 
R-XXI co roku wyższa (płaci się 1 
złoty od mieszkańca gminy).

Płacimy też za monitorowanie 
wysypiska, płacimy za dostarcza-
ne śmieci i jeszcze przeznaczy-
liśmy 125 tysięcy złotych jako 
dotacja celowa na budowę Za-
kładu Przetwórstwa Odpadów. 
Do problemu powrócimy, bo jest 
dosłownie „śmierdzący”… 

LMM

Czy taki nowoczesny zakład powstanie w Słajsinie?

W ostatnich dniach kwietnia Nowogard spowił 
dotkliwy smród gnojowicy. Zjawisko to wystepuje 
okresowo od kilku lat a wytwórcą tych aromatów 
jest ferma trzody chlewnej w Miętnie prowadzona 
przez znaną skądinąd duńską firmę Poldanor.

Jak sprawdziliśmy, w ostatnie dni kwietnia ferma 
wywoziła gnojowicę zgromadzoną w zbiornikach 
w okresie kilku miesięcy. Ferma działa na podsta-
wie pozwolenia zintegrowanego wydanego przez 
Wojewodę Zachodniopomorskiego 17 grudnia 
2004 roku.

Zdobyliśmy to pozwolenie, liczy ono 24 strony 
maszynopisu i zawiera szczegółowe warunki jakie 
firma powinna spełnić w zakresie sposobu ma-
gazynowania gnojowicy, trybu i harmonogramu 

wywozu, a także dopuszczalnych dawek emisji 
zarówno do atmosfery, jak i wylewnych dawek na 
powierzchnię uprawną.

Jak się dowiedzieliśmy, wiceburmistrz Nowo-
gardu Artur Gałęski zwróci się w tych dniach do 
organu wydającego pozwolenia o skontrolowanie 
przestrzegania warunków określonych w przywo-
łanym dokumencie.

Do sprawy wrócimy po otrzymaniu nowych 
informacji.

Dla zorientowania Państwa w skali produkcji 
informujemy, że pozwolenie zostało wydane na 
chów 19 000 sztuk trzody chlewnej, a wytwarzana 
gnojowica w ciągu 6 miesięcy zajmuje objętość 
około 15 000 m3.

Kto na to zezwolił?

Biednemu smród w nos



54-7.05.2007 r. 

•
•
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• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
• Drzwi zewnętrze i wewnętrzne

Okna PCV i drewniane
Rolety materiałowe i zewnętrzne
Żaluzje, markizy

Biura: • Kamień Pomorski tel. 091 382 08 05

w
w

w
.o

kn
o-

lu
x.

co
m • Węgorzyno 091 39 764 88

Do każdego okna
• parapet lub
• roleta materiałowa

tel.

GRYFICE,
ul. Niepodległość 50,

(nad barem ABC)
Tel: 091 384 59 17,
Kom: 0 605 357 089

- MAJĄTKOWE
- OC, AC
- FINANSOWE
- PRAWNE
- NA ŻYCIE

banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Radiowa w
Radio VOX Gryfice

Weekend w kinie

Klątwa 2
Horror USA 2006 r., 

reż. Takashi Shimizu, 
obsada: Sarah Michelle 
Gellar, Edison Chen, 
Amber Tamblyn, czas 
trwania 95 min., pro-
jekcja: piątek – niedziela 
godzina 19.00.

Tokio. Młoda kobieta 
o imieniu Aubrey zosta-
je przeklęta w ten sam 
sposób, co jej siostra 
Karen. Dziwne wyda-
rzenia i zbiegi okolicz-
ności, które powodują 
strach i osaczają swoje 
ofiary, szukające ucieczki 
z tajemniczego kręgu. 
Siostry usiłują odkryć ta-
jemnicę i ratować życie.

Ag
REKLAMA
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Dni otwarte Biblioteki

Biblioteka mojego wieku
W dniach 7-13 maja odbędzie się czwarta edycja ogólnopolskiego Ty-

godnia Bibliotek. Miejska Biblioteka Publiczna im. S. Żeromskiego w No-
wogardzie bardzo aktywnie włącza się do akcji służącej m.in. umacnianiu 
rangi biblioteki i prestiżu zawodu bibliotekarza w świadomości społecznej, 
edukacji i upowszechnianiu kultury, promocji czytelnictwa a także integracji 
społeczności i lokalnej. 

Tegoroczny program przygotowa-
ny przez naszą Bibliotekę adresowany 
jest do czytelników w różnym wieku 
i o różnych zainteresowaniach. Od-
będą się : wystawy, konkursy, lekcje 
biblioteczne, spotkania autorskie, 
spotkania z ciekawymi ludźmi przed-
stawicielami różnych

zawodów, występy artystyczne.
Naszym głównym celem jest pro-

mocja książki i czytelnictwa.
Program:
7 maja, /poniedziałek/
Otwarcie wystaw:
- POLSCY LAUREACI NAGRO-

DY NOBLA
- STANISŁAW WYSPIAŃSKI - 

POETA I MALARZ
- HISTORIA PIENIĄDZA
Spotkania:
- z Panią Agnieszką Biegańska-Sa-

wicką   /administracja i prawo/
- z Panią Joanną Krempa / ochrona 

środowiska/
Występ artystyczny pensjonariuszy 

z Domu Pomocy Społecznej w Nowo-
gardzie .

8 maja /wtorek/
Głośne czytanie w ramach akcji   

Cała Polska czyta dzieciom - gościem 
będzie absolwentka Studium Ak-
torskiego w Krakowie Pani Barbara 
Puścian.

Spotkania:
- z Panią Joanna Krempą /ochrona 

środowiska/ z Panem Sebastianem 
Źróbkiem / o pracy Policji/

- 2 -9 maja /środa/
Spotkania autorskie z Panem Mar-

kiem Słomskim. Spotkania:
- z Panią Joanną Krempa / przyroda 

wokół nas/
- z Panem Sebastianem Zróbkiem 

/ o pracy Policji/
10 maja /czwartek/
Spotkanie z Panem Rafałem Szpil-

kowskim na temat architektury. 
Finał gminnego konkursu czytelni-
czego pt.” W Krainie Koszmarnego 
Karolka” - konkurs organizowany 
wspólnie ze Szkołą Podstawową nr3 
w Nowogardzie.

Głośne czytanie w ramach akcji 
Cała Polska czyta dzieciom - gościem 
będzie Pani Magdalena Zarembska-
Kulesza , dyr. SP 4.

11 maja /piątek/
Spotkanie z Panem Tomaszem Za-

drożnym na temat informatyki.
Występ artystyczny pensjonariu-

szy z Domu Pomocy Społecznej w 
N-dzaie.

Ponad to zapraszamy zorganizo-
wane grupy (klasy) na lekcje biblio-
teczne

• dotyczące pracy biblioteki, war-
sztatu informacyjno - bibliograficz-
nego, źródeł informacji, tworzenia 
bibliografii.

Prosimy opiekunów grup zorga-
nizowanych o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny. Telefon 39 26-260.

Tradycyjnie już w miesiącu maju 
dłużnikom, przetrzymującym książki 
darujemy karę.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Świat poezji Jana Pawła II
Wsłuchując się w recytacje mło-

dych ludzi, którzy wczuwali się w 
teksty napisane przez Jana Pawła II, 
cieszyłam się samym ich widokiem, a 
słowa poety poruszały mnie głęboko.
Dzieci, ze swoimi opiekunami i rodzi-
cami doskonale przygotowały się do 
II edycji Konkursu Poezji Jana Pawła 
II, którego organizatorką jest pani Re-
nata Lisowska – wspaniały pedagog i 
całym sercem oddany szkole człowiek. 
W tym miejscu pragnę pani Renacie 
serdecznie podziękować za trud jaki 
wkłada, by słowo mówione nabrało 
odpowiedniego znaczenia.

Młodych recytatorów oceniała Ko-
misja w składzie: Zofia Pilarz, Izabela 
Koladyńska, Magdalena Sparażyńska, 
siostra Hiacynta i Marek Słomski.

Przebywanie wśród takich oso-
bowości musiało się tak skończyć 
– zrodziła się myśl poszerzenia kręgu 
miłośników poezji Jana Pawła II o 
ludzi dorosłych.

Pani Zofia Pilarz gorąco poparła 
pomysł i stwierdziła, że musi „to być 
tu”, w Szkole Podstawowej nr 4 im. 
Jana Pawła II. 

Czy ja jestem w stanie zorganizować 
grupę miłośników poezji Wielkiego 
Papieża?

Wiem, że wśród mieszkańców mia-
sta jest wielu kochających „Go”ale czy 
zechcą się zorganizować?

Marzę o tym, by choćby pomilczeć 
w gronie ludzi, którzy za swój obowią-
zek uważają odrobienie lekcji z Jana 
Pawła II…

Szanowny Czytelniku jeśli wyrażasz 
chęć przystąpienia do naszego klubu 
napisz na adres szkoły lub zadzwoń.

Magdalena Zarębska – Kulesza 
Adres: Szkoła Podstawowa nr 4 im. 

Jana Pawła II
ul. Generała Bema 41
72-200 Nowogard
(z dopiskiem KLUB).
Tel. 091 39 23 028  (od 8 – 14).  

W krainę baśni 
z Braćmi Grimm…

W czwartek, 26 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie 
odbyła się V edycja Międzyszkolnego Konkursu, pod nazwą „W krainie baśni” 
Braci Grimm. W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV ze szkół: SP 3, SP 
2, SP 1, SP 4, SP Orzechowo, SP Długołęka, SP Strzelewo, SP Wierzbięcin, 
SP Żabowo.

Celem konkursu było sprawdzenie 
znajomości treści znanych utworów 
Braci Grimm oraz niektórych faktów 
z biografii baśniopisarzy. Uczestni-
cy mieli za zadanie rozwiązać test, 
krzyżówkę oraz wyszukać postaci 
baśniowych ukrytych w tekście.

Swoją podróż po krainie baśni naj-
lepiej przebył uczeń ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 – Dariusz Wdowczyk, tym 
samym zajmując I miejsce. Różnicą 
jednego punktu i II miejsce zajęła 
uczennica ze Szkoły Podstawowej 
w Długołęce – Ewelina Szafranem. 

Natomiast miejsce III przypadło 
Marlenie Głąbeckiej ze Szkoły Pod-
stawowej w Żabowie. 

Wszyscy uczestnicy baśniowej 
zabawy otrzymali dyplomy uczest-
nictwa. Zwycięska „trójka” znawców 
twórczości Braci Grimm dodatkowo 
odebrała nagrody książkowe.

Organizatorki konkursu: Jolanta 
Modrzejewska oraz Barbara Żurak 
składają podziękowania za pomoc 
przy realizacji konkursu – Joannie 
Machockiej.

ak
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Jankiel znad Niemna
I choć pisano o nim we wszystkich 

gazetach i tak nie wszyscy wiedzą 
o tym, że w naszym mieście mamy 
autentycznego spadkobiercę mu-
zycznych talentów Jankiela, który 
za sprawą wieszcza Adama Mickie-
wicza stał się najsłynniejszym cym-
balistą w literaturze polskiej.

Pan Konstanty Spurgiasz, eme-
rytowany nauczyciel jest osobą 
skromną, a zarazem nietuzinkową. 
Jego zamotane losy nadają się na 
ciekawy scenariusz filmowy lub 
przygodową powieść. Szcze-
gólny powód do dumy – włas-
noręcznie od podstaw zbudo-
wane 72 strunowe cymbały, 
rzadko spotykany instrument 
muzyczny z grupy chordofo-
nów uderzanych, pochodzenia 
arabskiego.

Z barwnej mozaiki wspo-
mnień, przeplatanej licznymi 
dygresjami próbuję ułożyć 
spójną całość.

Muzykę kochałem od dzie-
cka

„Urodziłem się nad Niemnem, 
we wsi Wielki Borów, ochrzczony 
zostałem w Dudach, a szkołę 
podstawową ukończyłem w Iw-
jach, miasteczku w wojewódz-
twie nowogrodzkim.

Rodzice gospodarowali na 6 
hektarach ziemi ornej, mieli też 
2 hektary lasu i blisko 2 hektary 
łąk. Muzykę pokochałem w dzie-
ciństwie – już jako mały chłopiec 
bawiłem się w napinanie drutów 
na desce, podpierałem je patyka-
mi, a one przy uderzaniu grały.

Prawdziwe cymbały podarował 
nam nauczyciel gdzieś na początku 
wojny. Obiekt moich marzeń trafił do 
rąk najstarszego brata Józefa, który 
dość szybko nauczył się na nich grać.

Ja miałem zakaz dotykania cym-
bałów z obawy, że mogę je uszkodzić. 
W wielkiej tajemnicy, po kryjomu 
zdołałem jednak opanować podstawy 
gry na tym instrumencie. Po dwóch 
latach, kiedy brat zaczął oglądać się 
za dziewczynami i wolał potańczyć 
niż grać w kapeli, siostra pochwaliła 
się moimi zdolnościami muzycznymi. 
Od tego czasu ja zastępowałem brata 
w kapeli grającej na wiejskich potań-
cówkach”.

Wojsko i matura
„W wojsku znalazłem się po sied-

miu klasach szkoły podstawowej i 
spędziłem w nim cztery i pół roku. 
Miałem szczęście, że trafiłem do dobrej 
jednostki w Kujbyszewie (dzisiejszy 
Saratow) nad samą Wołgą. Po roku 
służby trafiłem do obsługi radiostacji. 
Tu było życie jak na wczasach - dużo 
wolnego czasu i pełny luz. Mój raport 
o wyrażenie zgody na dalszą naukę 

w szkole średniej został pozytywnie 
zaopiniowany i w taki to sposób woj-
sku zawdzęczam maturę. Składałem 
papiery na wyższe studia – niepo-
trzebnie…”

Powrót do Polski
„W 1956 roku Władysław Gomułka 

podpisał ze Związkiem Radzieckim 
ostatnią repatriację.

W tym czasie mój brat Józef, który 
wyjechał wcześniej i osiedlił się w Za-
górcach (tam założył rodzinę) pisał, 

żeby wszystko rzucać i przyjeżdżać 
do Polski.Rodzice postanowili – wy-
jeżdżamy wszyscy! Sprzedali to co 
posiadali i pieniądze dali dzieciom 
– siostra kupiła sobie ciuchy i biżute-
rię, brat motocykl „Iż”, a ja akordeon. 
Z tym dobytkiem przyjechaliśmy do 
Polski i osiedliliśmy się w okolicach 
Słupska”.

Studia były za darmo!
„Po przyjeździe dostałem się na 

Politechnikę Szczecińską, na Wydział 
Budowy Maszyn.

Nie zdawałem żadnych egzaminów 
wstepnych bo repatrianci byli z tego 
obowiązku zwolnieni.

Szybko okazało się, że sprawa nie 
jest prosta – nie mm pieniędzy na 
jedzenie. Zaczynałem głodować, a 
rodziców nie wypadało prosić o po-
moc, bo sami urządzali się od nowa. 
Rzuciłem Politechnikę i przeniosłem 
się do Studium Nauczycielskiego przy 
ul.Wielkopolskiej.

Dyrektorka Studium, bardzo zacna 
kobieta ze Lwowa doskonale rozumia-
ła problemy repatriantów – dostałem 
zakwaterowanie i wyżywienie za dar-
mo. Dzisiaj nie do pomyślenia!

SN ukończyłem bez problemów 
– moją specjalnością był śpiew i wy-
chowanie muzyczne.

Moim głównym instrumentem był 
akordeon, a drugim skrzypce.

W szkole spotkałem pana Tadeu-
sza Babiarza (specjalność plastyka i 
zajęcia techniczne), który okazał się 
dobrym i wielce uczynnym kolegą- 
nauczył mnie grać w brydża i namówił 
na pracę w Nowogardzie. Był rok 1960 
– kończono właśnie budowę szkoły 
(dzisiaj SP nr 2) i pan Kopitz, inspek-
tor szkolny poszukiwał nauczycieli.

Poniważ byłem repatriantem to 
przed podjęciem pracy jako na-
uczyciel musiałem zdać egzami-
ny z historii, geografi i literatury 
polskiej. 17 września 1960 roku  
otwarto szkołę i zadebiutowa-
łem jako nauczyciel. Wyczyta-
łem w gazetach, że w Słupsku 
przyjmują do Wyższej Szkoły 
Nauczycielskiej – dwa lata nauki 
szybko minęły, ale ja nie byłem 
zadowolony – miałem studia 
wyższe, ale bez magisterium. 
Dzięki poparciu Kuratorium 
Oświaty mogłem przez kolejne 
dwa lata studiować zaocznie 
na UMCS w Lublinie i w roku 
1976 otrzymałem upragniony 
tytuł magistra.Narzekamy dzi-
siaj na miniony okres, ale ja 
stwierdzam, że studiowanie w 
tamtych latach praktycznie nic 
mnie nie kosztowało”.

Opus magnum 
„W 1981 roku zostałem dy-

rektorem Szkoły Podstawowej 
w Długołęce. Tu czułem się 
naprawdę komfortowo i stąd 

odszedłem na emeryturę. Wróciły 
marzenia o cymbałach.

Zadecydował jak zwykle przypadek 
– udałem się do fryzjera pana Mo-

rawskiego i usłyszałem, że w piwnicy 
jego syna są cymbały. Pożyczyłem 
instrument, nastroiłem i … niedługo 
pograłem. Musiałem go oddać bo nie 
wyraził zgody na sprzedaż. Zrobi-
łem schemat cymbałów, zmieniłem 
rozmiar ( pomniejszyłem o 4 cm z 
myślą o wnuku..). Rozpocząłem po-
szukiwania odpowiedniego drewna i 
kleju. Rajmund Zielinski podarował 
mi…futrynę drzwiową. Drewno było 
idealne na boki – górę i dół wykonałem 
z drewna świerkowego. Pudło skleił mi 
stolarz. Resztę (podpórki w środku) 
kleiłem osobiście, bo instrument po-
trzebuje „duszy”. Struny dostarczono 
mi z Wrześni.

Własnym pomysłem wykonałem też 
kołki do regulacji strun – odpowiednie 
śruby nawiercił zięć. Pałeczki wystru-
gałem z drewna jaworowego, sam też 
wykonałem ozdobne wzory metodą 
wypalania. Dobry słuch i cierpliwość 
zaowocowała prawidłowym nastro-
jeniem. 

Nie wiem na jakich cymbałach grał 
Jankiel, ale moje też są niczego sobie”

Morał: „Warto chodzić do fryzjera, 
bo zawsze można dowiedzieć się cze-
goś ciekawego”

Warto także marzyć i realizować 
swoje marzenia. Pan Konstanty jest 
najlepszym tego przykładem. Życzmy 
mu dużo zdrowia i wielu udanych 
koncertówna tym jakże oryginalnym 
instrumencie, aby „skoczne dźwięki 
radością oddychały, radością słuch 
poiły…”

Marian A. Frydryk

PS. Pan dr Bogdan Matławski do-
cenił kunszt Konstantego Spurgiasza 
i umieścił Jego biogram w swojej 
książce „Cymbaliści na Pomorzu 
Zachodnim po 1945 roku”.

Koncert Kleryków 
z zespołu „Clerboyz”

6.maja z okazji niedzieli powołaniowej, przybędą do naszego miasta kle-
rycy z Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie. 
Przez cały dzień będą uczestniczyć w Mszach św., a popołudniu, o godz. 
16:00 wystąpią w koncercie „Wędrówka do nieba”, który jest ich autorskim 
projektem. 

Kleryków z zespołu „Clerboyz” mieliśmy już okazję gościć w naszym mie-
ście, przy okazji Dnia Papieskiego, w październiku 2006 r. 

O tym, jak zrodził się pomysł koncertu i skąd czerpie inspiracje, mówi kl. Mi-
chał Barański: „Pewnego razu pomyślałem sobie, że warto byłoby napisać jakąś 
piosenkę. I tak (w ogromnym skrócie) zrodził się pomysł projektu “Wędrówka 
do nieba”. Docelowo będzie to autorski koncert składający się z kilkunastu pio-
senek opowiadających o człowieku na swojej drodze życia, o poszukiwaniu na 
tej drodze Boga, o wzlotach i upadkach, o zwykłej codzienności”.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Nowogardu (i okolic) na koncert ze-
społu „Clerboyz” do Sali Nowogardzkiego Domu Kultury. Wstęp wolny. 

zaglądnij: www.seminarium.zp.pl, www.baranczak.prv.pl 
ks. Marek Gajowiecki, ks. Marcin Szczodry
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 Witamy wśród nas...

W obiektywie Jana Korneluka    NOWOGARD „WCZORAJ”

Syn Danuty Gierat 
ur. 26.04.07 z Poznania

Córka Arletty Kozłowskiej 
ur. 27.04.07 z Trzechla

Syn Teresy Rusieckiej 
ur. 29.04.07 z Osiny

Córka Sabiny Przybyła 
ur. 30.04.07 z Sokolników

ZŁOTO I SREBRO MISTRZOSTW POLSKI 

Kolejne sukcesy młodych tenisistek
Siostry Jowita i Julita Latusz, 

uczennice III klasy gimnazjum 
Ośrodka Szkolno – Wychowawcze-
go w Nowogardzie już od lat odno-
szą sukcesy w tenisie stołowym. 

Na odbywających się 14 marca 
2007 Mistrzostwach Województwa 
Zachodniopomorskiego w Tenisie 
Stołowym w Pyrzycach zajęły dwa 
pierwsze miejsca awansując do Mi-
strzostw Polski, było to dobrą moty-
wacją dla całego zespołu tenisowego, 
który w klasyfikacji drużynowej 
zajął pierwszą lokatę zdobywając 
okazały puchar Starosty Powiatu 
Pyrzyckiego. To nie koniec sukce-
sów, uczeń Zdzisław Szwąder zajął 
drugie miejsce w kategorii chłopców 
starszych, automatycznie awansując 
do Mistrzostw Polski.

Kluczowa impreza, czyli Mi-
strzostwa Polski w Tenisie Sto-
łowym odbyły się w dniach 21-22 
kwietnia w Kazimierzy Wielkiej. Spotkały 
się tam reprezentacje wszystkich woje-
wództw. Nasze województwo reprezen-
towane było przez trójkę zawodników z 
naszego ośrodka oraz zawodnika z Py-
rzyc. I tu należą się największe brawa dla 
sióstr Latusz gdyż JULITA zdobyła złoty,  

a JOWITA srebrny medal tychże mi-
strzostw, Zdzisław Szwąder zajął piętnaste 
miejsce. Obydwie uczennice zakwalifiko-
wały się do MISTRZOSTW EUROPY, 
które odbędą się w Ciechanowie.

Opiekunami młodych tenisistów są Tomasz 
Surma i Tomasz Podemski. 

red.
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Sprzedam domenę 
nowogard.eu
Oferty z ceną proszę kierować 

mailem: j.wysocki@post.pl
kom. 607 248 900

Poradnia Medycyny Pracy 

NZOZ „SANUS” 
pokój. 210 w Przychodni 

(ul. Kościuszki) 
zaprasza na:

- badania profilaktyczne, wstępne, okreso-
we i kontrolne pracowników

- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWENCI!!! 

CENY PROMOCYJNE!
Rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

Do wynajęcia 
POMIESZCZENIE 
BIUROWE (I piętro)

w centrum Nowogardu 
o pow. 11 m2 z parkingiem 

Tel. 0501 549 818

30 kwietnia
ZGUBIONO SASZETKĘ 

z dokumentami
na nazwisko Mirosław Purul

Uczciwego znalazcę proszę 
o kontakt: tel. 091 39 22165

Stacja HL przebudowana
Pierwszy etap prowadzonej od pewnego czasu przebudowa stacji paliw HL 

został zakończony i w minioną sobotę odbyło się jej uroczyste otwarcie.

Na uroczystość przybyli właściciele 
firmy, przedstawiciele władz samo-
rządowych oraz pracownicy stacji. 
Przed nowo zamontowanymi dystry-
butorami ustawiła się spora kolejka 
kierowców. Punktualnie o godzinie 
12.00 przecięto wstęgę i pierwsze litry 
paliwa została nalane do baków.

Najbardziej widoczną zmianą na 
stacji są właśnie nowe dystrybutory. 
Tych jednak jest znacznie więcej. Jak 
zapewniają przedstawiciele firmy 
HL stacja została zaprojektowana i 
wykonana zgodnie z najwyższymi 
standardami ochrony środowiska. 
Zastosowane w niej rozwiązania 
techniczne w maksymalny sposób 
zabezpieczają środowisko: grunt, 
powietrze i wody gruntowe. Na stacji 
zamontowano tzw. dwupłaszczowe 
zbiorniki z pełnym monitoringiem. 
Polega to na tym, że na płaszczu 
zbiornika znajduje się specjalne urzą-
dzenie rejestrujące, które wychwytuje 
pojawienie się cieczy w przestrzenie 
międzyściankowej. Zbiorniki są bar-
dzo bezpieczne i uniemożliwiają wy-
pływ cieczy na zewnątrz. Dwustop-
niowy system hermetyzacji (redukcja 
emisji węglowodorów) stosowany jest 
też przy dostawie paliw na stację oraz 
w momencie tankowania samocho-
dów. Dystrybutory posiadają bowiem 
system odsysania oparów, które 
wracają do zbiorników podziem-
nych. Z kolei przy dostawie paliwa 

funkcjonuje tzw. wahadło gazowe 
(w momencie napełniania zbiornika 
paliwem, opary poprzez drugi wąż 
wracają do cysterny, nie wydostając 
się na zewnątrz do atmosfery). Do-
datkowym zabezpieczeniem wspo-
magającym cały monitoring paliw  
w zbiornikach jest proces tzw. bi-
lansowania się paliw. Na stacji za-
montowano system, który pozwala 
bardzo dokładnie, w sposób ciągły 
sprawdzać poziom paliwa w zbior-
niku. Kontroluje on też w sposób 
ciągły poziom wody w zbiorniku i 
jeśli pojawiłaby się to system syg-
nalizuje ten fakt. Zadbano również 
o uszczelnienie miejsca tankowania 
samochodów przy pomocy płyty 
szczelnej, która zabezpiecza grunt. 
W przypadku ewentualnego rozlania 
paliwa spływa ono do studzienek, 
które połączone są z separatorami. 
Separatory uniemożliwiają przedo-
stanie się nie oczyszczonej wody do 
kanalizacji lub bezpośrednio do wód 
gruntowych. Dodatkowym zabez-
pieczeniem wód gruntowych są tzw. 
piezometry, czyli urządzenia, które 
w sposób ciągły kontrolują migracje 
wód gruntowych.

To jednak nie koniec modernizacji. 
W kolejnym etapie powstanie auto 
bar oraz myjnia samochodowa.

Ag
foto Jan Korneluk

Wygraj weekend 
w hotelu „Slavia”!

Ogłaszamy nowy konkurs – podobnie jak w roku ubiegłym można wygrać 
2 bezpłatne weekendy w hotelu „Slavia” w Międzyzdrojach dla dwóch osób.

Aby brać udział w losowaniu należy rozwiązać 7 krzyżówek, które będziemy 
drukować w kolejnych majowych wydaniach „DN”.

Na początek prosimy przygotować kartkę papieru i wypisać na niej cyfry 
od 1 do 42.

W każdej krzyżówce będzie ukrytych 6 liter hasła końcowego i będzie do niej 
dołączony kupon konkursowy. Hasło końcowe wraz z naklejonymi kuponami 
należy nadesłać na adres redakcji do dnia 28 maja (poniedziałek).

Wygrany pobyt można wykorzystać w miesiącu czerwcu albo po wakacjach, 
od września.

Życzymy powodzenia w losowaniu i wielu atrakcji w hotelu Slavia!
LMM

Hotel
SLAVIA nr 1

Poziomo:
1 – wynagrodzenie za pracę, pensja (szczególnie w dniu pobierania pie-

niędzy),
5 – papieska kremówka,
6 – czworobok foremny – równe boki i wszystkie kąty proste.
Pionowo:
1 – z Markiem tworzył niezapomniany duet fortepianowy.
2 – nadmorska „patelnia”, pójdziesz tam podczas weekendu w Między-

zdrojach.
3 – odcisk jego dłoni zobaczysz spacerując Aleją Gwiazd,
4 -  rozkaz dla psa myśliwskiego. 

Informujemy, że   

8 maja 2007 r.
wtorek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!
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Zapraszamy wszystkich kierowców do bezpłatnego:

czeka na Ciebie
Nasz serwis czynny

8.00-15.30 8.00-13.30

ul. Zielona 3 (obok restauracji „Przystań”)

zaprasza od 2 kwietnia.
Cena za 1 minutę opalania 1 zł

czynne od godz.11.00 do 20.00

ul. 3 aja 44
660797830 091-3921155

M
www.el-car.net

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

40zł

CAR-AUDIO i TUNING 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

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Cisy” 
ul. Poniatowskiego 7a 72-200 Nowogard
ogłasza pisemny nieograniczony 

przetarg ofertowy 
na wykonanie docieplenia ścian budynków w Nowogardzie 

przy ul. Żeromskiego 4 (160m2), 15 lutego 15a (380m2) 
i w Węgorzynie przy ul. Runowskiej 9.

Szczegółowe informacje zawarte są w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia dostępnej w biurze Spółdzielni w cenie 10 zł.
Pisemne oferty zawierające: dane oferenta, oferowane składniki ceno-
twórcze, oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i 
przyjmuje je bez zastrzeżeń należy składać w Biurze Spółdzielni w termi-
nie do dnia 24.05.2007 r.
Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 25.05.2007 r. o godz. 10.30 
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 3925261.
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OG£OSZENIA 
DROBNE • Parapety, rolety zewnętrzne i wewnętrzne

• Profil 3 i 5 komorowy

• Okucia lub

• Sprzedaż ratalna

DECEUNINCK

MACO GUNIERUCHOMOŚCI

• Posiadam dwie hale do wynajęcia 
(ok. 100 m kw), jedna z kanałem, 
druga – maszyny stolarskie. 0694 
484 485.

• Sprzedam mieszkanie własnoś-
ciowe, 58 m kw, Nowogard. Tel. 
0603 621 884.

• Zamienię kawalerkę 31 m kw na 
Bema na 3 pokoje, może być z za-
dłużeniem. 0889 295 454.

• Kupię ziemię przy drodze No-

wogard – Stargard. 091 39 

23 887, 692 683 475.

• Posiadam do wydzierżawienia 

lub sprzedaży lokal z pomiesz-

czeniami mieszkalnymi + dwie 

hale produkcyjne, obok znaj-

duje się tarfostacja na ul. Trau-

gutta 2 w Nowogardzie. 0607 

288 835, 091 39 22 665.

• Sprzedam garaż przy ul. Gryfitów. 
695 400 600.

• Zamienię mieszkanie M-3 na 
większe lub podobne w Nowo-
gardzie, Goleniowie. 693 976 192.

• Wynajmę mieszkanie 2 poko-
je, centrum, 700 zł + prąd i gaz 
– ponownie aktualne. Tel. 
503 617 739.

• Hala + zaplecze (160 m kw) wy-
najmę. 697 25 67 78.

• Wydzierżawię teren o pow. 3000 
m kw w połowie utwardzony w 
atrakcyjnym miejscu ul. Boh. War-
szawy 34 przy stacji Auto – Gaz 
– dużo możliwości wykorzystania. 
Tel. 0600 893 163, 091 39 21 258.

• Kupię mieszkanie z niskim czyn-
szem, może być poza Nowogar-
dem. 886 508 588.

• Pilnie kupię 2-3 pokojowe miesz-
kanie własnościowe, ogrzewa-
nie własne, w Nowogardzie. Tel. 
667 045 009.

• Wynajmę mieszkanie dwupoko-

jowe w domku jednorodzinnym. 
607 504 083.

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie, uzbrojona, 22 ary. 
091 39 26 434.

• Wynajmę mieszkanie. 
697 495 857.

• Pokoje wynajmę. Tel. 091 39 
22 988, 698 84 30 40.

MOTORYZACJA

• Sprzedam Nissana Primerę kom-
bi, rok 1994, poj. 2 l, benzyna + 
gaz, centralny zamek, elektryczne 
szyby i lusterka, ABS, cena 8000 
zł do uzgodnienia. 607 137 081, 
693 716 085.

• Sprzedam przyczepkę kempingo-
wą z ogrzewaniem, wc, kuchenką 
i lodówką, cena 5 tys. zł do uzgod-
nienia. Tel. 602 309 809.

• Sprzedam Ranault Laguna, kombi, 
concorde, 1,8, 16V, 120 KM, pełne 
wyposażenie, bez skóry, bezwy-
padkowe, serwisowane, przeb. 
118 000 km, cena do uzgodnienia. 
Tel. 0605 522 340.

• W dobrym stanie sprzedam Peu-
geot 106, pojemność silnika 954, 
rok produkcji 1995 r. Dzwonić od 
godz. 20.00 091 39 25 724.

• Mazda 323 F, rok produkcji 1996, 
poj. 1500, srebrny metalik, elek-
tryczne szyby – przyciemniane, 
alufelgi, 2 poduszki powietrzne, 
centralny zamek. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 0667 463 410.

ROLNICTWO 
 

• Sprzedam prosiaki 5 tygodniowe. 
600 228 038.

• Sprzedam sadzeniaki jadalne. 091 
39 21 691.

• Sprzedam pszenżyto, żyto i jęcz-
mień. 608 762 876.

• Sprzedam 4 tony pszenżyta. 091 
39 170 19, 508 211 596.

• Sprzedam króliki. 091 39 22 607.
• Sprzedam zboże paszowe. 091 

39 106 25.
• Sprzedam sadzeniaki przemysło-

we Opus i Kuba. 091 39 18 316.
• Sprzedam źrebaki, wiek ok. 1 roku. 

Tel. 091 39 17 623 wieczorem.
USŁUGI

• Nauka angielskiego. 0697 
027 844. 

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• Profesjonalne strony interneto-
we na indywidualne zamówienie 

– szybki czas realizacji, faktury 
VAT. 0605 522 340.

• Usługi hydrauliczne, montaż in-
stalacji wod.-kan. i co, gazowe i 
stałopalne. 0697 878 118.

• Nauka angielskiego. 0697 
027 844. 

• Transport, przeprowadzki 

– 0604 516 451.

• Usługi remontowo-budowlane. 
0880 690 324.

• Cyklinowanie podłóg. 

691 703 843.

• TIPSY – tanio i profesjonalnie. 

504 589 679.

PRACA

• Przyjmę mechanika samocho-
dowego z kwalifikacjami. 091 39 
20 131, 0605 276 271.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub 
pomocnika. 603 366 286.

• Zatrudnię kierowcę kat. C. 
607 585 561.

• Praca we Włoszech w polu i ma-
gazynie, kobiety. Kontakt 091 
39 111 75.

• Fabryka Okien i Drzwi „OKNO” w 
Nowogardzie zatrudni handlow-
ca i montera stolarki z praktyką. 
Ul. 3 Maja 31, tel. 091 39 25 639.

• Zatrudnię ludzi do prac wykoń-

czeniowych i murarskich. Tylko 

poważne oferty. 691 46 10 22, 

607 083 845.

INNE

• Elektryczny przepływowy pod-

grzewacz wody, 380 V, małe 

gabaryty, do domku, baru, 

cena od 150 zł oraz Gazowy 

podgrzewacz wody 130 – 180 

litr., stojący, idealny do domku, 

pensjonatu, restauracji, gdzie 

gorąca woda jest w kilku bate-

riach – jednocześnie cena 1000 

zł. 0501 446 467.

• Sprzedam bardzo tanio segment 
goleniowski „Hubert” bez szafy, 
wymiar 320 m. Tel. 091 39 22 783, 
0660 392 851.

• PIEC gazowy c.o. VAILLANT, cena 

600 zł lub piec c.o. – elektronik, 

cena 1.200 zł oraz Junkers gazo-

wy do łazienki, kuchni firmy Va-

illant, cena 450 zł – gwarancja, 

serwis. 0501 446 467.

• Grzejniki panelowe c.o. do 

mieszkania, domku, warsztatu, 

różne rozmiary, nowe i używa-

ne – tanio oraz piec gazowy c.o. 

Vaillant stojący, żeliwny, elek-

tronik, do domku, cena od 800 

zł. Serwis gwarancyjny. 0501 

446 467.

• Sprzedam parkiet bukowy 
35x5x22. 091 418 44 70.

• Sprzedam zamrażarkę, chłodziarkę 
i inne urządzenia gastronomiczne 
i sklepowe (gwarancja). 601 58 74 
38.

• Sprzedam komputer 120 GB, 
pamięć 512 DDR, nagrywarka 
DVD/CD, monitor, drukarka, ska-
ner, głośniki, Celeron 2,6 GHz. Tel. 
601 922 280.

• Sprzedam telewizor ALGA 21-P-
36-68 sprawny. 605 576 908.

• Oddam szczeniaki (kundelki) w 
dobre ręce. Tel. 091 39 20 978.

• Sprzedam 5 pni pszczół. Tel. 091 
39 22 930.

• Sprzedam namiot 6 x 6. Tel. 091 39 
20 806.
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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

WYROBY HUTNICZE

NA

STAL ZBROJENIOWĄ
W PEŁNYM ASORTYMENCIE

złomowanie samochodów

Słudwia koło Płotów

AUTOZŁOM

Jak dają to brać
Smutkiem napawają pojemniki PCK pełne odzieży, rzadko opróżniane.

LMM
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Humor 
Henia Szczupaka

Krzyżówka panoramicznaNR 17

Kłopoty karierowicza

Rzeczywistość nowa!
Nowe wokół wszystko!
Kraj wkracza na tory
Inne, niepojętne...
Jakież wobec tego
Zająć stanowisko,
Gdy już...
Wszystkie lepsze zajęte!?

Wyznanie podatkowe

W finansach – wiadomo – drętwota,
Cały resort bez forsy się miota...
A niech coś i zakochane parki
Zrobią dla dobra gospodarki!
Od finansowej niech chroni nas klęski,
Zacny patriotyzm
Pozamałżeński!
Niech stanie się jasne
Dla każdego mężczyzny,
Co winien czynić dla dobra Ojczyzny,
A zobaczycie
Jak rozkwitnie wspaniale
Referat erotyczny
W skarbowym wydziale.
Ja sam –
Jako patriota, takie mam zagrania,
Deklaruję dodatkowe pieszczoty...
Do opodatkowania!
Bez ulg. Bez zniżek.
Bez żadnej klauzuli – 
Na twardej zasadzie:
Kto tuli – niech buli.

Ratujmy finanse

Chlapnij sobie kielicha,
To dla budżetu –
Zawsze jednak dycha.

Konkurs Wielkanocny – wyniki
Rozwiązania nadesłało 29 Czytelników doro-

słych i 15-tu najmłodszych.
Nagrody książkowe wylosowali;
- Regina Czarnowska z Osowa,
- Stanisława Pokorska z Nowogardu,
- Patryk Skowron z Nowogardu.

Wśród pociech szczęliwcami okazali się
(także nagrody książkowe):
- Wiktoria Szafran z Nowogardu,
- Liwia John z Troszczyna,
- Piotr Górzyński z Nowogardu.
Gratulujemy!

Nagrody będą do odebrania od wtorku 8 maja br. Zapraszamy do redakcji.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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)

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

Do serca 

przytul psa
Zachęcamy Państwa do 
przygarnięcia czworonoga, 
który z wytęsknieniem cze-
ka na nowego właściciela. 
Psy można obejrzeć w Przy-
tulisku przy Przychodni 
Weterynaryjnej „Sikorka” 
w miejscowości Sikorki 41 
lub dowiedzieć się szcze-
gółów pod numerami te-
lefonu (091) 39 17 695 lub 
(091) 39 17 664.

Nowogard 26.04.2007r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca   
2. Spawacz 
3. Laborantka 
4. Mechanik samochodowy, bla-

charz, lakiernik  
5.  Operator maszyn 
6.  Przewoźnik z Certyfikatem 
7.  Murarz, tynkarz, malarz, gla-

zurnik
8.  Rejestratorka medyczna, pie-

lęgniarka
9. Pracownik produkcji 
10.  Referent administracyjno 

– techniczny ½ etatu
11.  Konserwator
12.  Monter okien PCV
13.  Barman-kelner, kucharz, po-

moc kuchenna

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Pracownik produkcji  (Gole-
niów) 

2. Kierowca z kat. C+E (Gryfice) 
(Goleniów)

3. Murarz, spawacz, ślusarz, 
szpachlarz, elektryk, mecha-
nik maszyn (Szczecin)

4.  Magazynierzy (Szczecin) 
5.  Operator maszyn i urządzeń 

(Rurka/Goleniowa)
6.  Mechanik samochodowy, la-

kiernik, sprzedawca-magazy-
nier (Szczecin)

7. Kucharz, pomoc kuchenna 
(Glewice)

8. Pracownik do odpraw pasaże-
rów (Goleniów)



154-7.05.2007 r. 

Orzeł przybywa
W ostatniej ligowej kolejce Orzeł Trzcińsko Zdrój zepchnął Pomorzanina z 

czwartej pozycji w tabeli. Już w sobotę nowogardzki zespół będzie miał okazję 
do zrewanżowania się. Do Nowogardu przybywa właśnie drużyna z Trzcińska 
Zdroju, która aktualnie ma jeden punkt przewagi nad drużyna prowadzona 
przez Wojciecha Kubickiego.

W rundzie jesiennej Pomorzanin uległ w Trzcińsku Zdroju Orłowi 0:2.
Początek meczu godzina 18.00.
Piast Chociwel - Radovia Radowo Małe, Polonia Płoty - Vineta Wolin, 

Osadnik Myślibórz - Piast Choszczno, Dąb Dębno - Fagus Kołbacz, Odra 
Chojna - Zorza Dobrzany, Sparta Gryfice - Hutnik EKO TRAS Szczecin, 
Mieszko Mieszkowice - Kłos Pełczyce.

Andrzej Garguliński

V liga juniorów: Vineta Wolin 

– Pomorzanin Nowogard 0:1 (0:0)

Cenna wygrana

Vineta Wolin – Pomorzanin Nowogard 1:0 (1:0)

Przegrana w trzy minuty
Pomorzanin: Piątkowski – 

Marszałek, M. Miklas, Nierad-
ka, Kram, Galus, Skórniewski, 
Konieczny, Jędras, Gołdyn (81’ 
Budzich), Bonifrowski.

Stawką meczu Pomorzanina 
z Vinetą było trzecie miejsce 
w ligowej tabeli. Właśnie na tę 
pozycję awansowałby nowo-
gardzki zespół gdyby wywiózł 
z Wolina komplet punktów. 
Jednak podopieczni Wojciecha 
Kubickiego bardzo szybko zo-
stali pozbawieni nadziei.

Już w 3. minucie Vineta prze-
prowadziła akcję skrzydłem 
zakończoną dobrym dośrod-
kowaniem. Nasi defensorzy 
nie zdołali upilnować jednego 
z miejscowych graczy i ten głową 
skierował piłkę do siatki.

Ta akcja wyraźnie ustawiła mecz. 
Gospodarzom bardziej zależało na 
pilnowaniu korzystnego wyniku 
niż na jego podwyższeniu więc hu-
raganowych akcji Vinety kibice nie 
mieli okazji oglądać. Z kolei Pomo-
rzanin próbował odrobić straty, lecz 
niewiele mógł zdziałać. Wystarczy 
wspomnieć, że w pierwszej połowie 
najlepszą okazję do wyrównania wy-
niku spotkania miał wykonujący rzut 
wolny Bonifrowski. Jednak posłana 
przez niego piłka trafiła w jednego z 
zawodników.

W drugiej połowie ten sam zawod-
nik ponownie stanął przed szansą, 
lecz tym razem uderzona przez niego 
piłka minęła bramkę.

Niedługo później prowadzący piłkę 
Galus mógł dograć do będących w 
lepszej pozycji M. Miklasa lub Boni-
frowskiego, zdecydował się jednak na 
indywidualne wykończenie, i kolejna 
szansa na wyrównanie nie została 
wykorzystana.

Z kolei akcje Vinety zatrzymywały 
się na Piątkowskim i wynik nie uległ 
już zmianie.

1.  Dąb Dębno 23 60 57-20
2.  Piast Choszczno 23 51 56-22
3.  Vineta Wolin 23 49 49-26
4.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 23 45 51-31
5.  Pomorzanin Nowogard 23 44 55-33
6.  Odra Chojna 23 43 54-30
7.  Polonia Płoty 23 32 46-40
8.  Sparta Gryfice 23 26 31-38
9.  Mieszko Mieszkowice 23 26 26-27
10.  Piast Chociwel 23 26 34-29
11.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 23 25 35-41
12.  Osadnik Myślibórz 23 24 32-55
13.  Fagus Kołbacz 23 24 27-45
14.  Radovia Radowo Małe 23 20 35-65
15.  Kłos Pełczyce 23 17 18-39
16.  Zorza Dobrzany 23 13 25-90

Pomorzanin: Bobrowski – Mordzak, 
Jakubowski, Domanowski, Fijałkow-
ski, Iwaniuk, Pertkiewicz, Majdziński, 
Majczyna( 85’ Pastusiak), Borowik 
(80’ Hoppe), Lembas.

Bramka dla Pomorzanina: Pert-
kiewicz.

Podopieczni Czesława Sowy po 
ciężkim meczu pokonali wicelidera 
V ligi juniorów, drużynę Vinety 
Wolin.

Już w 2. minucie przed szansą na 
objęcie prowadzenia staje Lembas, 
lecz z 16. metrów trafia w bramkarza. 
Po chwili groźnie odpowiada Vineta, 
lecz piłka przelatuje obok słupka. Do 
przerwy swoje szanse mieli jeszcze 
Pertkiewicz i Lembas, lecz żaden z 
nich nie zdołał umieścić piki w siatce.  
Również gospodarze ani razu nie 
zdołali pokonać bramkarza gosci i do 
przerwy był bezbramkowy remis.

Po wznowieniu gry zaczęli miej-
scowi, lecz groźny strzał z 10. metrów 
Bobrowski wybija za bramkę. W 
odpowiedzi Majczyna przeprowadza 
indywidualną akcję, uderza z ostrego 

konta, lecz i on nie zdołał pokonać 
bramkarza.

Bramka pada dopiero w 75. mi-
nucie. Borowik decyduje się na 
indywidualną akcję, wpada w pole 
karne gdzie jest nieprawidłowo po-
wstrzymywany. Sędzia bez wahania 
odgwizduje rzut karny, który na 
bramkę zamienia Pertkiewicz. 

Vineta rzuca się do odrabiania strat. 
Już pięć minut później piłka po strza-
le z 20 metrów jednego z wolińskich 
piłkarzy ląduje na poprzeczce. Po 
chwili uderzenie z 10. metrów trafia 
w słupek bramki Bobrowskiego. Tuż 
przed końcowym gwizdkiem jeden 
z zawodników gospodarzy oddaje 
strzał z 15. metrów, lecz piłkę lecącą 
prosto w okienko wybija bramkarz 
gości ratując tym samym komplet 
punktów dla Pomorzanina.

Pozostałe wyniki meczów:
Piast Choszczno - Dąb Dębno 0:2, 

Kłos Pełczyce - Osadnik Myślibórz 
1:2, Radovia Radowo Małe - Polonia 
Płoty 3:0.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1.  Piast Chociwel 22 61 91-14
2.  Vineta Wolin 23 48 72-30
3.  Pomorzanin Nowogard 23 42 38-32
4.  Osadnik Myślibórz 23 41 65-35
5.  Dąb Dębno 23 37 60-38
6.  Kłos Pełczyce 23 36 54-37
7.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 22 33 57-39
8.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 22 33 47-62
9.  Polonia Płoty 23 28 54-45
10.  Odra Chojna 22 27 49-63
11.  Mieszko Mieszkowice 22 27 34-53
12.  Sparta Gryfice 22 25 38-48
13.  Piast Choszczno 23 20 34-75
14.  Radovia Radowo Małe 23 19 33-102
15.  Zorza Dobrzany 22 19 33-65
16.  Fagus Kołbacz 22 18 22-43

„Po szybkiej stracie gola mecz stał 
się raczej wyrównanym widowi-
skiem, lecz Vineta była właśnie o tę 
jedną akcję bramkową lepsza od nas. 
Jedynym wytłumaczeniem  jest to, że 
w mojej kadrze zabrakło aż pięciu 
zawodników, których wyeliminowały 
kartki, kontuzje lub sprawy osobi-
ste.” – powiedział po meczu trener 
nowogardzkiego zespołu Wojciech 
Kubicki.

Przed tym spotkaniem Pomorzanin 
miał szanse na awans w ligowej tabeli. 
Jednak powrót z Wolina bez punk-
tów i wygrana Orła Trzcińsko Zdrój 
sprawiły, że nowogardzki zespół 
zanotował spadek na piątą pozycję i 
na siedem kolejek przed końcem roz-
grywek traci do mdrugiego miejsca 
siedem punktów.

Pozostałe wyniki meczów:
Zorza Dobrzany - Sparta Gryfice 

1:0, Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Mieszko 
Mieszkowice 5:3, Radovia Radowo 
Małe - Polonia Płoty 3:5, Hutnik EKO 
TRAS Szczecin - Piast Chociwel 0:3, 
Fagus Kołbacz - Odra Chojna 2:1, 
Kłos Pełczyce - Osadnik Myślibórz 
1:0, Piast Choszczno - Dąb Dębno 
1:1.

Andrzej Garguliński

Marek Piątkowski kilkarotnie ratował 
swój zespół z opresji.              foto archiwum 
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REKLAMA

MEBLE
dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

Transport gratis na terenie miasta Serdecznie zapraszamy

PIWNICA BIEDRONKA

NIE PRZEPŁACAJ - KUPUJ TYLKO U NAS

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

TANIE OPŁATY WSZYSTKO - 0.90 PLN

FOTO - BOŻENA
72-200 Nowogard
ul. 3-go Maja 48

Tel. 091 39 26 953
Tel.kom. 501 054 706

Na Życie
i Mieszkaniowe

70-423 Szczecin

tel/fax 091 488 54 26

KUPNO - SPRZEDAŻ

ul. Piłsudskiego 11/2

ARDOM

ERMINEX
i dużo, dużo więcej

Nowogard • ul. 15 Lutego 9
tel. 091 39 20 882

Systemy ratalne • Dowóz do klienta

Informujemy, że   

8 maja 2007 r.
wtorek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 091 39 25 501

TYLKO 450zł*
*cena netto

Będą mieszkania
Prywatny inwestor z Maszewa wybuduje tutaj 4-piętrowy budynek z 

mieszkaniami na wynajem.
LMM
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Jak to zwykle w maju bywa uroczyście ubrani uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjal-
nych zasiedli w szkolnych ławach by zdać swój egzamin dojrzałości.

W piątek przed wszystkimi tegorocznymi maturzystami 
był pisemny egzamin z języka polskiego. Na poziomie 
podstawowym należało napisać wypracowanie na jeden 
z dwóch tematów. Jeden dotyczył męczeństwa młodzieży 
polskiej na podstawie III części „Dziadów” Adama Mi-
ckiewicza . Drugi dotyczył porównania sposobów przed-
stawienia matek i ich relacji z dzieckiem w powieściach 
„Granica” Zofii Nałkowskiej i „Przedwiośnie” Stefana 
Żeromskiego. Poza tym wszyscy mieli zinterpretować 
tekst Barbary Skargi na temat obywatelstwa.

Ci, którzy zdecydowali się na poziom rozszerzony 

mieli wybór pomiędzy tematem związanym ze sposoba-
mi przedstawienia prowincji w „Pani Bovary” Gustawa 
Flauberta i „Republiki marzeń” Brunona Schulza. Mogli 
także zinterpretować sposób przedstawienia ojczyzny w 
wierszu Tomasza Różyckiego pt. „12 stacji”, nawiązując 
do „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.

Zdaniem maturzystów tematy z języka polskiego nie 
były trudne.

Wczoraj odbył się pisemny egzamin z języka obcego.
Ag

Zawyją 

syreny
Dziś punktualnie o godzinie 

12.00 w Nowogardzie zawyją 
syreny. Będzie to uczczenie 
62. rocznicy zakończenia II 
wojny światowej a przy okazji 
sprawdzony zostanie system 
alarmowy miasta.

Ag

Kwietniowe 
decyzje 
burmistrza 

Wyniki 
Biegów 
Majowych
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KALENDARIUM
8 MAJA

Imieniny: Achacy, Achacjusz, Amat, Arseniusz, Bene-
dykt, Bonifacy, Dezyderia, Dionizy, Heladia, Heladiusz, 
Marek, Michał, Piotr, Stanisław, Stanisława, Ulryka, 
Wiktor i Wiron
Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa nad Faszy-
zmem
Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego 

Półksiężyca i Tydzień PCK (ruchomy)
1989 - Ukazał się pierwszy numer “Gazety Wybor-
czej”

9 MAJA

Imieniny: Beat, Geroncjusz, Hiacynta, Hiob, Hermes, 
Karolina, Mikołaj, Maria, Otokar, Pachomiusz, Przebor 
i Stefan
Święto Unii Europejskiej - z okazji ogłoszenia planu 
Schumana o utworzeniu EWWiS
1966 - Po raz pierwszy w telewizji pokazano serial 
Czterej pancerni i pies

10 MAJA

Imieniny: Antoni, Antonin, Beatrycze, Blanda, Celz-
jusz, Chociesław, Chocsław, Cyryn, Cyryna, Częstomir, 
Epimach, Feliks, Filadelf, Filadelfia, Gordian, Gordiana, 
Innocenty, Izydor, Jan, Łazarz, Nazariusz, Nazary, Sofro-
nia, Symeon, Symplicjusz, Symplicy i Wiktoryna

Najserdeczniejsze 
życzenia imieninowe 

drogiej chrzestnej 
Stanisławie 

Nowak
życzy chrześnica 

z rodziną

Kronika policyjna

Komunikat policji
W związku ze zbliżającymi się komuniami poli-

cjanci apelują o zwrócenie większej uwagi na bez-
pieczeństwo rowerów należących do najmłodszych 
i sposobu w jaki oni nimi dysponują. W ostatnim 
czasie w naszym mieście już odnotowano kradzieże 
jednośladów. 

W poniedziałek włamano się 
do samochodu volkswagen golf 
zaparkowanego przy ulicy Że-
romskiego. Skradziono głośniki 
samochodowe wartości 150 zł.

Około godziny 18.40 z terenu 
jednej z hurtowni przy ulicy 
Bohaterów Warszawy 16-latek 
usiłował ukraść sztaplarkę. Co 
ciekawe, w tym czasie obecni byli 
pracownicy hurtowni, którzy 
zdołali go złapać. Okazało się, że 
sprawca był pijany i jak wyjaśnił 
chciał w pełni sprawny pojazd 
chciał... sprzedać na złom. Po-
licjanci przygotowali już wnio-
sek do sądu rodzinnego przed, 
którym nastolatek odpowie za 
swój czyn.

W środę w sklepie „Lidl” 
nieznany sprawca wykorzystu-
jąc zainteresowanie zakupami 
wyciągnął z koszyka saszetkę, 
w której znajdowały się dowód 
osobisty i karty bankomatowe.

Z posesji przy ulicy Luboszan 

skradziono kosiarkę, 20 m prze-
wodu elektrycznego, sprężarkę i 
inne przedmioty wartości 1250 
zł.

Na ulicy 15 Lutego policjanci 
zatrzymali Dariusza M., który 
jechał rowerem mając 1,20 pro-
mila alkoholu w wydychanym 
powietrzu.

W czwartek na drodze mię-
dzy Świerczewem a Strzelewem 
zatrzymano kolejnego pijanego 
kierowcę. Jarosław S. jechał 
volkswagenem golfem mając 
1promil alkoholu.

Do idącej ulicą 700 lecia ko-
biety podbiegło dwóch młodych 
mężczyzn i wyrwało jej torebkę. 
W środku znajdowały się dowód 
osobisty, telefon komórkowy 
oraz 100 zł.

W piątek uszkodzono zapar-
kowany przy ulicy Bohaterów 
Warszawy samochód mazdę 
626. Był to typowy akt wan-
dalizmu. Sprawca powybijał w 

pojeździe szyby, lecz został już 
zatrzymany.

W sobotę włamano się do piw-
nicy budynku przy ulicy Bohate-
rów Warszawy. Skradziono trzy 
wędki z kołowrotkami oraz broń 
pneumatyczną tzw. wiatrówkę. 
Straty oszacowano na 800 zł.

Włamano się również do za-
parkowanego przy ulicy 700-
lecia samochodu ford sierra. 
Po wybiciu szyby skradziono 
radioodtwarzacz i dwie wędki. 
Właściciel oszacował swe straty 
na 500 zł.

W niedzielę w Ostrzycy pijany 
mężczyzna wybił szybę i wgniótł 
przednią maskę samochodu 
osobowego. Jako, że w stosunku 
do interweniujących policjan-
tów zachowywał się agresywnie 
został obezwładniony i prze-
wieziony do izby wytrzeźwień. 
Przed sądem odpowie w trybie 
przyspieszonym.

Ag

Uwaga Emeryci
Prosimy uprzejmie o sprawdzenie w legi-

tymacji czy składki na ten rok są opłacone. 
Szczególnie ważne jest by ZKP było do końca 
maja opłacone. Z góry dziękujemy.

Biuro czynne w poniedziałki i piątki od go-
dziny 9.00 do 12.00.

Alina Ochman

Wiosna radości, wiosna muzyki...
Zamek Książąt Pomorskich po 

raz kolejny zapełnił się słowem, 
muzyką i poezją. Finały wojew-
ódzkie 52. Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego, które 
odbywały się tam 21 kwietnia, 
zgromadziły najlepszych artys-
tów-amatorów z całego wojew-
ództwa zachodniopomorskiego. 
Oczywiście nie mogło zabraknąć 
tam uczniów II Liceum Ogólno-
kształcącego w Nowogardzie. W 
finale Turnieju Poezji Śpiewa-
nej wzięli udział: Brygida Sa-
wicka (akompaniament Maciej 
Kasprzak) i Maciej Kasprzak 
(akompaniament Grzegorz Ziół-
kowski). Spisali się doskonale, 
a ich występy spotkały się ze 
świetnym przyjęciem zarówno 
jury, jak i publiczności. Niekwes-
tionowany sukces osiągnął Ma-
ciek Kasprzak, który zwyciężył 
w finale wojewódzkim Turnieju 
Poezji Śpiewanej i jako jedyny 

zakwalifikował się 
do finału ogól-
n o p o l s k i e g o , 
któr y odbędzie 
s i ę  w  c z e r w c u 
we Włocławku. 
Radości nie było 
końca! Wiosna na-
gle stała się jeszcze 
piękniejsza i jeszc-
ze słoneczniejsza! 
Za Maćka trzy-
mamy kciuki i ży-
czymy powodzenia 
we Włocławku, a 
także wierzymy, 
że zarówno Ma-
ciek, jak i Brygi-
da zawsze będą 
dzielić się z nami 
swą  w yjątkową 
m u z y c z n ą 
wrażliwością.

red.

Fundacja „Zdrowie” do likwidacji?
Podczas ostatniej Sesji na ręce Przewodniczącego Rady Marka Krzywani wpłynął pisemny wniosek 

złożony przez radnego Sławomira Kucala.
We wniosku czytamy, że Fundacja „Zdrowie” nie przynosi spodziewanych efektów, nie wpływa na 

poprawę sytuacji szpitala i w związku z tym należy ją zlikwidować, a jej aktywa przekazać na rzecz 
szpitala.

O dalszym losie wniosku będziemy informować. 
LMM
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Wiwat Maj Piękny Maj 
dla Polaków błogi raj 

Na uroczystości 3 Maja przybyły tłumy mieszkańców

Zniechęcenie do 1 Maja czy też koniunkturalizm?

Handel na placu Woności
30 kwietnia w godzinach popołudniowych plac Wolności opanowali przy-

jezdni handlowcy.
Handlowe namioty okoliły plac i rozpoczęło się głośne granie. Liczna grupa 

potencjalnych klientów odwiedzała to miejsce przez wszystkie dni długiego 
weekendu. Według ich opinii ani wybór towarów nie był rewelacyjny, ani 
też ceny nie odbiegały od cen proponowanych przez naszych handlowców z 
targowiska miejskiego.

Trzeba więc zadać pytanie – skoro mieszkańcy nie korzystają z tego rodza-
ju oferty to po co sprowadzać obwoźnych kupców ? Czy opłaty przez nich 
wniesione do kasy miasta rekompensują utratę utargu i podatku jaki wpłciliby 
nasi handlowcy? 

LMM

Można by te słowa odnieść do uro-
czystości i imprez ,które w ostatnich 
dniach od 1 do 3 maja, a właściwie 
do  niedzieli 6 maja nadawały rytm 
naszemu życiu tu w Nowogardzie. 
Po raz pierwszy zaoferowano szero-
ką gamę atrakcji - Nowogardzianie 
mogli uczestniczyć w wielu barwnych 
i głośnych imprezach majowych. 
Aktywni sami brali udział w „grze”, 
inni mogli obserwoawać, kibicować, 
podziwiać..

Nie licząc „wypadku przy pracy”, 
bo tak trzeba nazwać tzw. obchody 1 
maja święta klasy robotniczej, które 
próbowł zorganizować lokalny ak-
tyw, a właściwie jego pozostałość po 
SLD - zakończył się totalną klapą. 
W tych tzw obchodach udział wzię-
ło aż 9 członków w tym 4 radnych. 
Najwidoczniej umarła klasa robot-
nicza, która nabijana przez lata w 
butelkę wolała iść nad jezioro. A tam 
było naprawdę co robić!. Za sprawą 
Urzędu Miejskiego, Domu Kultury, 
Stowarzyszenia Wodniak, ZHP,PCK 
i  wielu innych już od rannych go-
dzin 1 maja rozgrywano turniej 
tenisa ziemnego,  zawody w koszy-
kówce i turniej szachowy.  W kolej-
nych dniach mogliśmy brać udział w 
koncertach rockowych na wysokim 
poziomie, oglądać bodaj pierwszy 
raz występy przedszkolaków, pokaz 
kunsztu muzycznego uczniów Szkoły 
Muzycznej w Nowogardzie i wreszcie 
najbardziej masową imoprezę  - słyn-
ne Biegi Majowe.

Ta tradycyjna już impreza przy-
ciągnęła sporo osób biorących udział 
i dużą liczbę kibiców. Nie zabra-
kło 3 maja tego, co dla każdego z 
nas Polaków ważne. O godzinie 

11 w Kościele PWN Marii Panny 
Ks.Dziekan Grzegorz Zaklika od-
prawił uroczystą mszę za Ojczyznę 
z udziałem pocztów sztandarowych, 
kombatatów, burmistrzów oraz za-
proszonych gości i licznie przybyłych 
mieszkańców. Po uroczystej mszy 
świętej poczty sztandarowe wraz z 
delegacjami i mieszkańcami miasta 
udały się na Plac Wolności, gdzie od-
były się o godz. 12 uroczystości złoże-
nia kwiatów oraz odśpiewano Hymn 
Polski. Okolicznościowe wystąpie-
nie wygłosił Burmistrz Nowogardu 
Kazimierz Ziemba, który nawią-
zał do Konstytucji 3 Maja i etosu 
pracy dla dobra Rzeczypospolitej. 
Następnie w obecności gości Poseł 
Magdaleny Kochan, Radnej Sejmiku 
Wojewódzkiego Anny Sztark 
oraz Zastępcy Burmistrza Artura 
Gałęskiego wręczono nagrody za wy-
niki w poszczególnych kategoriach 
Biegów Majowych. 

W rozmowie z nami Wiceburmistrz 
Artur Gałęski podkreślił olbrzymie 
zaangażowanie i wkład pracy pra-
cowników Urzędu Miejskiego oraz 
pracowników jednostek gminnych,  
nauczycieli wychowania fizycznego, 
pasjonatów sportu, społeczników i  
sponsorów. Wiceburmistrz stwier-
dził, że największe uznanie należy 
się Panu Tobiaszowi Lubczyńskiemu, 
koordynatorowi d/s sportu, który 
całą tą kilkudniową imprezą dowo-
dził i zadbał o każdy szczegół

My gratulujemy nowego, odważne-
go spojrzenia na obchody rocznicowe 
oraz smaku i pomysłowości w orga-
nizacji imprez masowych na taką 
skalę…

Tekst i fotoLMM
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Personelowi 
oddziału chirurgicznego

w Nowogardzie
za troskliwą 

i wspaniałą opiekę
dziękuje
pacjentka 

Stanisława Orłowska

PODZIĘKOWANIA

Kwietniowe decyzje 
burmistrza

Na każdej Sesji Rady Miejskiej burmistrz składa sprawozdanie ze swj 
działalności między Sesjami. W tej publikacji przybliżę Państwu wybrane 
problemy, zazwyczaj przez obywateli niezauważalne… 

Jak walczymy z alkoholizmem – cz. III
Walka z akoholizmem to nie tylko stworzenie uzależnionym możliwości skutecznego leczenia – to także 

zapobieganie tej chorobie poprzez prowadzenie profilaktyki. Rozwijana jest więc działalność informacyjna 
i edukacyjna, szczególnie wsród dzieci i młodzieży szkolnej.

W poprzednich artukułach wymieniałem koszty na tę działaność. Teraz przedstawię konkretne 
przedsięwzięcia.

Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, 
ochrona środowiska

- odnowiono miasteczko ruchu drogowego na 
pl. Szarych Szeregów – nawierzchnia bitumiczna 
– PRD S.A – wkład Gminy – 10.000 zł, oznako-
wanie poziome i pionowe – firma AZBUD za 
4 734,54 zł.

- przywrócono do właściwych granic drogę 
Swierczewo – Ogorzele. Wykonawca firma 
AZBUD – koszt 7.040,38 zł.

- wyrównano drogę dojazdową do posesji w 
Warnkowie – firma AZBUD – koszt 3.824,18 zł.

- zlecono remont drogi gminnej w Czermni-
cy. Termin wykonania do końca maja – firma 
AZBUD – planowanty koszt 40.000 zł.

- wyrównano drogę Ostrzyca – Kolonia Ostrzy-
ca. Firma AZBUD – koszt 7.537,34 zł.

- zlecono wyrównanie drogi do garaży przy ul. 
15 Lutego i drogi w Bieniczkach – firma AZBUD 
– koszt 3.000 zł.

- zlecono wyrównanie drogi dojazdowej do 
bloków nr 13 i 14 przy ul. Warszawskiej – ter-
min do połowy maja – firma AZBUD, koszt ok. 
10.000zł,

- wydano dwie decyzje administracyjne o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
budowę sieci wodno-kanalizacyjnej dla zakładu 
produkcji płyt wiórowych,

Inwestycje i remonty
- ruszy przebudowa ul. Kowalskiej – 24.04 

zgłoszono w Starostwie zamiar przystąpienia do 
prac związanych z naprawą nawierzchni tej ulicy. 
Prawdopodobny termin przetargu na wykonawcę 
robót – druga połowa maja.

- ogłoszono przetarg na modernizację ulicy 
Traugutta – oferty można składać do 8 maja br.

-  będzie budowany chodnik do kościoła w 
Żabowie – wystąpiono do Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad o wydanie warun-
ków technicznych, przygotowuje się dokumenty 
o wyłączenie z produkcji rolnej działki pod bu-
dowę chodnika,. Inwestycję uzgadnia się także z 

Programy i warsztaty profi-
laktyczne w roku 2006.

- „Trzeci Elementarz – czyli 
7 kroków”.

We wszystkich Szkołach Pod-
stawowych i Gimnazjalnych całej 
gminy. Prowadzili przeszkoleni 
nauczyciele.

Uczestniczyło 218 uczniów, 
158 rodziców i 176 nauczycieli.

- „Lot TAK, odlot NIE” – w 
programie uczestniczyło 486 
uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych,

- Program „NOE” dla 417 
gimnazjalistów,

- Spektakle teatralne – „Ta-
jemnicza skrzynia”, „Złudzenia 
a uzależnienia”, „Życie nie po to 
jest by…” obejrzało 528 uczniów 
ze szkół podstawowych, specjal-
nej i ponadgimnazjalnych.

- w warsztatach na temat 
przeciwdziałania narkomanii 
uczestniczyło 68 nauczycieli i 
33 rodziców.

- w 6 szkołach wiejskich funk-

cjonowały świetlice 
opiekuńczo-wycho-
wacze real izujące 
programy profilakty-
uczne. Opieką objęto 
106 uczniów. Dzieci 
uczyły się jak radzić 
sobie z agrasją, jak 
wyrabiać poczucie własnej war-
tości, jak szukać akceptacji w 
środowisku.

Świetlica „Promyk”
W zajęciach tej świetlicu 

uczestniczyło w ciągu całego 
roku 90 dzieci skierowanych 
przez szkolnych pedagogów z 
SP1, SP2, SP4, Szkoły Specjalnej 
i Pogotowia Opikuńczego.

Stale uczęszcza 28 dzieci przez 
5 dni w tygodniu (10 – 18 w cza-
sie letnim i od 9 – 17 w okresie 
zimowym).

Główne zadania to zapewnie-
nie warunków do nauki, pomoc 
w nauce, praca wychowawcza, 
organizowanie czasu wolnego, 
pobudzanie i rozwijanie zaintwe-

Zachodniopomorskim Konser-
watorem Zabytków.

- modernizacja budynku Ra-
tusza – wyłoniono projektanta 
zabezpieczenia uszkodzonych 
elementów stropu i pękniętej 
belki nad salą obrad. Projekt 
wykona Pracownia BAD-KON 

Henryka Demkowicza z Gry-
fic.

Nowogardzkie firmy
- podmioty gospodarcze 

(poza spółkami) wpisane do 
ewidencji:

-  na dzień 31.12.2006 – 
2 506,

-  na dzień 24.04.2007 – 
2 512.

W tym czasie z ewidencji 
skreślono 71 podmiotów, a 
zarejestrowano 77 nowych pod-
miotów.

Opr. LMM 

resowań, organizowanie zabaw i 
zajęć sportowych.Zajęcia prowa-
dzone są również w plenerze, or-
ganizowane są wycieczki, biwaki, 
wyjazdy na basen, kuligi.

Przez cały rok zapewniany jest 
ciepły posiłek.

Klub Abstynenta „Hania”.
Klub oferuje pomoc uzależ-

nionym od alkoholu. Gminny 
program pokrywa koszty funk-
cjonowania klubu – płaci za opał, 
energię, telefony, wodę, ścieki, 
wynagrodzenie gospodarza i 
koszty zajęć terapeutycznych. 
Uczestnicy pracują w grupach 
samopomocowych gwarantują-
cych dyskrecję.

Opr LMM

Osłonić bankomat

Z widocznego na zdjęciu bankomatu PKO BP  zainstalowanego 
w budynku Nowogardzkiego Domu Kultury przy placu Wolności 
korzysta wielu ludzi – nie tylko klientów banku.

Niestety w słoneczne dni, przed południem bankomat jest tak 
oświetlony, ze napisy na monitorze są niewidoczne. Utrudnia to 
dokonanie operacji. Może zainstalować daszek – chociażby prostą 
markizę?

LMM
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PODZIĘKOWANIA

  W obiektywie Jana Korneluka    NOWOGARD „WCZORAJ”

 Majowy czyn społeczny.

Sukcesy uczniów II LO 
w Gliwicach

W dniach 20-22 kwietnia w Gli-
wicach odbył się finał ogólnopolski 
XVII Olimpiady Teologii Katolickiej 
pod hasłem “Trwajcie mocni w wie-
rze”. Wśród ponad 120 uczestników 
z całego kraju znalazło się dwoje uc-
zniów II Liceum Ogólnokształcącego 
w Nowogardzie - Agata Tychoniec 
(kl. I B) i Wojciech Koladyński (kl. 
III B), którzy wraz z Tomaszem Jetką 

z XIII LO w Szczecinie reprezentow-
ali diecezję szczecińsko-kamieńską. 
Wśród obowiązkowej literatury, którą 
uczestnicy musieli sobie przyswoić, 
znalazły się m.in. encykliki Jana 
Pawła II i Benedykta XVI czy Kat-
echizm Kościoła Katolickiego. Nie da 
się ukryć, że lektura tekstów takich 
jak “Fideis et ratio” (o związkach wi-
ary i rozumu) czy “Redemptor homi-

nis” nie należy do najłatwiejszych 
- uczniowie przekonali się jak trudne 
zadanie stoi przed teologiem, który 
niedoskonałym i ograniczonym 
językiem stara się opisać Nieogranic-
zone i Doskonałe. Mimo to, licealis-
tom z Nowogardu udało się osiągnąć 
wielki sukces. Wojtek Koladyński 
zdobył tytuł laureata i znalazł się 
wśród 20 najlepszych (razem z 
Tomaszem Jetką z XIII LO) uczest-
ników w kraju, a Agata Tychoniec 

otrzymała tytuł finalistki. Radość 
była tym większa, gdyż ucznio-
wie II Liceum Ogólnokształcącego 
w Nowogardzie po raz pierwszy brali 
udział w tej olimpiadzie. Opiekunem 
naszych młodych teologów był ks. 
Marek Gajowiecki. Agacie, Wojt-
kowi i księdzu Markowi gratulujemy 
i mamy nadzieję, że teologia na stałe 
wpisze się w krąg zainteresowań uc-
zniów II LO. 

red.
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Biegi majowe 2007 

Impreza się rozrasta
3 maja po raz kolejny odbyły się Biegi Majowe. Impreza organizowana 

przez sztab ludzi skupionych wokół Andrzeja Nowaka na stałe wpisała się w 
nowogardzki krajobraz i co ważne, nabiera rangi rozrastając się do całkiem 
sporych rozmiarów.

W tegorocznej imprezie wzięło 
udział około 1000 zawodników w 
różnym wieku. Na nowogardzkich 
podwórkach już dzień wcześniej 
była ona głównym tematem rozmów 
najmłodszych jej uczestników. W 
dniu zawodów już od samego rana 
plac Szarych Szeregów wypełnił 
ogromny tum. Byli rodzice rozgrze-
wający się ze swoimi dziećmi, byli 
amatorzy jak i zawodnicy skupieni 
w klubach sportowych. Pojawiło się 
wiele twarzy znanych z poprzedniej 
edycji imprezy

Biegi odbywały się w różnych 
kategoriach wiekowych. Do rywali-
zacji mogli stanąć już przedszkolaki, 
wśród których najmłodsza była 
Natalia Franczak ze Szczecina. Na 
przeciwległym biegunie znalazł się 
80-letni Erhard Zipplies z Hamburga, 
który wystartował w biegu głównym. 
Towarzyszyła mu Janina Rosińska z 
Pabianic, która ma na swoim koncie 
przebiegnięcie 270 maratonów. I nie 
powiedział jaszcze ostatniego sowa. 
Z Nowogardu ta para wyjechała do 
Krakowa, oczywiście pobiegać.

Imprezę tradycyjnie zakończył bieg 
główny rozgrywany na dystansie 10 
km. Wśród mężczyzn zwyciężył 
Marek Jaroszewski z Piły. Najlepszy 
zawodnik z naszego miasta Tomasz 
Bobrowski przybiegł na szóstej po-
zycji. Wśród kobiet najlepszy wynik 
uzyskała Anna Nicińska z Polic.

Oprócz nagród indywidualnych, 
została przeprowadzona klasyfika-
cja szkół podstawowych, w których 
zwyciężyła po raz kolejny Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Nowogardzie 
zdobywając puchar dyrektora SP nr 3 
Piotra Kazuby i nagrodę 500 złotych. 
W biegu rodzinnym zwyciężyli pań-
stwo Gapińscy z Kołobrzegu.

Patronat nad imprezą objął Urząd 
Marszałkowski województwa zachod-
niopomorskiego wraz ze Starostwem 
Powiatowym w Goleniowie. Biegi 
Majowe dofinansowane zostały ze 
środków Fundacji Współpracy Pol-
sko-Niemieckiej. Biegi, a szczególnie 
dekorację najlepszych zawodników 
biegu głównego uświetnili swoimi 
osobami: poseł RP  Magdalena 
Kochan, przedstawicielka Urzędu 
Marszałkowskiego Anna Sztark, wi-
cestarosta Powiatu Goleniowskiego 
Tomasz Kulinicz, wiceprzewodniczą-
cy Rady Powiatu Zygmund Heland, 
oraz gospodarze imprezy, burmistrz 

Nowogardu Kazimierz Ziemba wraz 
z zastępcą Arturem Gałęskim

Tegoroczna edycja Biegów Majo-
wych, dzięki zaangażowaniu kilku-
dziesięciu osób (głównie nauczycieli 
wychowania fizycznego nowogardz-
kich szkół) oraz znacznemu wspar-
ciu finansowemu ze strony Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie, zrobiła 
krok do przodu. Organizatorem 
Biegów Majowych byli; ognisko 
TKKF „WODNIAK” wraz z Urzędem 
Miejskim w Nowogardzie. Patronat 
medialny: Dziennik Nowogardzki

Organizatorzy pragną serdecznie 
podziękować całemu komitetowi or-
ganizacyjnemu, wszystkim osobom, 
sponsorom, przyjaciołom biegu i 
instytucjom za wysiłek włożony w 
przygotowanie i sprawne przeprowa-
dzenie imprezy.

Sponsorami imprezy byli: Przedsię-
biorstwo Robót Drogowych, Pizzeria 
Neptun, Geodezja - Pan Andrzej 
Siwy, Bartek-Domet, Armatura, 
Azbud, Witter, Pebeo-Grinbud, Usłu-
gi Geodezyjne - Pan Sławomir Zwie-
rzyński, Terminex-Meble, Montbud, 
Adam Fedeńczak, Gwarant, Panstwo 
Opala, Pro-fur, Twn, Budmat, Sklep 
Sportowy- Panstwo Kubiccy, Sowilo, 
Dominik Gołąb, Piotr Lewiński, 
Nadleśnictwo Nowogard, Bicycl, 
Sklep Ogrodniczy- Państwa Laskow-
skich, Skóro-Metal, Betmix, Pro-bud, 
Foto-Venus.

Andrzej Garguliński
foto Jan Korneluk

WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH BIEGÓW

Przedszkolaki dziewczęta

1 Moscińska Weronika przedszkole nr4
2 Machol Patrycja przedszkole nr3
3 Kulda Milena przedszkole nr2
Przedszkolaki chłopcy

1 Bobrowski  Mikołaj przedszkole nr 4
2 Miklas Patryk przedszkole nr3
3 Bobrowski Maciej przedszkole nr2
I klasa dziewczęta

1 Sadowska Milena SP Dobra 
2 Mrówka Mariola SP Wierzbięcin 
3 Kosmalska Natalia SP Nowogard nr 3
I klasa chłopcy

1 Klein Piotr SP Orzechowo
2 Klein Piotr SP Orzechowo
3 Klein Piotr SP Orzechowo
II klasa dziewczęta

1 Rzetecka Natalia SP Błotno
2 Bartosik Kamila Szczecin 
3 Jurczyk Natalia SP Nowogard nr 3
II klasa chłopcy

1 Sadło Jakub SP Kołobrzeg 
2 Pupacz Dawid SP Orzechowo 
3 Kostrubiec Wiktor SP Nowogard nr 3
III klasa dziewczęta

1 Kecler Aleksandra Płoty
2 Stawicka Nikola SP Nowogard nr 4
3 Kowalska Dagmara SP Nowogard nr 1
III klasa chłopcy

1 Mościński Nikodem SP Nowogard nr 1
2 Razik Konrad SP Żabowo
3 Warzecha Tomasz SP Nowogard nr 2
IV klasa dziewczęta

1 Laskowska Agnieszka Kliniska 
2 Skowrońska Anita SP Nowogard nr 2 
3 Piotrowska Katarzyna SP Długołęka
IV klasa chłopcy

1 Adameczek Damian SP Długołęka
2 Szkup Cezary SP Dobra
3 Gapiński Aleksander Kliniska
V klasa dziewczęta

1 Wójcik Ela SP Nowogard nr 3
2 Kecler Katarzyna Płoty
3 Król Karina SP Nowogard nr 4
V klasa chłopcy

1 Głowacki Łukasz Płoty
2 Jemilianowicz Bartosz SP Wierzbięcin
3 Zapałowski Dawid SP Dobra

VI klasa dziewczęta

1 Wysocka Żaneta Płoty
2 Kacprzak Paulina SP Nowogard nr 4
3 Karnas AleksandrA SP Nowogard nr 4
VI klasa chłopcy

1 Klicikowski Damian SP Wierzbięcin
2 Płuciennik Adrian SP Wierzbięcin
3 Stefański Krzysztof SP Osina
Gimnazjum dziewczęta

1 Orłowska Magdalena Płoty
2 Melon Roksana Płoty
3 Bątkiewicz Joanna Płoty
Gimnazjum chłopcy

1 Serafiński Marcel Płoty
2 Langner Dawid Gimnazjum nr 1 Nowogard
3 Pabisiak Michał Gimnazjum nr 1 Nowogard
Szkoły ponadgimnazjalne dziewczęta

1 Ostrowska Małgorzata Płoty 
2 Tomaszewska Paulina ZSP Nowogard  
3 Marcinkowska Magda Liceum nr 1 Nowogard
Szkoły ponadgimnazjalne chłopcy

1 Wysocki Dawid Płoty
2 Rakej Tomasz Płoty
3 Jakutowicz Marek Koszalin
Bieg główny 10 km mężczyźni 

1 Jaroszewski Marek Piła
2 Sajek Marcin Płoty
3 Kulczyk Jerzy Tychowo
4 Pokrzywiński Krzysztof Police
5 Barański Bogusław Trzebiatów
6 Bobrowski Tomasz Nowogard
7 Sadło Robert Kołobrzeg
8 Jakutowicz Marek Nowogard
9 Gryczka Andrzej Kołobrzeg
10 Młodziejewski Krzysztof Drzonowo
Bieg głowny 10 km kobiety   

1  Nicińska Anna Police
2 Ostrowska Małgorzata Płoty
3 Franczak Monika Szczecin
4 Pokrzywińska Beata Police
5 Sikorska Grażyna Bobolice
6 Młodziejewska Iwona Drzonowo
7 Opiła Dorota Golczewo
8 Dusiak Elżbieta Golczewo
9 Krzepina Krystyna Police
10 Gapińska Aneta Kliniska

Najstarszy uczestnik biegów, 80-letni Erhard Zip-
plies z Hamburga

Janina Rosińska z Pabianic ma na swoim koncie prze-
biegnięcie 270 maratonów
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Hotel
SLAVIA nr 2Wygraj weekend 

w hotelu „Slavia”!
Trwa nasz nowy konkurs – podobnie jak w roku ubiegłym można wygrać 2 

bezpłatne weekendy w hotelu „Slavia” w Międzyzdrojach dla dwóch osób.
Aby brać udział w losowaniu należy rozwiązać 7 krzyżówek, które będziemy 

drukować w kolejnych majowych wydaniach „DN”.
Na początek prosimy przygotować kartkę papieru i wypisać na niej cyfry 

od 1 do 42.
W każdej krzyżówce będzie ukrytych 6 liter hasła końcowego i będzie do niej 

dołączony kupon konkursowy. Hasło końcowe wraz z naklejonymi kuponami 
należy dostarczyć do redakcji do dnia 28 maja (poniedziałek).

Wygrany pobyt można wykorzystać w miesiącu czerwcu albo po wakacjach, 
od września.

Życzymy powodzenia w losowaniu i wielu atrakcji w hotelu Slavia!
Uwaga!
Zdeaktualizowane numery „DN” można otrzymać w redakcji we wtorki 

i piątki.
LMM

Poziomo:
1 – największy kontynent,
5 – radio z adapterem,
6 – miasto zniszczone przez wybuch Wezuwiusza.
Pionowo:
1 – pierwiastek chemiczny poświęcony naszemu kontynentowi,.
2 – miasto nad rzeką Mleczną (Radomka przez nie nie płynie),
3 – pokład węgla lub rudy,
4 -  sukulent – kwitnie tylko raz. 

Z okazji 
30 rocznicy 

ślubu

Zofii i Czesławowi
Szabuńko

wszystkiego co najlepsze
życzy 

córka Monika 
i Marcin

ŻYCZENIA

Serdeczne 
podziękowania 

dla Pani, 
która znalazła 

i oddała na policję 
saszetkę 

z dokumentami.
M. Purul

Najlepsi w biegu głównym mężczyzn

Najlepsze w biegu głównym kobiet

Tomasz Bobrowski, najlepszy zawodnik z Nowogardu

PODZIĘKOWANIA REKLAMA
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ul. Zielona 3 (obok restauracji „Przystań”)

zaprasza od 2 kwietnia.
Cena za 1 minutę opalania 1 zł

czynne od godz.11.00 do 20.00

Sprzedam domenę 
nowogard.eu
Oferty z ceną proszę kierować 

mailem: j.wysocki@post.pl
kom. 607 248 900

P.U.H. GRUND-MAX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

30.04.2007 r. ok. godz. 13.00 
w okolicy jeziora 

zagubiono dokumenty 
(dowód, legitymacja, zdjęcia) 

na nazwisko Leokadia Kwiatkowska. 
Uczciwego znalazcę proszę 

o kontakt 0697 792 547.

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GARDNO”

Działając na podstawie § 50 ust. 1 pkt. 7 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „GARD-
NO” Zarząd Spółdzielni uchwalił co następuje:
1. Zwołuje zebrania Grup Członkowskich Spółdzielni Mieszkaniowej „GARDNO” 
w trybie 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:

Nr grupy Data Godz. Ulica

GRUPA I 14.05.2007 17.00

Warszawska 13, 14, Armii Krajowej 51, 
Zamkowa 3, 3a, 3b, 3c, 
Kowalska 2, Osiedlowa 4

GRUPA II 15.05.2007 17.00

Leśna 6 a, 6b, Zamkowa 2a 
Bankowa 6, 8, 3e, 3d, Gryfitów 2, 3, 4, 5, 
Światowida 1

GRUPA III 16.05.2007 17.00

Zielona 7, 8, 9, 10, Luboszan 12, 13, 
Wyszyńskiego 4, 5, Plac Wolności 6, 
Czarneckiego 1

GRUPA IV 17.05.2007 17.00

Boh. Warszawy 105, 106,  
15-go Lutego 15, 17, Zaciszna 3, 
Żeromskiego 18, 19,

GRUPA V 18.05.2007 17.00

Poniatowskiego 18, 20, 22, 24, 
Żeromskiego 2b, 2c, 2d, 
Boh. Warszawy 68, 69, 70,
 Poniatowskiego 9, 11, 13,

GRUPA VI 21.05.2007 15.00 Członkowie oczekujący

GRUPA VII 22.05.2007 17.00
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 siedzibie Spółdzielni przy ul. Osiedlowej 6, grupy VII w 
Bibliotece Publicznej 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 2006 rok,
b) sprawozdanie Zarządu w sprawie realizacji wniosków z poprzedniego Zebrania 
Grup Członkowskich.
c) omówienie wniosków z lustracji Spółdzielni za lata 2003-2005,
d) omówienie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej pozbawiającej członkostwa 
w spółdzielni,
e) zmiana regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Członków.
6. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Wybór przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej 
„GARDNO”.
8. Wolne wnioski.
9. Ogłoszenie wyników wyborów przedstawicieli grupy członkowskiej na Zebranie 
Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „GARDNO”.
10. Sprawozdanie Komisji wnioskowej w sprawie zgłoszonych wniosków.
11. Zamknięcie obrad.

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Cisy” 
ul. Poniatowskiego 7a 72-200 Nowogard
ogłasza pisemny nieograniczony 

przetarg ofertowy 
na wykonanie docieplenia ścian budynków w Nowogardzie 

przy ul. Żeromskiego 4 (160m2), 15 lutego 15a (380m2) 
i w Węgorzynie przy ul. Runowskiej 9.

Szczegółowe informacje zawarte są w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia dostępnej w biurze Spółdzielni w cenie 10 zł.
Pisemne oferty zawierające: dane oferenta, oferowane składniki ceno-
twórcze, oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i 
przyjmuje je bez zastrzeżeń należy składać w Biurze Spółdzielni w termi-
nie do dnia 24.05.2007 r.
Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 25.05.2007 r. o godz. 10.30 
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 3925261.

Informujemy, że   

8 maja 2007 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 działkę budowla-

ną w Nowogardzie przy dro-

dze na Kamień Pomorski, 23 

ary, uzbrojona, woda, światło, 

ogrodzona. 091 39 21 397.

• Zamienię kawalerkę 31 m kw na 
Bema na 3 pokoje, może być z 
zadłużeniem. 0889 295 454.

• Zamienię mieszkanie M-3 
na większe lub podobne w 
Nowogardzie, Goleniowie. 
693 976 192.

• Wynajmę mieszkanie 2 poko-
je, centrum, 700 zł + prąd i gaz 
– ponownie aktualne. Tel. 
503 617 739.

• Wydzierżawię teren o pow. 3000 
m kw w połowie utwardzony 
w atrakcyjnym miejscu ul. Boh. 
Warszawy 34 przy stacji Auto 
– Gaz – dużo możliwości wyko-
rzystania. Tel. 0600 893 163, 091 
39 21 258.

• Kupię mieszkanie z niskim czyn-
szem, może być poza Nowogar-
dem. 886 508 588.

• Pilnie kupię 2-3 pokojowe miesz-
kanie własnościowe, ogrzewa-
nie własne, w Nowogardzie. Tel. 
667 045 009.

• Kiosk wydzierżawię. Tel. 0602 
824 002.

• Kupię mieszkanie w Nowogar-
dzie. 602 40 56 40.

• Kupię pokój z kuchnią w Nowo-
gardzie. 605 943 209.

• Poszukuję mieszkania do wy-
najęcia 2, 3 lub 4 pokojowego. 
667 966 272.

• Pilnie wynajmę pokój. Tel. 0664 
726 394.

• Kupię mieszkanie 2 lub 3 po-

kojowe własnościowe w No-

wogardzie na os. Radosława 

lub w innej części miasta. Tel. 

0605 522 340.

• Wynajmę mieszkanie dwupoko-
jowe w domku jednorodzinnym. 
607 504 083.

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie, uzbrojona, 22 ary. 
091 39 26 434.

• Pokoje wynajmę. Tel. 091 39 
22 988, 698 84 30 40.

MOTORYZACJA

• Sprzedam Nissana Primerę kom-
bi, rok 1994, poj. 2 l, benzyna + 
gaz, centralny zamek, elektryczne 
szyby i lusterka, ABS, cena 8000 
zł do uzgodnienia. 607 137 081, 
693 716 085.

• Sprzedam przyczepkę kempin-
gową z ogrzewaniem, wc, ku-
chenką i lodówką, cena 5 tys. zł do 
uzgodnienia. Tel. 602 309 809.

• Sprzedam Fiat Croma, rok 

prod. 1992 r., poj. 2 l, benzyna 

+ gaz, centralny zamek, elek-

tryczne szyby, szyberdach, 

wspomaganie kierownicy, ga-

rażowany, cena do uzgodnie-

nia. Tel. 0696 091 521.

• Sprzedam Ranault Laguna, kom-
bi, concorde, 1,8, 16V, 120 KM, 
pełne wyposażenie, bez skóry, 
bezwypadkowe, serwisowa-
ne, przeb. 118 000 km, cena do 
uzgodnienia. Tel. 0605 522 340.

• W dobrym stanie sprzedam Peu-
geot 106, pojemność silnika 954, 
rok produkcji 1995 r. Dzwonić od 
godz. 20.00 091 39 25 724.

• Samochód ciężarowy Iveco 1996 
r. + naczepa Acermann KS 22/
M3, 1992 r., cena 45000 + VAT. Tel. 
516 028 229.

• Sprzedam Simsona S-51. Tel. 
889 036 390.

• Sprzedam Fiat Seicento ciężaro-
wy, 1999 r., poj. 1100, kolor gra-
natowy, cena 2500 zł brutto. Tel. 
516 028 229.

ROLNICTWO

• Sprzedam rozsady pomidorów. 
091 39 17 644.

• Sprzedam pszenżyto, żyto i jęcz-
mień. 608 762 876.

• Sprzedam zboże paszowe. 091 
39 106 25.

• Sprzedam sadzeniaki przemysło-
we Opus i Kuba. 091 39 18 316.

• Sprzedam silnik Opel 1,6 die-
sel, stan bdb; zboże: jęczmień i 
pszenżyto. Tel. 693 344 667.

• Sprzedam prosiaki – 50 szt. Tel. 
091 39 17 617.

• Sprzedam przyczepę wywrotkę 
i rozrzutnik obornika jednoosio-
wy do remontu. 501 237 062.

• Sprzedam świniaka 120 kg. Tel. 
091 39 22 986.

• Sprzedam pszczoły (roje). 

091 110 18 po 19.00.

• Sprzedam źrebaki, wiek ok. 1 
roku. Tel. 091 39 17 623 wieczo-
rem.

USŁUGI

• Nauka angielskiego. 0697 
027 844. 

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• Profesjonalne strony interneto-
we na indywidualne zamówienie 
– szybki czas realizacji, faktury 
VAT. 0605 522 340.

• J. HOLENDERSKI – nauka. 0693 
035 199.

• Dachy, docieplenia, klinkier. 

885 157 291.

• Transport 1,5 tony. 885 688 674.
• Dekarsko-blacharskie, docie-

plenia. 508 170 846.

• Usługi hydrauliczne, montaż in-
stalacji wod.-kan. i co, gazowe i 
stałopalne. 0697 878 118.

• Nauka angielskiego. 0697 
027 844. 

• Transport, przeprowadzki 

– 0604 516 451.

• Usługi remontowo-budowlane. 
0880 690 324.

• Cyklinowanie podłóg. 

691 703 843.

• TIPSY – tanio i profesjonalnie. 

504 589 679.

PRACA

• Przyjmę mechanika samocho-
dowego z kwalifikacjami. 091 
39 20 131, 0605 276 271.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub 
pomocnika. 603 366 286.

• Praca we Włoszech w polu i ma-
gazynie, kobiety. Kontakt 091 
39 111 75.

• Fabryka Okien i Drzwi „OKNO” w 
Nowogardzie zatrudni handlow-
ca i montera stolarki z praktyką. 
Ul. 3 Maja 31, tel. 091 39 25 639.

• Pilnie przyjmę kierowcę na sa-
mochód Tatra. Tel. 0664 726 394.

• Zatrudnię przy dociepleniu. Tel. 
0608 817 214.

INNE

• Elektryczny przepływowy pod-

grzewacz wody, 380 V, małe 

gabaryty, do domku, baru, 

cena od 150 zł oraz Gazowy 

podgrzewacz wody 130 – 180 

litr., stojący, idealny do do-

mku, pensjonatu, restauracji, 

gdzie gorąca woda jest w kilku 

bateriach – jednocześnie cena 

1000 zł. 0501 446 467.

• Sprzedam bardzo tanio segment 
goleniowski „Hubert” bez szafy, 
wymiar 320 m. Tel. 091 39 22 783, 
0660 392 851.

• PIEC gazowy c.o. VAILLANT, 

cena 600 zł lub piec c.o. – elek-

tronik, cena 1.200 zł oraz 

Junkers gazowy do łazienki, 

kuchni firmy Vaillant, cena 450 

zł – gwarancja, serwis. 0501 

446 467.

• Grzejniki panelowe c.o. do 

mieszkania, domku, warszta-

tu, różne rozmiary, nowe i uży-

wane – tanio oraz piec gazowy 

c.o. Vaillant stojący, żeliwny, 

elektronik, do domku, cena 

od 800 zł. Serwis gwarancyjny. 

0501 446 467.

• Sprzedam parkiet bukowy 
35x5x22. 091 418 44 70.

• Sprzedam zamrażarkę, chłodziar-
kę i inne urządzenia gastrono-
miczne i sklepowe (gwarancja). 
601 58 74 38.

• Sprzedam komputer 120 GB, 
pamięć 512 DDR, nagrywarka 
DVD/CD, monitor, drukarka, ska-
ner, głośniki, Celeron 2,6 GHz. Tel. 
601 922 280.

• Sprzedam ule wielkopolskie z 
pszczołami. Tel. 091 39 26 328.

• Sprzedam telewizor ALGA 21-P-
36-68 sprawny. 605 576 908.

• Sprzedam 5 pni pszczół. Tel. 091 
39 22 930.

• Sprzedam pralkę Zanussi, wąska, 
stan bardzo dobry, cena 300 zł. 
Tel. 0608 466 133.

• Sprzedam meble system Black 
Red White, szafa, bieliźniar-
ka, 2 komody, fotel do spania, 
stan bardzo dobry, tanio. Tel. 
697 999 578.

• Pożyczki. 503 037 506.
• Sprzedam komputer, biurko, te-

lewizor i lodówkę. 091 39 23 082.
• Sprzedam aparat telefoniczny 

Ericsson K700i, z dodatkowym 
wyposażeniem, na gwarancji, za-
dbany. Tel. 0605 522 340.

Informujemy, że   

8 maja 2007 r.
wtorek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!
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OFERTY PRACY PUP

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

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)

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

Do serca 

przytul 

psa
Zachęcamy Państwa do 
przygarnięcia czworonoga, 
który z wytęsknieniem cze-
ka na nowego właściciela. 
Psy można obejrzeć w Przy-
tulisku przy Przychodni 
Weterynaryjnej „Sikorka” 
w miejscowości Sikorki 41 
lub dowiedzieć się szcze-
gółów pod numerami te-
lefonu (091) 39 17 695 lub 
(091) 39 17 664.

Nowogard 07.05.2007r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca   
2. Spawacz 
3. Laborantka 
4. Mechanik samochodowy, 

blacharz, lakiernik  
5. Operator maszyn 
6. Przewoźnik z Certyfika-

tem 
7. Murarz, tynkarz, malarz, 

glazurnik
8. Rejestratorka medyczna, 

pielęgniarka
9. Pracownik produkcji 
10. Konserwator
11. Monter okien PCV
12. Barman-kelner, kucharz, 

pomoc kuchenna
13. Kierownik sklepu 

OFERTY PRACY Z REJONU

1. Pracownik produkcji  (Go-
leniów) 

2. Kierowca z kat. C+E  (Go-
leniów)

3. Murarz, spawacz, ślusarz, 
szpachlarz, elektryk, me-
chanik maszyn (Szczecin)

4. Magazynierzy (Szczecin) 
5. Operator maszyn i urzą-

dzeń (Rurka/Goleniowa)
6. Mechanik samochodo-

wy, lakiernik, sprzedaw-
ca-magazynier (Szczecin)

7. Kucharz, pomoc kuchen-
na (Glewice)

8. Pracownik do odpraw 
pasażerów (Goleniów)
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Pomorzanin Nowogard – Orzeł Trzcińsko Zdrój 0:1 (0:1)

Koniec nadziei
Pomorzanin: Haberski – D. Grusz-

czyński, M. Miklas, Marszałek, Jur-
czyk, Galus, Bonifrowski, Konieczny, 
Skórniewski (76’ Gołdyn), K. Miklas, 
Dworak (46’ Jędras)

Kibice na trybunach śpiewają o 
awansie do IV ligi. Jednak by mieć 
jakiekolwiek nadzieje trzeba 
przynajmniej na własnym 
boisku wygrywać z inny-
mi zespołami z czołówki. 
W sobotę do Nowogardu 
przyjechał czwarty w tabeli 
Orzeł Trzcińsko Zdrój i po 
co najwyżej średnim meczu 
zabrał komplet punktów ze 
sobą. A wraz z nią nadzieję 
na awans.

Początek meczu był wy-
równany. Oba zespoły co 
prawda zbliżały się pod 
bramki rywali, ale mówić 
o jakimkolwiek zagrożeniu 
byłoby sporą przesadą.

W 14. minucie Orzeł prze-
prowadza pierwszą groź-
niejszą akcję zamieniając ją 
od razu na bramkę. Goście 
przechwycili piłkę w środku 
pola, ta powędrowała na lewą 
stronę, Haberski próbując 
skrócić kąt wyszedł do szar-
żującego z nią zawodnika, 
ten jednak puścił ją obok 
niego wprost pod nogi partnera, 
który z najbliższej odległości dopełnił 
formalności.

Po tej akcji do głosu doszedł Po-
morzanin, lecz nadal niewiele z tego 
wynikało. Bramkarza Orła dwukrot-
nie próbował zaskoczyć Bonifrowski, 
ale piłka po jego strzałach lądowała 
albo w jego rękach albo obok bramki. 
Swoich sił próbował też Galus, ale 

jego uderzenie po dobrym odegraniu 
Bonifrowskiego było bardzo mocno 
niecelne.

Po dłuższej chwili napór Pomorza-
nina nieco zelżał, a z boiska zaczęło 
wiać nudą. Orzeł też nie forsował 
tempa czekając na okazję do kontry. 
Te co jakiś czas się nadarzały, lecz 

początkowo nie niepokoiły bramka-
rza gospodarzy. Do czasu aż jeden z 
gości znalazł się w sytuacji sam na 
sam z Haberskim, ten jednak wyszedł 
cało z opresji. Po chwili Pomorzanin 
mógł mówić o sporym szczęściu, 
gdy do dośrodkowania z lewej strony 
boiska nie doszedł żaden z graczy 
Orła. Minęła kolejna chwila, gdy po 
raz kolejny gracz gości znalazł się w 

sytuacji sam na sam z nowogardzkim 
bramkarzem, lecz wykończenie tej 
akcji było dalekie od doskonałości.

W odpowiedzi K. Miklas przepro-
wadza najgroźniejszą w ciągu całego 
meczu akcję gospodarzy. Wchodząc 
w pole karne jak tyczki minął rywali 
i z bliska uderzył na bramkę, jednak 
bramkarz gości instynktownie zdołał 
wybić piłkę.

W drugiej połowie Pomorzanin na-
dal dążył do wyrównania, lecz nadal 
brakowało dokładności. W 53. mi-
nucie z dośrodkowaniem Bonifrow-
skiego mija się trzech nowogardzkich 

piłkarzy. Próba strzału z dystansu 
Koniecznego również nie przynosi 
zamierzonego efektu podobnie jak 
uderzenie Jurczyka poprzedzone 
rajdem z piłką.

Akcję Orła również nie stanowiły 
większego zagrożenia, lecz w 71. mi-
nucie jeden z przyjezdnych przedarł 
się prawą stroną, zdołał dośrodko-
wać. Jego partner doszedłdo piłki i 

uderzył z najbliższej odległości, ale 
Haberski nie dał się zaskoczyć.

W 76. minucie Pomorzanin staje 
przed najlepszą w drugiej odsłonie 
meczu szansą na wyrównanie. Go-
spodarze krótko rozegrali rzut rożny, 
dośrodkowanie w pole karne trafia 
do chwilę wcześniej wprowadzonego 
Gołdyna, który wyskoczył najwyżej 
i uderzył głową na bramkę. Piłka 
jednak minęła słupek i nie trafiła do 
siatki. Po chwili K. Miklas wdarł się 
w pole karne rywali, jednak obrońcy 
pilnowali go na tyle dobrze, że nie dał 
rady uderzyć na bramkę. 

W samej końcówce meczu 
szarżującego na bramkę rywala 
nieprawidłowo powstrzymał 
Galus. Wszyscy spodziewali się 
żółtej kartki. Sędzia jadnak z 
sobie tylko znanych powodów 
pokazał czerwoną i Pomorzanin 
kończy mecz w dziesiątkę, co cał-
kowicie pozbawiło nowogardzki 
zespół i tak małych szans na 
wyrównanie.

„Moim zdaniem mecz był 
wyrównanym widowiskiem. 
– powiedział po spotkaniu trener 
Pomorzanina Wojciech Kubicki 
– W drugiej połowie mieliśmy 
zdecydowaną przewagę i sądzę, 
że zasłużyliśmy na remis. Orzeł 
był jednym z lepszych zespołów, z 
którym graliśmy. Co do awansu, 
to nie był to nas podstawowy cel. 
My chcieliśmy zająć po prostu 
jak najlepszą pozycję. Jest jeszcze 
siedem kolejek, więc wiele może 
się zdarzyć. W ciągu dwóch 
najbliższych spotkań wszystko 
się wyjaśni.”

Pozostałe wyniki meczów:
Piast Chociwel - Radovia Radowo 

Małe 5:0, Polonia Płoty - Vineta 
Wolin 3:1, Osadnik Myślibórz - Piast 
Choszczno 1:2, Dąb Dębno - Fagus 
Kołbacz 6:0, Odra Chojna - Zorza 
Dobrzany 2:0, Sparta Gryfice - Hut-
nik EKO TRAS Szczecin 0:0, Mieszko 
Mieszkowice - Kłos Pełczyce 4:1.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1.  Dąb Dębno 24 63 63-20
2.  Piast Choszczno 24 54 58-23
3.  Vineta Wolin 24 49 50-29
4.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 24 48 52-31
5.  Odra Chojna 24 46 56-30
6.  Pomorzanin Nowogard 24 44 55-34
7.  Polonia Płoty 24 35 49-41
8.  Mieszko Mieszkowice 24 29 30-28
9.  Piast Chociwel 24 29 39-29
10.  Sparta Gryfice 24 27 31-38
11.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 24 26 35-41
12.  Osadnik Myślibórz 24 24 33-57
13.  Fagus Kołbacz 24 24 27-51
14.  Radovia Radowo Małe 24 20 35-70
15.  Kłos Pełczyce 24 17 19-43
16.  Zorza Dobrzany 24 13 25-92

Grający w ataku Norbert Dworak (przy piłce) w pierwszej połowie nie zdołał zagrozić 
bramkarzowi Orła i na drugą już nie wyszedł.
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banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
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litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
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Spartakiada Ekologiczna 
w Przedszkolu nr 4

Światowy Dzień Ziemi to dobry 
moment,żeby podsumować i utrwalić 
wiadomości o przyrodzie zdobyte 
przez dzieci w ciągu całego roku.

Poznając przyrodę i podstawowe 
prawa nią rządzące dziecko poznaje 
współzależności

występujące w świecie. Dostrzega 
też czynniki sprzyjające i zagrażające 
rozwojowi przyrody.

Tym właśnie celom służyły im-
prezy zorganizowane w tygodniu 
ekolicznym 

w Przedszkolu Miejskim nr 4.
Oprócz wycieczek na łono przyro-

dy odbyły się zajęcia prozdrowotne i 
3 przedstawienia promujące ochronę 
przyrody.

Największą imprezą była jednak 
„Przedszkolna ekologiczna sparta-
kiada sportowa”.

Liczne konkurencje w których 
dzieci brały udział miały na celu 
uświadomić im, że człowiek nie tylko 
niszczy przyrodę ale może ją także 
uratować. Powtórne wykorzysty-

wanie odpadów to już konieczność 
naszych czasów.

Zmagania sportowe przeplatane 
były piosenkami o tematyce przyrod-
niczej wykonywanymi pod kierowni-
ctwem pana Leszka Szpona.

Po zawodach odbyło się uroczyste 
pasowanie na „Przyjaciela przyrody”, 
którego dokonał zaproszony gość, 
prezes nowogardzkiego oddziału Ligi 
Ochrony Przyrody Marek Heiser.

Dzieci otrzymały odznaki „Przy-
jaciela Przyrody” i pamiątkowe 
dyplomy.

Spartakiadę kończył kwiz ekolo-
giczny dla wszystkich grup przed-
szkolnych i piknik – były soki, pieczo-
ne kiełbaski i zabawa przy muzyce.

Serdeczne podziękowania wszyst-
kim, którzy przyczynili się do uatrak-
cyjnienia spartakiady, a szczególnie 
dla Marka Heisera i Leszka Szpona 
– Oni nigdy nie odmawiają pomo-
cy!

Anna Mądrowska

Konferencja ekologiczna i... 
„Rusz się człowieku” 

W sobotę 21.04.2007r. w Długołęce odbyła się XV  Konferencja Ekolo-
giczna pod hasłem „Na tropie zdrowej żywności”. 

Uczniowie klas 0-III i IV-VI zor-
ganizowali działania polegające na 
promowaniu zdrowej żywności oraz 
zdrowego odżywiania się. Tworzy-
li plakaty przedstawiające zdrową 
i szkodliwą żywność, prezentowa-
li produkty żywnościowe, które są 
najlepsze dla rozwijającego się or-
ganizmu, przestrzegali przed  kupo-
waniem produktów zawierających 
dodatki chemiczne, układali jadło-
spis, udowadniali, że bez witamin 
organizm nie będzie się rozwijał 
prawidłowo. Informacje, które prze-
kazywali często były zaskakujące, 
np. takie, że zjadamy w ciągu roku 
ok. 2 kg dodatków chemicznych.  
Teoretycznym rozważaniom na te-
mat zdrowej żywności towarzyszyła 
degustacja potraw przygotowanych 
przez samych uczniów. Sałatki wa-
rzywne, kanapki z dużą ilością sa-
łaty, rzodkiewki, szczypioru, sok z 
marchewki, gofry z dżemem własnej 
roboty  to tylko niektóre ze specja-
łów przygotowanych w tym dniu. 

Nieodzownym jednak elementem 
zdrowego odżywiania, czy odpo-
wiedniej diety jest ruch na świeżym 
powietrzu. Po tak wspaniałym i po-
żywnym posiłku wyruszyliśmy na 
szkolne boisko, by wziąć udział w 
turnieju „Rusz się człowieku”. Kon-
kurs jest organizowany w ramach 
długofalowego programu „Aktywuj 
się z PZU Życie”, przygotowanego 
i prowadzonego przez PZU Życie, 
mającego na celu propagowanie 
zdrowego trybu życia m.in. wśród 
uczniów szkół podstawowych. Ro-
zegrane zostały trzy mecze piłki 
nożnej. Poza zawodnikami, którzy 
nie szczędzili w czasie gry na boisku 
sił i łez ( kontuzje bywały czasem 
bardzo bolesne), ważną rolę w czasie 
całego turnieju pełnili kibice, któ-
rzy okrzykami i tańcami zagrzewali 
swoje drużyny do walki. Najlepszy-
mi zawodnikami okazali się ucznio-
wie z klasy VI, nie dając żadnych 
szans swoim młodszym kolegom.

M. Sawicka
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KALENDARIUM
11 MAJA

Imieniny: Adalbert, Albert, Alojzy, Antym, Benedykt, 
Fabiusz, Filip, Florencjusz, Franciszek, Ignacy, Luto-
gniew, Majol, Majola, Maksym, Mamert, Mamerta, 
Miranda, Stella i Syzyniusz

12 MAJA

Imieniny: Achilles, Domicela, Domicjan, Domicjana, 
Dominik, Epifaniusz, Eufrozja, Flawia, German, Imelda, 
Jan, Jazon, Joanna, Nawoja, Nereusz, Pankracy, Plau-
tylla, Teodora i Wszemił
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu

Światowy Dzień Ptaków Wędrownych

13 MAJA

Imieniny: Andrzej, Aron, Ciechosław, Cieszmir, 
Dobiesław, Dobiesława, Gerard, Gliceria, Jan, Magda-
lena, Maria, Mucjusz, Natalis, Piotr, Robert, Roberta i 
Serwacy
Polska - Dzień Drogowca

Kościół katolicki - uroczystość Matki Bożej Fatim-
skiej
1981 - Na Placu świętego Piotra w Rzymie Mehmet 
Ali Ağca dokonał nieudanego zamachu na papieża 
Jana Pawła II.
2005 - Papież Benedykt XVI ogłosił rozpoczęcie pro-
cesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II

14 MAJA

Imieniny: Ampelia, Ampeliusz, Bonifacy, Dominika, 
Egidia, Idzi, Jeremi, Jeremiasz, Koryna, Maciej, Maria, 
Michał i Wiktor
Dzień Farmaceuty

1983 - Milicjanci zamordowali Grzegorza Przemyka

REKLAMA
POMÓŻMY SOBIE

Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 
tej rubryce jest bezpłatne. Zgłoszenia są przyj-
mowane pod numerami telefonów: 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.

Nie bądźmy obojętni wobec ludzi znajdują-
cych się w trudnej sytuacji.

   Z góry dziękujemy.  Redakcja 

Dozór 
za oszustwa

Mieszkaniec naszego miasta 
posługując się cudzym dowodem 
osobistym usiłował wyłudzić 
kredyt. Teraz czeka go dozór 
policyjny.

W miniony poniedziałek na 
wniosek nowogardzkiej policji 
Prokurator Rejonowy w Golenio-
wie zastosował wobec mieszkań-
ca nowogardu Adama G. środek 
zapobiegawczy w postaci dozoru 
Policji. Przedstawiono mu za-
rzuty popełnienia przestępstwa 
polegającego na dokonywaniu 
oszustw przy podpisywaniu 
umów o pożyczki gotówkowe 
w jednej z firm na łączną kwotę 
4.700 zł, Podejrzany posługiwał  
się przy tym utraconym dowo-
dem osobistym na inne nazwisko 

Akcja „Bezpieczne miasto” trwa
O rozpoczęciu policyjnej akcji „Bezpieczne miasto” informowaliśmy na naszych 

łamach 27 kwietnia. W miniony wtorek mogliśmy zauważyć jej pierwsze efekty.

Przypomnijmy. Nowogard wraz 
z Białogardem, Policami, Płotami 
i Reskiem został włączony do 
ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne 
miasto”. W jej ramach na na-
szych ulicach miały m.in. pojawić 
się dodatkowe patrole policyjne 
skierowane tu prze Komendę 
Wojewódzką. Tych doczekaliśmy 
się w miniony wtorek.

„W ostatnim czasie można zaob-
serwować na ulicach Nowogardu 
większą ilość policyjnych patroli 
pieszych. Jest to efekt realizacji 
programu prewencyjnego pod 
nazwą „Bezpieczne Miasto- Nowo-
gard”, w ramach, którego Komenda 
Wojewódzka Policji w Szczecinie 
kieruje do miast wytypowanych 
do realizacji tego programu do-
datkowe patrole. W dniu 8 maja 
w godzinach popołudniowych na 
ulice Nowogardu wyszły 4 takie pa-
trole, których głównym zadaniem 
było ujawnianie i reagowanie na 
przypadki wandalizmu i chuli-
gaństwa, przestępczości pospolitej 
oraz poprawa bezpieczeństwa w 
miejscach publicznych stąd ich 
obecność w okolicach przystanków 
komunikacyjnych, rejonach loka-
li rozrywkowych oraz placówek 
handlowych.” – powiedział nam 
nadkom. Wiesław Ziemba.

W czasie wtorkowej służby 
policjanci nałożyli kilka manda-
tów karnych za wykroczenia po-

rządkowe oraz drogowe. W akcję 
włączył się również nowogardzki 
Urząd Miejski, który sfinansował 
dodatkowe patrole widoczne w 
czasie imprez odbywających się w 
trakcie długiego weekendu. 

„W tym okresie w miejscach 
najbardziej zagrożonych wanda-
lizmem i chuligaństwem obecnych 
było 18 patroli sfinansowanych 
przez samorząd Nowogardu. Po-
licjanci w trakcie służb nałożyli 
ponad 20 mandatów karnych 
za wykroczenia porządkowe i z 

ustawy o przeciwdziałaniu alko-
holizmowi oraz ujawniono kilku 
sprawców drobnych kradzieży. 
Mamy nadzieję że realizowany 
program prewencyjny przyczyni 
się do poprawy bezpieczeństwa na 
terenie miasta Nowogard ponieważ 
dotychczasowe działania przynoszą 
spodziewane efekty.” dodaje nad-
kom. Ziemba.

Ag 
Foto Kama

oraz danymi swoich rodziców, 
których podpisy podrobił. Poli-
cjanci ustalili, że takich oszustw 
było kilka i nie jest wykluczone, 

że będzie ich dużo więcej. Możli-
we są kolejne zatrzymania. 

Adamowi G. grozi kara pozba-
wienia wolności do lat 8. Ag

Uwaga Emeryci
Prosimy uprzejmie o sprawdzenie w legi-

tymacji czy składki na ten rok są opłacone. 
Szczególnie ważne jest by ZKP było do końca 
maja opłacone. Z góry dziękujemy.

Biuro czynne w poniedziałki i piątki od go-
dziny 9.00 do 12.00.

Alina Ochman
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Głosy mieszkańców

Co symbolizuje pomnik?
Prosiliśmy Czytelników o opinie na temat wniosku radnego Jerzego Kacz-

marskiego, który proponuje pomnik przy ul. 3 Maja nazwać pomnikiem 
Konstytucji 3 Maja.

W środku pracowali niemieccy jeńcy i 
po jakimś czasie zobaczylismy pomnik 
– nową tablicę na  kamieniu poniemie-
ckiego pomnika.  Ale widocznie to się 
komuś nie podobało, bo pomnik zdjęto, 
a kamień chyba wywieziono. Ja nie wiem 
gdzie. Pomnik nabrał wówczas obecnego 
kształtu prostokątny obelisk zwieńczony 
orłem bez korony. O ile mi wiadomo to 
napis na tablicy wykonywał jeniec, oficer 
niemiecki. Chyba dlatego był tam błąd 
ortograficzny. Nie wiem kiedy Niemcy 
zostali z Nowogardu wywiezieni – w 
każdym razie pod koniec 1945 roku w 
POM-ie już nie pracowali.

Jak mnie pamięć nie myli to w latach 
sześćdzieiątych wspomniany już przeze 
mnie niemiecki oficer opisał całą historię 

w jednej z gazet w RFN. Sprawa stała się 
głośna , bo władze polskie nie polecały 
czcić tego pomnika. Również mieszkań-
cy miasta byli zbulwersowani – Jak to 
mamy czcić miejsce przeznaczone dla 
niemieckiego germanizatora naszych 
ziem?

Tak więc pomnik sobie stał spokojnie 
i nie odgrywał żadnej roli politycznej. 
Nawet pochody 1-majowe, których trasa 
przez długie lata przebiegała od placu 
Wolności do ul. Batalionów Chłopskich 
przechodziły obok pomnika całkiem 
obojętnie…

Tyle pan Mieczysław. Czy Czytelni-
cy dopiszą ciąg dalszy podając jakieś 
nowe, nie znane ogółowi szczegóły? 

Tekst i foto LMM
Od redakcji:
Zaraz po wyjściu pana Kąkolewskie-

go zajrzałem do redakcyjnej biblioteki . 
W publikacji Franciszka Karolewskiego 
„Nowogard – karty pocztowe do 1945 
r.” na stronie 79 i 80 można zobaczyć 
pomnik i domy stojące w jego okolicy 
(przy dzisiejszej ulicy Bankowej).

Obok zdjęć znajduje się informacja, 
że pomnik i park powstał w 1907 roku 
na specjalnie splantowanym miejscu 
zwanym Łąką Cielaków dla uczczenia 
pamięci Ferdynanda Schilla. W tym 
bowiem roku mijało dokładnie 100 lat 
od bohaterskiej śmierci Ferdynanda w 
walkach w obronie Nowogardu pod-
czas najazdu wojsk napoleońskich.

(opis tych walk prezentowaliśmy 
wielokrotnie na naszych łamach kwe-
stionując przy okazji historyczny fałsz 
upamiętniony na tablicy wmurowanej 
w ścianę ratusza o rzekomym wyzwala-
niu Nowogardu spod jarzma pruskiego 
przez Polski Legion Północny).

Na reprodukcji prezentujemy wygląd 
pomnika z 1908 roku. Niektórzy twier-
dzą, że widoczny tu kamień znajduje się 
wewnątrz obecnego pomnika. 

Czy Czytelnicy wiedzą coś na ten 
temat?

LMM

Oto pierwszy głos. Do redakcji 
przyszedł pan Mieczysław Kąkolew-
ski, który był w Nowogardzie w 1945 
roku i podaje na temat pomnika wiele 
szczegółów. Jak Państwo przeczytacie 
tę opowieść (z oczywistych względów 
skróconą) nie tylko sprawa pomnika 
jest tajemnicza. Można by również 
dociekać jak długo w Nowogar-
dzie i okolicach przebywali jeńcy 
niemieccy,jak liczna to była grupa, 
jakie obiekty jeńcy budowali, kiedy i 
gdzie stąd wyjechali.

Pan Mieczysław pokazał nam 
swiadectwo pracy z którego jasno 
wynika, że w 1945 roku pracował w 
Państwowym Ośrodku Maszynowym 
(wówczas zakład zlokalizowany był 
przy ul. Młynarskiej).

Oto jego relacja:
Pracowałem w POM-ie razem z 

Niemcami. Byli to jeńcy dowożeni z 
obozu w Długołęce

W parku przy dzisiejszej ulicy Banko-
wej znajdował się niemiecki pomnik w 
postaci olbrzymiego kamienia. Poświę-
cony był jakiemuś niemieckiemu wy-

sokiemu rangą oficerowi zasłużonemu 
zasłużonemu dla Nowogardu..

Naprzeciwko pomnika, w czerwonym 
budynku miał swoją siedzibę Urząd Bez-
pieczeństwa. (Podobno w piwnicach tego 
budynku, który stoi do dzisiaj było wię-
zienie UB). Któregoś dnia zobaczyłem, 
że plac wokół kamienia został ogrodzony 
i szczelnie zasłonięty parkanem z desek. 
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podziękowania

Rodzinie 
z powodu śmierci 
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Eugeniusza 
Białczak  

długoletniego pracownika 
Pogotowia Ratunkowego 

w Nowogardzie
najserdeczniejsze

wyrazy współczucia 

składają 
koledzy i koleżanki 

z Pogotowia Ratunkowego 
Nowogard

Roztańczony Nowogard
Odbywające się już po raz czwarty w naszym mieście Nowogardzkie Spotkania Taneczne zakończyły się sporym sukcesem organizacyjnym. Na imprezę 

przybyło aż 212 par z całego kraju.

Impreza po raz kolejny odby-
wała się w sali sportowej Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących ude-
korowanej tak, by jak najbar-
dziej przypominała salę balową. 
Półmrok i światła reflektorów 
tworzyły odpowiedni klimat dla 
prezentujących swoje umiejęt-
ności zawodników. Ich wyczyny 
oceniało profesjonalne jury. 

Prezentacje rozpoczęły się już 
o godzinie 8.30. Zawody roz-
grywane były w 15 kategoriach 
do których zgłosiło się 212 par 
w różnym wieku. Z tego grona 
tancerzy 25 par reprezentowało 
nasze miasto, a jednej z nich uda-
ło się nawet zwyciężyć w swojej 
kategorii. Maciej Kaczocha i 
Marta Sulima zajęli pierwsze 

miejsce w kategorii 14-15 e. (Pod 
tym skomplikowanym sym-
bolem kryje się wiek i stopień 
zaawansowania zawodników).

„Impreza była bardzo udana. 
– powiedział nam główny orga-
nizator Nowogardzkich Spotkań 
Tanecznych Mikołaj Kubiak 
– Patrząc na inne turnieje w 
regionie udało nam się stworzyć 
duże zawody. Co równie ważne, 
impreza przebiegała sprawnie i 
wszyscy byli zadowoleni z jakości 
jej organizacji.”

Oczywiście taka impreza nie 
mogłaby się odbyć bez wspar-
cia sponsorów. Organizatorzy 
dziękują za pomoc: burmistrzo-
wi miasta i gminy, P.H.U Pier 
Tadeusz Rzetecki hurtownia 

artykułów biurowych, papier-
niczych i opakowań, PPHU So-
willo Bogumiła Lisiewicz, Firmie 
Usługowo - Handlowej Adama 
Fedeńczaka, Sklepowi Ogrod-
niczemu ,, Laskowscy”, KSM 
TRADING sp. z o.o., Kwiaciarni 
„KAPRYS” Agnieszka Wudz, Je-
rzemu Furmańczykowi, „Okno” 
Nowogard, ZUPH Pomorze, No-
wogardzkiemu Domowi Kultury, 
Pizzeri Neptun.

Podziękowania należą się rów-
nież dyrekcji Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących oraz rodzi-
com dzieci z zespołów „Flesz” za 
pomoc w realizacji turnieju.

Ag

Mikołaj Kubiak z parą Maciej Kaczocha i Marta 
Sulima, zwycięzcami w kat. 14-15 e.

Kolejna edycja „Parków narodowych” 
rozstrzygnięta

W piątek 20 kwietnia 2007 r. 
( przy okazji obchodów Dnia 
Ziemi ) w Szkole Podstawowej 
nr 3 odbyła się IV już edycja 
konkursu gminnego pt. „PARKI 
NARODOWE POLSKI”. Celem 
konkursu jest między innymi 
popularyzowanie wiedzy na 
temat ochrony przyrody Pol-
ski, poznanie najcenniejszych 
przyrodniczo obszarów kraju 
oraz poznanie bogactwa roślin 
i zwierząt (w tym gatunków 
rzadkich).

Tym razem konkurs dotyczył 
parków narodowych środkowej 
Polski. Udział w 
nim wzięli ucz-
niowie ze szkół 
podstawowych: ze 
Strzelewa, Błotna, 
Długołęki, Orze-
chowa oraz SP nr 
1 i SP nr 3. Ze-
społy złożone z 3 
osób zmagały się 
między innymi z 
testem pisemnym, 
rozpoznawaniem 
obiektów przy-
rody ożywionej i 
nieożywionej na 
przezroczach, a 
także z uzupeł-
nianiem tabel, 
wykorzystując do 

tego wiedzę, dotyczącą Kam-
pinoskiego, Wielkopolskiego i 
Świętokrzyskiego Parku Naro-
dowego.

Ostatecznie:
I miejsce - SP nr 3 (po raz 

pierwszy gospodarze okazali się 
tak „niegościnni”)

II miejsce - Strzelewo
III miejsce - Długołęka
Jednak jak zwykle wszystkie 

drużyny, posiadając przeogrom-
ną wiedzę, dzielnie reprezento-
wały swoje szkoły.

Agnieszka Białczak i Bogumiła 
Olejnik- organizatorki konkursu 

pragną bardzo gorąco podzię-
kować:

• wszystkim opiekunom za 
przygotowanie merytoryczne 
uczniów (p.: E. Rapie, D. Ma-
rynowskiej, B. Piotrowskiej, E. 
Płusa, R. Rucińskiej)

• Pani E. Kasprzyk za ufundo-
wanie słodkiego poczęstunku dla 
uczestników konkursu

• Radzie Rodziców przy SP 
nr 3 za ufundowanie cennych 
nagród

Jeszcze raz dziękujemy i zapra-
szamy za rok!

Red.
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•
•
•
• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
• Drzwi zewnętrze i wewnętrzne

Okna PCV i drewniane
Rolety materiałowe i zewnętrzne
Żaluzje, markizy

Biura: • Kamień Pomorski tel. 091 382 08 05

w
w

w
.o

kn
o-

lu
x.

co
m • Węgorzyno 091 39 764 88

Do każdego okna
• parapet lub
• roleta materiałowa

tel.

GRYFICE,
ul. Niepodległość 50,

(nad barem ABC)
Tel: 091 384 59 17,
Kom: 0 605 357 089

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO 

KOLOROWE
DRUKARNIA 
“POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A

banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Radiowa w
Radio VOX Gryfice

W DNIU 27.05.2007 (niedziela)  
OD  GODZ. 9.00

W  PRZYCHODNI PRZYSZPITALNEJ 

ul. Woj. Polskiego 7 w Nowogardzie

MAMMOGRAFIA
Dla  pań  po  35  roku  życia 

w cenie 47 zł
Badania odbywają się 

na najnowocześniejszym 
mammografie 

O minimalnej dawce promieniowania 
rtg dla osoby badanej !

ZAPISY  NA  BADANIE  
OSOBIŚCI  LUB  
TEL. 091-392-13-56 wew 102
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Serdeczne podziękowania 
dla doktorów 

Wojciecha Włodarczyka 
i Andrzeja Więcka 

za trud włożony 
w ratowanie życia 

Zdzisława Kolarz 
składa Rodzina

Wszystkim, którzy 
uczestniczyli 

w ostatniej drodze 
śp. Zdzisława Kolarz 

serdeczne 
podziękowania 

składa 
Rodzina

Nowogard gościł

IV Zawody o Puchar Portalu 
Łowieckiego w strzelaniu myśliwskim 

oraz Vadim Siegień „piegus” 
mąż Renaty Siegień wychowaw-
czyni Pauliny, sądzę że to Pani 
Renata wskazała osobę najbar-
dziej oczekującą na ten dar. 

Akcja charytatywna, która to-
warzyszyła zawodom przynio-
sła bardzo obfity plon, oprócz 
10.000 zł potrzebnych na zakup 
pompy zebrano dalsze 25.000 zł 

wśród uczestników zawodów. 
Kwota ta zostanie zużyta na 
podobny zbożny cel w przyszło-
rocznych zawodach, Portal „Ło-
wiecki” czeka na pomysły.

Teraz wracam do zawodów, 
które trwały dwa dni. Zawodni-
cy startowali w czterech klasach 
to jest klasa mistrzowska 24 
strzelców, klasa powszechna 52 
strzelców w klasie tej startowali 
reprezentanci koła myśliwskie-
go „Ryś” z Nowogardu w oso-
bach Jacek Chlebowski, Michał 
Zieliński, Mirosław Zieleźkie-
wicz, klasa „Dian” 2 strzelczy-
nie, klasa „stażyści i sympatycy” 
8 zawodników. Strzelano w czte-
rech konkurencjach  śrutowych, 
to jest: konkurencja „Oś” czyli 
„Trap”, konkurencja „Krąg” czyli 
„Skeet” obie olimpijskie, konku-
rencja „przebieg” inaczej „za-
jąc” oraz konkurencja „przelot” 
inaczej „bażant”. A oto wyniki 
ogólne: w klasie mistrzowskiej 
1 miejsce Jacek Pokorski 55 
pkt. 2 miejsce Janusz Wiade-

W dniach 4-6 maja 2007 nowogardzka  strzel-
nica myśliwska „Krzywy Dzik” gościła myśli-
wych portalu „Łowiecki” Dziennik Myśliwych, 
który to portal był organizatorem tych najbar-
dziej prestiżowych zawodów strzeleckich w hi-
storii strzelnicy. Celem zawodów było nie tyl-
ko strzelanie do tarcz i rzutków ale przyświecał 
im znacznie szczytniejszy cel jakim był odruch 
ludzkiego serca. A była to charytatywna zbiórka 
funduszy na zakup pompy insulinowej dla cho-
rej na cukrzycę 14-letniej uczennicy gimnazjum 
z Dobrej Nowogardzkiej Pauliny Grzelak. Pompę 
przekazano podczas uroczystego otwarcia zawo-
dów to jest w sobotę 5 maja, Paulina odebrała ją 
osobiście w towarzystwie swojej mamy. Pozwoli 
to jej na w miarę normalne życie. Aktowi temu 
towarzyszył też akt przekazania upoważnienia o 
dalsze finansowanie eksploatacji tejże pompy na 
ręce przedstawiciela Burmistrza Miasta i Gminy 
Dobra Nowogardzka Pana Sławomira Brodniaka, 
działającego z upoważnienia Pani Barbary Wil-
czek Burmistrza Dobrej, która w imieniu gminy 
podjęła się tego zobowiązania. Niech będzie to 
wyzwanie dla innych samorządów. Pomysłodaw-
cą zorganizowania zawodów w Nowogardzie byli 
Albin Wierzbicki „alus” sędzia główny zawodów 

rek 54 pkt. 3 
miejsce Adam 
Witkowski 53 
punkty z taką 
samą ilością 
punktów było 
jeszcze 3 za-
wodników co 
świadczy o bar-
dzo wyrówna-
nej walce i o jej 
dramaturgii o 
kolejności de-
cydował wynik 
z konkurencji 
„krąg”. Klasa 
„powszechna” 
1 m Tomasz 
Szymański 54 
pkt. 2 m Hu-
bert Raj 51 pkt. 
3 m Maciek 
A r c i m o w i c z 
51 pkt. Nasi 
reprezentanci uplasowali się na 
następujących pozycjach  6 m 
Jacek Chlebowski 49 pkt. 11 m 
Michał Zieliński 48 pkt. 24 m 
Mirosław Zieleźkiewicz 38 pkt. 
Smaczku zawodom wśród na-
szych strzelców dodała walka o 
Puchar Najlepszego Zawodnika 
Ziemi Nowogardzkiej ufundo-
wanemu przez koło myśliwskie 
„Ryś” i tak słaba dyspozycja 
strzelecka Jacka w niedzielnym 
strzelaniu a wyśmienita Micha-
ła doprowadziła do tego że Ja-
cek, który mógł stanąć na pudle 
strzelał bardzo nerwowo a może 
wystrzelał się w nocy. Klasa 
„Dian” 1 m Monika Wiszniow-
ska 39pkt. 2 m Beata Królak 8 
pkt. Zawodniczka doznała kon-
tuzji podczas strzelania na „Osi”. 
Klasa „stażyści ...” 1 m Jacek Uf-
nal 46 pkt. 2 m  Mikołaj Rafalski 
45 pkt. 3 m Monika Wiszniow-
ska 39 pkt. Zawody przebiegały 
bardzo sprawnie, perfekcyjnie 
przygotowane przez gospoda-
rza strzelnicy Mirosława Galusa 
notabene fundatora pucharu 
dla czwartego strzelca zawodów, 
miejsca tak nie lubianego przez 
zawodników oraz konkurencji 
„Poker” z której to konkuren-
cji pieniądze przeznaczono na 
cel charytatywny. Pod wzglę-
dem informatycznym zawody 
zabezpieczał Tomasz Zadróżny, 
który ze swego zadania wywią-
zał się znakomicie, informacja 
z poszczególnych konkurencji 
docierała błyskawicznie na por-
tal internetowy „Łowiecki”, była 
także bezpośrednio wyświetlana 
na dużym ekranie na strzelnicy 
do wiadomości zawodników i 

Przeloty (Jacek Chlebowski z 
Nowogardu)

kibiców. Tomek też wręczył pu-
char dla najstarszego zawodnika 
a ufundowanego przez Burmi-
strza Nowogardu Kazimierza 
Ziembę. Nad bezpieczeństwem 
zawodów i zawodników czuwa-
ła nowogardzka policja zrobiła 
to wyśmienicie. 

Sponsorem głównym zawo-
dów była firma MK Szuster 
przedstawiciel generalny firm 
produkujących broń i akceso-
ria myśliwskie a mianowicie: 
Mauser, Ruag-Dynamit Nobel, 
Sauer, Blaser, Czeska CZ, Zeiss, 
Schmidt & Bender, EAW, Hau-
seman. Następni sponsorzy to 
Nadleśnictwo Nowogard, Re-
stauracja „Przystań” która także 
dbała o podniebienia zawodni-
ków (dziki ufundowane przez 
koła myśliwskie „Ryś” z Nowo-
gardu, „Łoś” z Goleniowa, „Dia-
na” ze Szczecina) były wyśmie-
nicie przyżądzone, Piotr Le-
nartowicz & Stanisław  Pawlik, 
Józef Starski z Kanady, Wojciech 
Przęczek „Profil” z Gryfic, Biuro 
polowań Izraelski z Brodnicy. 

Zawody zakończyło uroczyste 
wręczenie pucharów i nagród 
rzeczowych ufundowanych 
przez sponsorów. Wręczał je 
przedstawiciel platformy „Ło-
wiecki” Piotr Gawlicki oraz 
sponsorzy.  Chciałbym  dodać  
że zawodnicy przybyli z całej 
Europy, a dokładniejsze wyni-
ki oraz foto można znaleźć  na 
portalu internetowym www.lo-
wiecki.pl.

Oby takich imprez jak naj-
więcej, którym przyświeca tak 
szczytny cel. Darzbór !

Janusz Kawecki      
foto Jan Korneluk

Przekaza-
nie pompy 

insulinowej 
(widocznej 

obok)



711-14.05.2007 r. 

Stanowisko Klubu Radnych Lewicy 
w sprawie wniosku radnych Koalicji PO-PSL-NFS dotyczącego ogłoszenia 

konkursu na dyrektora Samodzielnego Publicznego 

Szpitala Rejonowego w Nowogardzie 
Klub Radnych Lewicy Rady Miejskiej w Nowogardzie wyraża głębokie zanie-

pokojenie postawą radnych Koalicji: Platforma Obywatelska-Polskie Stronnictwo 
Ludowe-Nowogardzkie Forum Samorządowe i wnioskiem o ogłoszenie konkursu 
na dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie.

Los nowogardzkiego szpitala wisiał na włosku w latach 1998-2002, kiedy to w 
Radzie Powiatu były dążenia do likwidacji placówki. Wówczas dzięki czujności 
radnych powiatowych z Nowogardu oraz rozsądkowi nowogardzkich władz, szpi-
tal udało się uratować przejmując go na utrzymanie gminy. Nie była to decyzja 
prosta, ale konieczna z uwagi na zapewnienie społeczeństwu dostępu do zamknię-
tej służby zdrowia i utrzymania dużej ilości miejsc pracy. Decyzja ta była również 
zgodna z oczekiwaniami mieszkańców naszej gminy.

Przez wiele lat, wiele trudu, również finansowego kosztowało utrzymanie szpi-
tala. Dzięki wysiłkom władz miejscowych oraz firmom, instytucjom i mieszkań-
com szpital mógł funkcjonować.

W ostatnim czasie los szpitala znowu stał się niepewny za sprawą zapowiedzi 
Ministra Zdrowia dotyczących krajowej sieci szpitali. Władze Nowogardu, Koali-
cji SLD-PSL podjęły się przeprowadzenia procesu restrukturyzacji szpitala, celem 
oddłużenia jednostki i wpisania na krajową listę szpitali.

Efektem prac m.in. Burmistrza, Rady Miejskiej w Nowogardzie, Rady Spo-
łecznej Szpitala i dyrektora jest obecna kondycja finansowa jednostki. Szpital nie 
generuje już takich długów, jest wyposażany w nowoczesny sprzęt medyczny, a 
pracownicy wreszcie otrzymują na czas swoje wynagrodzenia. Mieszkańcy mają 
na miejscu fachową pomoc medyczną, tak bardzo potrzebną w sytuacjach rato-
wania życia.

Dlatego też uważamy za nieodpowiedzialne działanie radnych należących do 
Koalicji PO-PSL-NFS, którzy dążą do odwołania dyrektora szpitala w momencie, 
kiedy jednostka staje wreszcie na nogi. Takie propozycje i działania mogą prowa-
dzić tylko do jednego – likwidacji szpitala w Nowogardzie. Klub Radnych Lewicy 
stanowczo sprzeciwia się takim rozwiązaniom.

Już w zeszłej kadencji Rady Miejskiej, radni: Krzysztof Kosiński i Krystyna Wy-
szoszyńska próbowali na siłę realizować swoje wizje szpitala. Doprowadzili do 
odwołania z funkcji dyrektora pana Wojciecha Włodarczyka, a na jego miejsce 
wprowadzili pana Leszka Blachowskiego, szczycąc się tym faktem i licząc na złud-
ne profity z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Efektem takich działań była niegospodarność finansowa w szpitalu i sobiepań-
stwo. Pieniądze były trwonione i szpital stanął na granicy bankructwa.

Powierzenie funkcji dyrektora – finansiście, panu Kazimierzowi Lembasowi 
– to jedna z lepszych decyzji dla tego szpitala. Szpital sprawnie przechodzi pro-
ces restrukturyzacji, poprawiają się warunki leczenia pacjentów i warunki pracy 
załogi. Dziś szpitalowi potrzebna jest dobra atmosfera, a nie wojenki personalne, 
mające niekiedy swoje ukryte uzasadnienie w niemożliwości robienia prywatnych 
interesów przez co niektórych.

Klub Radnych Lewicy jest głęboko zaniepokojony postawą radnych Koalicji 
PO-PSL-NFS, złożonym przez nich wnioskiem o rozpisanie konkursu na stanowi-
sko dyrektora szpitala, co w konsekwencji może doprowadzić do jego likwidacji.

Klub Radnych Lewicy nie zgadza się na likwidację szpitala i wnosi do burmi-
strza Nowogardu, pana Kazimierza Ziemby o nierealizowanie szkodliwych wnio-
sków dla naszego szpitala. Szpital w Nowogardzie musi zostać i sprawnie funk-
cjonować.

Przewodniczący Klubu Radnych Lewicy
Robert Czapla

Szanowny Panie redaktorze Lesławie M. Marek!
Szpitalowi potrzebny jest nie spokój, lecz ekonomista. To, że z grupą młodych 

radnych inaczej patrzymy na działalność szpitala i z wielką troską myślimy o jego 
przyszłości jest chyba pozytywne. Jak długo gmina Nowogard wytrzyma dofinan-
sowywanie szpitala?

Szpital wykonał papierową restrukturyzację i mimo optymistycznych zapowied-
zi dyrektora w dalszym ciągu przyniósł straty. W roku 2006 wyniosły one prawie 
osiemset tysięcy złotych. 

Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia zawierali ludzie słabo przygotow-
ani merytorycznie i dlatego otrzymali go mniejszy niż zakładano w planach.

Kontrakt ten nie wystarcza na prowadzenie szpitala bez strat. Gmina musi 
dokładać olbrzymie pieniądze do szpitala, aby mógł on funkcjonować.

Z danych przedstawionych Radzie na początku roku wykazano straty szpitala w 
wysokości ponad 750 tys. złotych ( ponad pół miliona złotych przyniosła chirurgia, 
ginekologia z położnictwem ponad 375 tys. strat i oddział pediatryczny ponad 60 
tysięcy strat.

Ewenementem jest POZ dzienny przyszpitalny, który przyniósł ponad 50 tysięcy 
strat!!! ( inne prywatne POZy w Nowogardzie przynoszą zyski). Jedyny zysk i to 
dzięki wypłatom nadlimitów przez NFZ przyniósł oddział internistyczny ( bardzo 
dobrze zarządzany przez dr. Rokickiego )  ponad 90 tys zysku, oraz oddział now-
orodkowy ok. 30 tys zysku. POZ nocny przyniósł ok. 90 tys zysku i w głównej 
mierze jest to zasługa dr.Więcka i poprzedniego dyrektora, którzy go utworzyli. 
Strata szpitala wg dyrektora Lembasa jeszcze w lutym wynosiła netto  ponad 750 
tys. złotych. 

W przedstawionym w dniu 23.04.2007 na Radzie Społecznej Szpitala wyników 
finansowych przez dyrektora Lembasa wynikło, że szpital prawie się zbilansował i 
przyniósł straty tylko 350 tysięcy.

Wywołało to zdziwienie przedstawicieli rady i burmistrza. 
Burmistrz postanowił powołać niezależnego rewidenta, który obiektywnie 

zbada finanse szpitala. Szpital miastu jest potrzebny, ale prawidłowo zarządzany. 
Myślenie o jego przyszłości  jest niezrozumiane przez „stary beton”, który myśli 
tylko o dniu dzisiejszym. 

Kto poniesie koszty, gdy nie wejdziemy do sieci?
To, że załoga broni dyrektora jest zrozumiałe. Płace w tej placówce przekraczają 

87%  kontraktu z NFZetem. Proszę mi pokazać menadżera, który zbilansuje przy 
takich proporcjach jakąkolwiek firmę.

Z poważaniem 
Krzysztof Kosiński

PS. Dlatego pisanie przez Pana Panie redaktorze o walce konkurencyjnej jest 
bardzo niepoważne i szkodliwe. Szpital nie jest moim konkurentem i długo nie 
będzie. 

Jestem jedynym podmiotem, który współpracuje ze szpitalem. Tu wykonujemy 
badania rentgenowskie i częściowo laboratoryjne. Razem dyżurujemy na dyżurach 
w POZ nocnym. 

Lekarze z Dworcowej dyżurują na dyżurach na internie i pediatrii odciążając 
przemęczonych kolegów ze szpitala. Dyrektor szpitala chciałby, aby moja firma ze 
szpitalem współpracowała, a on w tym czasie robi zagrywki uderzające w naszą 
działalność. I tym się nie chwali publicznie!

Chwali Pan Panie redaktorze POZ dzienny. A zadał Pan sobie pytanie? Dlaczego 
szpital musi dopłacać do POZ dziennego? Ano dlatego, że dyrektor zatrudnia tam 
za dużo lekarzy ( ale jak ma tego nie robić jak to koledzy ). Przy 3 500 pacjentów 
czterech lekarzy to jest co najmniej o dwóch za dużo. 

Natomiast zatrważające w tej nagonce na mnie jest to, że każdemu radnemu, 
który przygląda się wnikliwie wydatkom pieniędzy społecznych można przykleić 
łatkę PRYWATY.

Na sesji piątkowej wódz lewicy radny Czapla przeprowadził na mnie polityczny 
lincz.

Wystąpienie jego przypominały czasy gomułkowskie. Zastanawiałem się skąd 
młodzi lewacy czerpią nauki ? Zobaczyłem naocznie, że duch Lenina, Beri i 
Dzierżyńskiego w tej formacji jest ciągle żywy.

 Czy jestem też konkurentem dla Domu Kultury i LZSu? 
Ale i tu można coś wymyślić. 
Natomiast mieszkańcom oświadczam, że czasy starych układów w Nowogardzie 

się kończą. Ja jestem radnym z powołania, a nie dla mamony. Bo tą ostatnią zara-
biam ciężko pracując w SWOJEJ firmie.

Natomiast młodzi, inteligentni, ambitni i dobrze wykształceni radni spowodują 
te zmiany bez względu na to jak mocno ludzie poprzedniego układu będą  z nimi 
walczyć i trzymać się swoich stołków..

Amen

Dwugłos w sprawie szpitala
Sprawa wniosku o odwołanie dyrektora szpitala nie została jeszcze osta-

tecznie załatwiona. Rada Społeczna Szpitala i komisje Rady czekają na wyniki 
pracy biegłego rewidenta. Dzisiaj prezentujemty stanowisko radnych SLD 
oraz głos Krzysztofa Kosinskiego.

Wyjaśniam tylko, ze jest on odpowiedzią na mój artykuł z dnia 24 kwietnia 
pt. Szpitalowi potrzebny spokój”. W artykule nie były przedstawiane moje 
opinie, a jedynie stanowisko pracowników wyrażone podczas spotkania z 
burmistrzem , radnymi i dyrektorem szpitala.

Do sprawy będziemy wracać. LMM.



8 M - Nr 35 (1572)

 Witamy wśród nas...

W obiektywie Jana Korneluka                            Wiosenna burza

Syn Wiesławy Modrzejew-
skiej ur. 4.05.07 z Ostrzycy

Syn Ewy Baras ur. 7.05.07 z 
Jenikowa

Syn Natali Kałka ur. 5.05.07 
z Krasnołęki

Córka Dominiki Domin ur. 
6.05.07 z Osowa

Córka Agnieszki Bąk ur. 
9.05.07 z Reska

Kacper syn Katarzyny 
Pawlos ur. 9.05.07 z Łobza

Igor syn Katarzyny Pawlos 
ur. 9.05.07 z Łobza

Tomasz syn Katarzyny Ma-
rek-Kosakiewicz ur. 0.05.07
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Sprzedam domenę 
nowogard.eu
Oferty z ceną proszę kierować 

mailem: j.wysocki@post.pl
kom. 607 248 900

Wygraj weekend 
w hotelu „Slavia”!

Hotel
SLAVIA nr 3

Trwa nasz nowy konkurs – podobnie jak w roku ubiegłym można wygrać 2 
bezpłatne weekendy w hotelu „Slavia” w Międzyzdrojach dla dwóch osób.

Aby brać udział w losowaniu należy rozwiązać 7 krzyżówek, które będziemy 
drukować w kolejnych majowych wydaniach „DN”.

Na początek prosimy przygotować kartkę papieru i wypisać na niej cyfry 
od 1 do 42.

W każdej krzyżówce będzie ukrytych 6 liter hasła końcowego i będzie do niej 
dołączony kupon konkursowy. Hasło końcowe wraz z naklejonymi kuponami 
należy dostarczyć do redakcji do dnia 28 maja (poniedziałek).

Wygrany pobyt można wykorzystać w miesiącu czerwcu albo po wakacjach, 
od września.

Życzymy powodzenia w losowaniu i wielu atrakcji w hotelu Slavia!
Uwaga!
Zdeaktualizowane numery „DN” można otrzymać w redakcji we wtorki 

i piątki.
LMM

Poziomo:
1 – zakopianska skocznia,
5 – gracje – boginie piekna i wdzięku,
6 – skok konia z podciągnietymi tylnymi łapami.

Pionowo:
1 – mały konik na dziewczęcej głowie…
2 – wyspa w grupie Fidżi (podpowiem bez ogródek – OVALU),
3 – samolot z Mielca (z liter RADY I),
4 – wpadka (przyda się na kołdrę!),

Poradnia Medycyny Pracy 

NZOZ „SANUS” 
pokój. 210 w Przychodni 

(ul. Kościuszki) 
zaprasza na:

- badania profilaktyczne, wstępne, okreso-
we i kontrolne pracowników

- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWENCI!!! 

CENY PROMOCYJNE!
Rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

  UWAGA!!!

Teraz nie musisz już jechać do Szczecina...
Organizujemy Kursy Zawodowe na Przewóz Rzeczy 

i Przewóz Osób na miejscu.
KONKURENCYJNE CENY!!!!!

Szczegółowe informacje pod nr tel. 509910772 oraz 091 3927467

Poszukujemy kierowcy 
z prawem jazdy kat. “D”

tel. 502026999

P.U.H. GRUND-MAX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

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”)

Wydzierżawię ośrodek 
wypoczynkowy 

po byłym PBO 
w miejscowości Tucze 

nad jeziorem Woświn.
Tel. 0601 58 74 38, 091 39 21 607

Sołtys to figura!
Sołtys to najniższy w hierarchii urzędnik samorządowy. O jego roli w 

sołectwie napisano już wiele. Przypomninamy, ze mieszkancy oczekują od 
niego troski o ich interesy, bywa, ze wymagają zbyt wiele. Wybory budzą 
też emocje, dzieląc mieszkańców.

W poprzedniej kadencji doszło 
do konfliktu w Wojtaszycach, były 
protesty w Długołęce i ponowne 
wybory w Osowie. Aktualnie nie-
którym mieszkańcom nie podoba 
się nowy sołtys Wyszomierza, nie 
było chętnych do pełnienia funkcji 
sołtysa w Błotnie.

Wybory najbardziej dzielą miesz-
kańców Osowa.

Wybory w Osowie przebiegały w 
sposób demokratyczny i na funkcje 
sołtysa wybrano panią znaną z ak-
tywnej działalności w poprzedniej 
Radzie Sołeckiej. Problem w tym, 
ze wygrała jednym głosem. Drugi z 
kandydatów nie godzi się z przegraną 
i mobilizuje swoich wyborców do 
protestu.

Mieszkańcy są podzieleni i wza-
jemnie się oskarżają . Jako argumnet 
przemawiający za nieważnością 
wyborów podają rzekomy brak ogło-
szeń o zebraniu w niektórych wsiach 
sołectwa. Ciekawe, ze argument ten 
podają mieszkańcy wsi najliczniej 
reprezentowani na zebraniu. Inny 
kuriozalny przypadek to jeden z 
mieszkańców, który stał w drzwiach 
Sali. Gdy wybory wypadły nie po 
jego myśli nie chciał kandydować 
do Rady Sołeckiej, a teraz podpisuje 
protest jako ten, który …nie był na 
zebraniu!

Zadowoleni z wyboru nie szczędzą 
uwag pod adresem przegranego: „To 
człowiek zawistny, nie może bo nie 

umie pogodzić się z przegraną. Skoro 
ludzie go nie chcą to nie powinien 
startować po raz drugi. Gdzie honor 
i ambicja?”

Inni mówią: „Pani, która została 
wybrana jest osobą konkretną. Dużo 
zrobiła działając w Radzie Sołeckiej. 
Zawsze słowa wprowadza w czyn”.

Do Urzędu Miasta protest wpłynął. 
Podpisało go 78 osób (na zebraniu 
było obecnych 75 mieszkańców).

Jan Bogdański z Urzędu Miasta 
powiedział mi, że ponowne wybory 
sołtysa będą przeprowadzone. Ogło-
szenia będą wywieszone zgodnie z 
ustawą co najmniej siedem dni przed 
wyborami. Aby uniknąć wszelkich 
podejrzeń o manipulacje wybory od-
będą się w Wierzbięcinie. Wszystkich 
chętnych do uczestnictwa w zebraniu 
dowozić będą autobusy.

Czy ponowne wybory zadowolą 
mieszkańców sołectwa?

Sukcesem byłoby pogodzenie się 
mieszkańców – bo tylko wspólna 
praca będzie z korzyścią dla wsi. 
Wszak zgoda buduje!

I. Karczyński
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Zapraszamy wszystkich kierowców do bezpłatnego:

czeka na Ciebie
Nasz serwis czynny

8.00-15.30 8.00-13.30

ul. Zielona 3 (obok restauracji „Przystań”)

zaprasza od 2 kwietnia.
Cena za 1 minutę opalania 1 zł

czynne od godz.11.00 do 20.00

ul. 3 aja 44
660797830 091-3921155

M
www.el-car.net

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

40zł

CAR-AUDIO i TUNING 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!

NAJTANIEJNZOZ „SANUS” 
zaprasza do 

Poradni Chirurgii Onkologicznej 
- kontrakt z NFZ 

Przyjmuje dr Jacek Kargul, spe-
cjalista chirurgii onkologicznej  
i ogólnej.
W ramach przyjęć :
• bezpłatne porady, konsultacje, 
biopsje, mammografia, USG pier-
si, tarczycy i jamy brzusznej;
• pełna profilaktyka raka piersi;

Rejestracja tel. 091 3926960 

i na miejscu, 

Nowogard, ul. Kościuszki 36

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

DORADZTWO PRAWNE 
opinie prawne, pisma procesowe,

wnioski do sądu i komornika, 
umowy, testamenty

ul. 3 Maja 55 (na przeciw księgarni) 
Czynne pon – pt w godz. 930 – 1600 

tel. 0503 61 77 39 
N I S K I E  C E N Y ! ! !
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OG£OSZENIA 
DROBNE • Parapety, rolety zewnętrzne i wewnętrzne

• Profil 3 i 5 komorowy

• Okucia lub

• Sprzedaż ratalna

DECEUNINCK

MACO GU

NOWO OTWARTY  ZAKŁAD 
poleca usługi w zakresie 

naprawa i konserwacja 

podwozi
             Michał Jankowski
               Wojtaszyce 37

                               tel. 0788 667 958

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam działkę budowlaną w Nowogar-

dzie przy drodze na Kamień Pomorski, 23 

ary, uzbrojona, woda, światło, ogrodzona. 

091 39 21 397.

• Posiadam do wydzierżawienia lub sprze-

daży lokal z pomieszczeniami mieszkalny-

mi + dwie hale produkcyjne, obok znajdu-

je się trafostacja na ul. Traugutta 2 w No-

wogardzie. 0607 288 835, 091 39 22 665.

• Zamienię kawalerkę 31 m kw na Bema na 
3 pokoje, może być z zadłużeniem. 0889 
295 454.

• Kupię ziemię przy drodze Nowogard 

– Stargard. 091 39 23 887, 692 683 475.

• Wydzierżawię teren o pow. 3000 m kw w 
połowie utwardzony w atrakcyjnym miejscu 
ul. Boh. Warszawy 34 przy stacji Auto – Gaz 
– dużo możliwości wykorzystania. Tel. 0600 
893 163, 091 39 21 258.

• Kupię mieszkanie z niskim czynszem, może 
być poza Nowogardem. 886 508 588.

• Kiosk wydzierżawię. Tel. 0602 824 002.
• Kupię mieszkanie w Nowogardzie. 602 40 56 

40.
• Sprzedam lokal 167 m kw w Dobrej Nowo-

gardzkiej na raty. 608 337 427.
• Do wynajęcia garaż ul. Leśna. 696 440 841.
• Sprzedam działkę ogrodową własnościową 

ul. Leśna. 696 440 841.
• Sprzedam działkę nr 120 (4 ary). Wiadomość 

ul. 5 Marca 1/ 2. Działka obsadzona i obsiana.
• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe. Tel. 

602 362 651 po 16.00.
• Pokój do wynajęcia. 697 495 857.
• 1 /3 domu na wsi, własność, duży ogród, sad, 

blisko rzeka i las – sprzedam lub zamienie na 
mieszkanie 2 pokojowe. Tel. 0602 474 266.

• Kupię pokój z kuchnią w Nowogardzie. 
605 943 209.

• Pilnie wynajmę pokój. Tel. 0664 726 394.
• Kupię mieszkanie 2 lub 3 pokojowe włas-

nościowe w Nowogardzie na os. Rado-

sława lub w innej części miasta. Tel. 0605 

522 340.

• Pokoje wynajmę. Tel. 091 39 22 988, 698 84 30 
40.

MOTORYZACJA

• Sprzedam Nissana Primerę kombi, rok 1994, 
poj. 2 l, benzyna + gaz, centralny zamek, elek-

tryczne szyby i lusterka, ABS, cena 8000 zł do 
uzgodnienia. 607 137 081, 693 716 085.

• Sprzedam Fiat Croma, rok prod. 1992 r., 

poj. 2 l, benzyna + gaz, centralny zamek, 

elektryczne szyby, szyberdach, wspoma-

ganie kierownicy, garażowany, cena do 

uzgodnienia. Tel. 0696 091 521.

• Sprzedam Ranault Laguna, kombi, concorde, 
1,8, 16V, 120 KM, pełne wyposażenie, bez 
skóry, bezwypadkowe, serwisowane, przeb. 
118 000 km, cena do uzgodnienia. Tel. 0605 
522 340.

• W dobrym stanie sprzedam Peugeot 106, 
pojemność silnika 954, rok produkcji 1995 r. 
Dzwonić od godz. 20.00 091 39 25 724.

• Sprzedam opony 14, 2 sztuki. Tel. 0888 
240 753.

• Samochód ciężarowy Iveco 1996 r. + naczepa 
Acermann KS 22/M3, 1992 r., cena 45000 + 
VAT. Tel. 516 028 229.

• Sprzedam Opel Astra kombi, 2000 r., poj. 
1,6, cena 10 500 zł. Tel. 091 419 12 75, 
663 748 219.

• Sprzedam Simsona S-51. Tel. 889 036 390.
• Sprzedam Fiat Seicento ciężarowy, 1999 r., 

poj. 1100, kolor granatowy, cena 2500 zł brut-
to. Tel. 516 028 229.

ROLNICTWO 
 

• Sprzedam zboże paszowe. 091 39 106 25.
• Sprzedam sadzeniaki przemysłowe Opus i 

Kuba. 091 39 18 316.
• Sprzedam silnik Opel 1,6 diesel, stan bdb; 

zboże: jęczmień i pszenżyto. Tel. 693 344 667.
• Sprzedam 2,5 ha łąk. Długołęka. 6500 zł/ha. 

663 212 981.
• Sprzedam prosiaki. 669 746 696.
• Sprzedam prosiaki i tuczniki. 606 821 993.
• Sprzedam rozsady pomidorów. Tel. 091 39 

17 644.
• Sprzedam prosiaki – 50 szt. Tel. 091 39 

17 617.
• Sprzedam pszczoły (roje). 091 110 18 po 

19.00.

USŁUGI

• Nauka angielskiego. 0697 027 844. 
• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 

inne drobne naprawy wykona „złota rączka”. 
091 39 22 783, 0660 392 851.

• Profesjonalne strony internetowe na indywi-
dualne zamówienie – szybki czas realizacji, 
faktury VAT. 0605 522 340.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 091 
39 25 969, 0695 518 581.

• Dachy, docieplenia, klinkier. 885 157 291.

• Transport 1,5 tony. 885 688 674.
• Dekarsko-blacharskie, docieplenia. 

508 170 846.

• Usługi hydrauliczne, montaż instalacji wod.-
kan. i co, gazowe i stałopalne. 0697 878 118.

• Fryzjerstwo damskie oraz męskie zapra-

sza od poniedziałku do piątku godz. 8.00 

– 18.00. Boh. Warszawy 103a/B/ 2 Nowo-

gard.

• Usługi ogólnobudowlane, wykończe-

nia wnętrz, instalacje. 605 401 911, 

608 825 600.

• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.

• Usługi remontowo-budowlane. 0880 
690 324.

• Cyklinowanie podłóg. 691 703 843.

• TIPSY – tanio i profesjonalnie. 

504 589 679.

PRACA

• Przyjmę mechanika samochodowego z kwa-
lifikacjami. 091 39 20 131, 0605 276 271.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub pomocnika. 
603 366 286.

• Zatrudnię ludzi do prac wykończenio-

wych i murarskich. Tylko poważne oferty. 

691 46 10 22, 607 083 845.

• Praca we Włoszech w polu i magazynie, ko-
biety. Kontakt 091 39 111 75.

• Fabryka Okien i Drzwi „OKNO” w Nowogar-
dzie zatrudni handlowca i montera stolarki z 
praktyką. Ul. 3 Maja 31, tel. 091 39 25 639.

• Zatrudnię kucharzy z praktyką, kelnerów 
i barmanów. Hotel Oskar Nowogard, tel. 
602 474 266.

• Poszukuję pracownika do prac gospodar-
skich, Chętni proszę zgłaszać się: Hurtpol, ul. 
Młynarska 1a Nowogard. Tel. 091 579 29 18.

• Pilnie przyjmę kierowcę na samochód Tatra. 
Tel. 0664 726 394.

• Zatrudnię przy dociepleniu. Tel. 0608 
817 214.

INNE

• Elektryczny przepływowy podgrzewacz 

wody, 380 V, małe gabaryty, do domku, 

baru, cena od 150 zł oraz Gazowy podgrze-

wacz wody 130 – 180 litr., stojący, idealny 

do domku, pensjonatu, restauracji, gdzie 

gorąca woda jest w kilku bateriach – jed-

nocześnie cena 1000 zł. 0501 446 467.

• Sprzedam bardzo tanio segment goleniowski 
„Hubert” bez szafy, wymiar 320 m. Tel. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• PIEC gazowy c.o. VAILLANT, cena 600 zł lub 

piec c.o. – elektronik, cena 1.200 zł oraz 

Junkers gazowy do łazienki, kuchni firmy 

Vaillant, cena 450 zł – gwarancja, serwis. 

0501 446 467.

• Grzejniki panelowe c.o. do mieszkania, 

domku, warsztatu, różne rozmiary, nowe i 

używane – tanio oraz piec gazowy c.o. Va-

illant stojący, żeliwny, elektronik, do do-

mku, cena od 800 zł. Serwis gwarancyjny. 

0501 446 467.

• Sprzedam zamrażarkę, chłodziarkę i inne 
urządzenia gastronomiczne i sklepowe (gwa-
rancja). 601 58 74 38.

• Sprzedam ule wielkopolskie z pszczołami. Tel. 
091 39 26 328.

• Sprzedam 5 pni pszczół. Tel. 091 39 22 930.
• Sprzedam pralkę Zanussi, wąska, stan bardzo 

dobry, cena 300 zł. Tel. 0608 466 133.
• Sprzedam meble system Black Red White, 

szafa, bieliźniarka, 2 komody, fotel do spania, 
stan bardzo dobry, tanio. Tel. 697 999 578.

• Pożyczki. 503 037 506.
• Sprzedam komputer, biurko, telewizor i lo-

dówkę. 091 39 23 082.
• Sprzedam aparat telefoniczny Ericsson K700i, 

z dodatkowym wyposażeniem, na gwarancji, 
zadbany. Tel. 0605 522 340.

• Oddam szczeniaki w dobre ręce (kundelki). 
091 39 20 978, 502 529 656.

• Przyjmę ziemię. 696 440 841.
• Sprzedam zamrażarkę Polar 6-cio szufladową 

w b. dobrym stanie oraz akwarium podświet-
lane z akcesoriami. Tel. 692 683 475.
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REKLAMA

złomowanie samochodów

Słudwia koło Płotów

AUTOZŁOM

Dzień Europejski 
w Gimnazjum nr 2

Od 2004 roku 9 maja obchodzony jest Dzień Europejski. Z tej okazji w 
nowogardzkim Gimnazjum nr 2 odbyły się konkursy.

Głównym punk-
tem był konkurs, w 
którym klasy prezen-
towały poszczególne 
państwa członkow-
skie Unii Europej-
skiej. W oczach oce-
niających uczniów 
najlepiej wypadła 
klasa I B przybliżają-
ca Litwę (op. K. Dur-
ska). Drugie miejsce 
zajęła klasa II D pre-
zentująca Łotwę (op. 
M. Łysiak) a trzecie 
klasa II C, która przedstawiła Maltę 
(op. E.Lignarska).

Z kolei konkurs wiedzy o Unii Eu-
ropejskiej wygrał Jan Jekiński z klasy 
III E. Na drugim miejscu uplasował 
się Łukasz Tychoniec z III E a na 
trzecim Jakub Konieczny z II C.

Przy okazji obchodów tego święta 
rozstrzygnięto konkurs plastyczny na 
logo Szkolnego Koła Europejskiego. 
Jurorom najbardziej spodobała się 
praca Magdaleny Słomskiej z klasy 

I B. Drugie miejsce zajęła zbiorowa 
praca Marty Król, Roksany Mickie-
wicz i Magdaleny Sachryń z klasy 
III B a trzecie Karoliny Górzyńskiej 
z klasy I B.

Organizatorkami obchodów Dnia 
Europejskiego były Ewa Kurzyk, 
Anna bakalarz, Katarzyna Durska, 
Aldona Kopycińska i Edyta Bosia-
cka.

Ag

Rumuńska rodzina w nieśmiertelnej Dacii
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Humor 
Henia Szczupaka

Krzyżówka panoramicznaNR 18

O błędach

Ludzie podobno na błędach się uczą,
Znam takich, którzy na błędach się tuczą.

Magia papierków

Życie – labirynt powikłany, 
Co niespodzianek kryje szereg,
Gdy ktoś narwany chce nirwany,
Z relaksu budzi go – papierek!
Bo co załatwisz bez papierka?
Płynie papierków rzeka wartka.
Ważniejsza niźli słów szermierka –
Z podpisem, stemplem, cenna kartka.
Chociażbyś sporo miał usterek,
Genialny jesteś, tytan pracy.
Niechlubne fakty skrył papierek,
Za parawanem –wszystko cacy!
Więc nie zaglądaj do lusterek,
By się przekonać jaki jesteś:
Uznania wokół słyszysz szmerek,
Gdy masz papierek – on twym testem.
Zbierać papierki – nasze hobby!
Każdy papierek... lakmusowy!
- Ma pan papierek? Już się robi!
- Nie ma papierka? Nie ma mowy!
Tak tańczy z tobą los oberka,
I wciąż zza biurka ktoś tam zerka:
Jaki kolorek ma papierek,
I czy cyferka ma dużo zerek...

Refren

A kto nie wypije – 
Z gołej pensji żyje.

Poprawne rozwiązania krzyżówki nr 16 – MA-
JÓWKA W PLENERZE – nadesłali:

Stanisława Pokorska, Krzysztof Furmańczyk (Si-
korki), Halina Stefanska, Agata Kochelska (Błotno), 
Krystyna Tretiak (Maszkowo), Władysława Kubisz, 
Regina Orłowska, Krystyna Sikorska, Konrad Ko-
libski, Grażyna Jurczyk (15), Krystyna Zawidzka, 
Maria Gortat (Czermnica), Lidia Walaszczyk, 
Józef Górzyński, Barbara Bartosik, Halina Szwal, 
Krystyna Młynarska, Franciszek Palenica, Bogdana 
Walewska, Ryszard Gutowski.

Prenumeraty „DN” na czerwiec wylosowali:
- Franciszek Palenica,
- Ryszard Gutowski,
- Konrad Kolibski.

Gratulujemy! 

Poprawne rozwiązania krzyżówki nr 17 – GRY 
I ZABAWY LUDU POLSKIEGO - nadesłali:

Stanisława Pokorska, Teresa Młynarska (Słajsi-
no), Agnieszka Skowrońska (Strzelewo), Danuta 
Gruszczyńska (Błotno), Krystyna Tretiak (Masz-
kowo), Maria Gortat (Czermnica), Henryk Łach-
manowicz, Łukasz Prask, Halina Szwal, Barbara 
Bartosik, Józef Górzyński, Lidia Walaszczyk, Kry-
styna Młynarska, Bogumiła Urtnowska (Kulice), 
Władysława Kubisz, Edward Orłowski, Grażyna 
Jurczyk, Ryszard Gutowski, Patryk Skowron, Ma-
ryla Piątek, 

Prenumeraty „DN” na czerwiec wylosowali:
- Danuta Gruszczyńska z Błotna,
- Maryla Piątek z Nowogardu,
- Henryk Łachmanowicz z Nowogardu.

Gratulujemy!
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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)

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

Do serca 

przytul psa
Zachęcamy Państwa do 
przygarnięcia czworonoga, 
który z wytęsknieniem cze-
ka na nowego właściciela. 
Psy można obejrzeć w Przy-
tulisku przy Przychodni 
Weterynaryjnej „Sikorka” 
w miejscowości Sikorki 41 
lub dowiedzieć się szcze-
gółów pod numerami te-
lefonu (091) 39 17 695 lub 
(091) 39 17 664.

Nowogard 10.05.2007r.

OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca   

2. Mechanik samochodowy, 

blacharz, lakiernik  

3. Operator maszyn 

4. Przewoźnik z Certyfika-

tem 

5. Murarz, tynkarz, malarz, 

glazurnik

6. Rejestratorka medyczna, 

pielęgniarka

7. Konserwator

8. Monter okien PCV

9. Barman-kelner, kucharz, 

pomoc kuchenna

10.  Kierownik sklepu 

11.  Przedstawiciel handlowy 

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Kierowca z kat. C+E   (Mie-

szewo)

2. Magazynierzy (Szczecin) 

3.  Operator maszyn i urzą-

dzeń (Rurka/Goleniowa)

4.  Mechanik samochodo-

wy, lakiernik, sprzedaw-

ca-magazynier (Szczecin)

5. Kucharz, pomoc kuchen-

na (Glewice)

6. Pracownik do odpraw pa-

sażerów (Goleniów)

7. Szwaczka (Goleniów)
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V liga juniorów: Pomorzanin Nowogard - Orzeł Trzcińsko 

Zdrój 1:2 (0:1)

Nieudana końcówka meczu
Pomorzanin jedzie do Pełczyc

Obiecujący debiut

IV Memoriał Wojtka Chomińskiego
W najbliższy weekend w dniach 11 – 13 maja w salach sportowych Szko-

ły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących odbędzie się IV 
Memoriał Wojtka Chomińskiego w piłce ręcznej chłopców rocznik 1994 i 
młodsi. Uroczyste otwarcie imprezy w sali Szkoły Podstawowej nr 1 w piątek 
o godzinie 14.30

Pomorzanin: Bobrowski - Mordzak 
(46’ Fijałkowski), Jakubowski, Doma-
nowski, Paszkiewicz, Iwaniuk (70’ 
Pastusiak), Majdziński, Pertkiewicz, 
Majczyna, Lembas Borowik.

Bramka dla Pomorzanina: Pert-
kiewicz.

Juniorzy Pomorzanina Nowogard 
ulegli swym rówieśnikom z Trzcińska 
Zdroju. Porażka ta boli tym bardziej, 
że w drugiej połowie meczu pod-
opieczni Czesława Sowy uzyskali 
zdecydowaną przewagę. Nie udało 
im się jednak jej wykorzystać.

Początek spotkania należał jednak 
do gości. Orzeł zepchnął Pomorza-
nina do obrony, lecz przez pierwszy 
kwadrans niewiele mógł zrobić. Do-
piero wówczas nowogardzcy defenso-
rzy źle próbowali oddalić zagrożenie 
od własnej bramki, piłka trafiła do 
jednego z rywali, który uderzeniem z 
20 metrów pokonał Bobrowskiego.

Pomorzanin próbował odrobić 
straty, jednak żadna z akcji nie przy-
niosła rezultatu i pierwsza połowa 
zakończyła się jedno bramkowym 
prowadzeniem drużyny przyjezd-
nej.

Druga odsłona należała do Po-
morzaninia. Nowogardzki zespół 
uzyskał sporą przewagę i już dziesięć 
minut po wznowieniu gry padał 
bramka wyrównująca. Borowik zo-
stał faulowany w obrębie szesnastki 
gości i sędzia odgwizdał rzut karny. 
Do piki ustawionej na jedenastym 

metrze podszedł Pertkiewicz i nie 
zmarnował tej okazji.

Po chwili Pomorzanin staje przed 
kolejną okazją., Zrzutu rożnego do-
środkował Majczyna, piłka trafia do 
zamykającego akcję Iwaniuka, który 
strzałem głową trafia w słupek. Do 
piłki dopada jeszcze Pertkiewicz, lecz 
jego dobitkę obroni bramkarz.

Prowadzenie dla Pomorzanina 
mógł zdobyć również Borowik, ale 
bramkarz gości był na posterunku. 
Przed kolejną szansą stanął też Pert-
kiewicz, lecz po jego strzale z rzutu 
wolnego pika nie trafiła do siatki.

Ten brak skuteczności zemści się 
w końcówce meczu. Przed własnym 
polem karnym jednego z rywali fau-
lował Majdziński. Zawodnik Orła 
wrzucił piłkę w obręb szesnastki 
wprost na głowę niepilnowanego 
partnera, który celnym uderzeniem 
ustalił wynik na 1:2.

Jakby tego było mało ZZPN przy-
znał walkower drużynie Vinety Wolin 
w meczu poprzedniej kolejki, który 
na boisku zakończył się zwycięstwem 
Pomorzanina 1:0.

Pozostałe wyniki meczów:
Sparta Gryfice - Hutnik EKO TRAS 

Szczecin 1:3, Piast Chociwel - Rado-
via Radowo Małe 7:1, Polonia Płoty 
- Vineta Wolin 0:3, Mieszko Miesz-
kowice - Kłos Pełczyce 1:3, Osadnik 
Myślibórz - Piast Choszczno 10:0, 
Odra Chojna - Zorza Dobrzany 5:2.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1.  Piast Chociwel 24 67 100-16
2.  Vineta Wolin 24 54 78-29
3.  Osadnik Myślibórz 24 44 75-35
4.  Pomorzanin Nowogard 24 39 38-37
5.  Kłos Pełczyce 24 39 57-38
6.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 24 39 68-41
7.  Dąb Dębno 23 37 60-38
8.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 24 36 51-65
9.  Odra Chojna 24 31 56-67
10.  Polonia Płoty 24 28 54-48
11.  Sparta Gryfice 24 28 41-51
12.  Mieszko Mieszkowice 24 27 36-65
13.  Piast Choszczno 24 20 34-85
14.  Radovia Radowo Małe 24 19 34-109
15.  Zorza Dobrzany 24 19 35-72
16.  Fagus Kołbacz 23 19 24-45

W najbliższą niedzielę w Pełczycach 
Pomorzanin będzie walczył o ligowe 
punkty z miejscowym Kłosem. 

Teoretycznie ten mecz powinien 
być łatwą przeprawą dla nowo-
gardzkiego zespołu. Najbliższy rywal 
Pomorzanina z dorobkiem zaledwie 
17. punktów zajmuje aktualnie przed-
ostatnią pozycje w tabeli. Jednak w 
rundzie jesiennej podopieczni Woj-
ciecha Kubickiego musieli się sporo 
namęczyć by wygrać 2:1 zwycięskiego 
gola zdobywając dopiero w końcówce 
meczu.

Początek meczu godzina 16.00.
Pozostałe mecze kolejki:
Zorza Dobrzany - Dąb Dębno, 

Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Polonia Pło-
ty, Radovia Radowo Małe - Hutnik 
EKO TRAS Szczecin, Fagus Kołbacz 
- Osadnik Myślibórz, Vineta Wolin 
- Piast Chociwel, Piast Choszczno - 
Mieszko Mieszkowice, Odra Chojna 
- Sparta Gryfice.

Andrzej Garguliński

W środę 2 maja na torze motocros-
sowym w Głogowie odbyła się I run-
da Mistrzostwa Polski  w Motocrossie 
klasy 80 cm3. Na swoje pierwsze 
zawody tak dużej rangi jak mistrzo-
stwa kraju pojechał stawiający swe 
pierwsze kroki w motocrossie Michał 
Kozera, wraz ze swoim teamem. Plan 
postawiony przed wyjazdem był am-
bitny, zakładał wejście do najlepszej 
czterdziestki. Gdy okazało się, że w 
stawce znajdują się reprezentanci 
Polski z ubiegłorocznym mistrzem 
naszego kraju na czele pojawiły się 
pierwsze wątpliwości. Mimo, że na 
trudnym technicznie i mokrym torze 
szanse malały. Jednak młody zawod-
nik nie miał zamiaru się poddawać. 
I jak się okazało wola walki przynosi 
zamierzone efekty.

Michał Kozera ukończył czasówkę 
na 31. miejscu i dzięki temu wkrótce 
mógł pełen optymizmu stanął na 
starcie do swego pierwszego biegu 

w Mistrzostwach Polski. Start nie 
był obiecujący. Brak doświadczenia 
sprawił, że został on zamknięty na 
maszynie startowej i ruszył jako 
ostatni. Jednak już po czterech okrą-
żeniach plasował się na 30 pozycji i 
tak z małymi problemami skończył 
się pierwszy bieg. Do drugiego startu 
podszedł już  bez tremy i na pierw-
szym zakręcie znajdował się w po-
łowie stawki, co było bardzo dużym 
sukcesem. Brak doświadczenia dał 
jednak o sobie znać i po pierwszym z 
dziewięciu okrążeń toru plasował się 
w trzeciej dziesiątce. Po pół godzinnej 
rywalizacji przekroczył linię mety 
na 27 miejscu. Jego radość była tak 
wielka, że już teraz nie może docze-
kać się kolejnych zawodów w ramach 
Mistrzostw Polski, które odbędą się 
13 maja w Chełmnie.

Życzymy kolejnych sukcesów.
Ag

Michał Kozera z Karolem Kędzierskim
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MEBLE
dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

Transport gratis na terenie miasta Serdecznie zapraszamy

PIWNICA BIEDRONKA

NIE PRZEPŁACAJ - KUPUJ TYLKO U NAS

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

TANIE OPŁATY WSZYSTKO - 0.90 PLN

FOTO - BOŻENA
72-200 Nowogard
ul. 3-go Maja 48

Tel. 091 39 26 953
Tel.kom. 501 054 706

Na Życie
i Mieszkaniowe

70-423 Szczecin

tel/fax 091 488 54 26

KUPNO - SPRZEDAŻ

ul. Piłsudskiego 11/2

ARDOM

ERMINEX
i dużo, dużo więcej

Nowogard • ul. 15 Lutego 9
tel. 091 39 20 882

Systemy ratalne • Dowóz do klienta

MATERIAŁY BUDOWLANE

PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 091 39 25 501

TYLKO 450zł*
*cena netto

WYROBY HUTNICZE

NA

STAL ZBROJENIOWĄ
W PEŁNYM ASORTYMENCIE

Firma P.H.U. “ESO”

Poszukuje 
kandydatów 

na stanowisko
Kierowca

Przedstawiciel Handlowy
Wymagania dotyczące kandydatów
- Prawa jazdy kat. B
- Wykształcenie min. średnie
- Dyspozycyjność
- Komunikatywność
Kontakt: 091 39 22 928

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077
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KALENDARIUM
15 MAJA

Imieniny: Andrzej, Atanazy, Berta, Cecyliusz, Czcibora, 
Dionizja, Izydor, Jan, Kasjusz, Maksym, Miłość, Nadzie-
ja, Paweł, Piotr, Retycjusz, Retycja, Retyk, Stanibor, 
Strzeżysław, Symplicjusz, Symplicy, Wiktoryn i Zofia
ONZ – Międzynarodowy Dzień Rodziny

16 MAJA

Imieniny: Adam, Adamina, Andrzej, Brendan, Ger-
meriusz, Honorat, Jan Nepomucen, Jędrzej, Peregryn, 
Szymon, Trzebiemysł, Ubald i Wiktorian
Święto Straży Granicznej

17 MAJA

Imieniny: Andrzej, Antonia, Bruno, Brunon, Chwalimir, 
Falimir, Herakliusz, Paschalis, Sławomir, Weronika, 
Wiktor, Wilhelm i Wrocsława
Międzynarodowy Dzień Walki z Homofobią 

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego 

(ustanowione przez ONZ; pod tą nazwą od 2006 roku; 
wcześniej Światowy Dzień Telekomunikacji)

Uwaga Emeryci
Prosimy uprzejmie o sprawdzenie w legi-

tymacji czy składki na ten rok są opłacone. 
Szczególnie ważne jest by ZKP było do końca 
maja opłacone. Z góry dziękujemy.

Biuro czynne w poniedziałki i piątki od go-
dziny 9.00 do 12.00.

Alina Ochman

Kronika policyjna
W poniedziałek zgłoszono 

włamanie do mieszczącej się 
przy ulicy Wojska Polskiego 
hydroforni. Złodzieje skradli 
przewody elektryczne wartości 
2 tys. zł.

Personel sklepu „Lidl” za-
trzymał osobę, która usiłowała 
ukraść alkohol wartości 20 zł. 
Przybyły na miejsce patrol po-
licji nałożył na sprawcę mandat 
karny.

Policjanci zatrzymali do kon-
troli samochód fiat uno za kie-
rownicą którego siedział Jan 
K. Już na pierwszy rzut oka 
widać było, ze jest on w stanie 
nietrzeźwości, poprosili więc 
go o dmuchnięcie do alkomatu. 
To jednak sprawiało mu taka 
trudność, że ostatecznie zdecy-
dowano się na zmierzenie za-
wartości alkoholu w organizmie 
przez pobranie krwi. Badanie 
to potwierdziło przypuszczenia 
policjantów.

We wtorek zgłoszono włama-
nie do sklepu „Sandra” znajdu-
jącego się przy ulicy 700-lecia. 
Złodziej po wybiciu szyby wy-

stawowej skradł buty, które były 
w zasięgu jego ręki. Właściciel 
sklepu oszacował swoje straty na 
kilkaset złotych.

W środę na drodze Czermnica 
– Ogorzele policjanci zatrzymali 
do kontroli ciągnik rolniczy. 
Kierujący nim Zbigniew Ż. był 
pijany. Miał w wydychanym 
powietrzu 2,08 promila.

W czwartek włamano się do 
pomieszczenia gospodarczego 
przy ulicy Bohaterów Warszawy. 
Złodziej po przecięciu kłódki 
skradł silnik elektryczny warto-
ści 400 zł.

W sobotę zgłoszono, że nie-
znany sprawca przeciął trzy 
opony w samochodzie ople 
corsa zaparkowanym na jednej 
z posesji przy ulicy Promenady. 
Ich wartość oszacowano na 450 
zł. Najwidoczniej uznał, że te 
szkody są zbyt małe, bo posta-
nowi jeszcze uszkodzić namiot 
foliowy czyniąc szkody wartości 
100 zł.

Tego dnia zgłoszono kradzież 
telefonu komórkowego sony 
ericsson k750i z szatni jednego z 

nowogardzkich gimnazjów.
Na ulicach naszego miasta 

policjanci zatrzymali jadącego 
rowerem Dariusza S. Miał on 
w wydychanym powietrzu 2,9 
promila alkoholu.

W niedzielę około godziny 
19.00 policjanci zostali poinfor-
mowani, że w Długołęce bije się 
spora grupa młodzieży. Posłano 
więc tam dwa radiowozy. Gdy 
policjanci przybyli na miejsce 
zastali tum ludzi, lecz jak się oka-
zało w bójce uczestniczyły tylko 
dwie osoby. Jak ustalono jeden z 
nich obraził matkę drugiego, a 
ten postanowił bronić jej hono-
ru. Obaj zostali przewiezieni do 
izby wytrzeźwień.

W nocy patrol policji zauważy 
na ulicach naszego miasta dwóch 
mężczyzn ciągnących wózek. 
Okazało się, że są na nim przed-
mioty skradzione w kwietniu z 
terenu jednej z posesji. Mężczy-
znami okazali się mieszkaniec 
Goleniowa i osoba zameldowana 
poza terenem naszego powiatu.

Ag

W drodze do domu łamać prawo
Ze sporym problemem borykają się na co dzień zmotoryzowani mieszkańcy bloków nr 23, 24 i 25 

przy ulicy 3 Maja. By dojechać do domu zgodnie z logiką muszą złamać prawo. Innym wyjściem jest 
bezustanne nadrabianie drogi. Ale po kolei.

Ulica 3 Maja swego czasu była 
prawdziwym rajem dla piratów 
drogowych. Długa, prosta i 
szeroka droga wylotowa wprost 
prowokowała by mocniej nacis-
nąć pedał gazu. Ktoś się jednak 
zreflektował, zainstalowano 
wysepki, wydzielono nowy pas 
ruchu dla skręcających w ulicę 
Waryńskiego i sytuacja uległa 
poprawie. Zapomniani jednak 
o mieszkańcach z naprzeciwka, 
z bloków nr 23, 24 i 25.

Jadąc od strony centrum ze 
względu na obowiązującą orga-
nizację ruchu nie mogą zwyczaj-
nie, tak jak inni, skręcić w swoje 
podwórko, gdyż przejechaliby 
linię ciągłą. Musza więc jechać 
dalej, zawrócić (najczęściej na 
stacji benzynowej) i dopiero 
zajechać pod własny dom.

Z kolei wyjeżdżając ze swego 
podwórko nie mogą skręcić 
w kierunku Szczecina, bo to 
też wiązałoby się z łamaniem 
przepisów. Oznakowanie pozio-
me zakazuje im skrętu w lewo. 
Pozostaje jazda w kierunku 
centrum miasta i zawracanie na 

ulicy Fabrycznej, Pocztowej lub, 
co zdarza się często, Batalionów 
Chłopskich i zahaczanie o nasze 
rondo przy dworcu kolejowym!

Odpowiedzialnym za organi-
zację ruchu jest zarządca drogi. 
Tylko on może go zmienić. W 
tym przypadku jest to zachod-
niopomorski oddział General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad. Jednak z biurowca 
w Szczecinie nie widać małego 
fragmentu ulicy 3 Maja w Nowo-
gardzie. Ktoś musi o tej sprawie 
poinformować. Jest więc pole 
do popisu dla naszych władz. 
Przecież radni zostali wybrani 
m.in. po to by załatwiać takie 
sprawy.

Ag

Niech ten radosny dzień
Na zawsze Twe troski odsunie w cień

I niech się śmieje do Ciebie świat
Blaskiem szczęśliwych i długich lat.

Janowi 
Sobiankowi

z okazji 60 urodzin

najserdeczniejsze życzenia
składają

żona Janina z dziećmi i synową

Komunikat policji
W dniu 11 kwietnia na poczekalni przed nowo-

gardzkim Urzędem Stanu Cywilnego znaleziono 
mały, dziecięcy plecaczek koloru czarnego. W 
jego wnętrzu znajdowały się kredki, notesy i inne 
przybory oraz opakowanie po płycie cd z napisem 
„Iwan”.

Zgubę można odebrać w nowogardzkim Komi-
sariacie Policji.
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REKLAMA

Ach ten niedobry Mularczyk!
                                                                      

Zapytanie do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie

1. Klub Radnych Lewicy Rady Miejskiej w Nowogardzie zapytuje 
Pana Przewodniczącego czy radny Jan Mularczyk nadal posiada udziały 
(jest współwłaścicielem) w Przedsiębiorstwie Usług Wodnych i Sanitar-
nych Sp. z o.o. w Nowogardzie?

2. Czy radny Jan Mularczyk jest prokurentem w Przedsiębiorstwie 
Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie?

UZASADNIENIE
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. jest spółką 

pracującą na mieniu komunalnym gminy Nowogard.
Art. 24f. ust. 1. Ustawy o samorządzie gminnym mówi: „Radni nie 

mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub 
wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego 
gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działal-
nością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu 
takiej działalności”.

Ust. 1a. ww. artykułu: „Jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania 
mandatu prowadził działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, jest 
obowiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności gospodarczej w 
ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Niewypełnienie obowiązku, 
o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi podstawę do stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu radnego w trybie art. 190 ustawy, o której mowa 
w art. 24b ust. 6”.

Klub Radnych Lewicy Rady Miejskiej w Nowogardzie prosi Pana 
Przewodniczącego o odpowiedź na piśmie.

Przewodniczący Klubu Radnych Lewicy
Robert Czapla

Brzmi pięknie i logicznie. Prawda? Radni lewicy zadbali o czystość i 
przejrzystość w szeregach samorządowych!

Jest tylko jedno ale… krótka pamięć!
Czytelnikom mniej zorientowanym przypomnienie. Radny Jan Mu-

larczyk startował do wyborów z listy SLD i zdobył mandat w okręgu 
wiejskim. Zresztą nie po raz pierwszy. Był dobrym radnym, bo repre-
zentował NAS.

Kłopot w tym, że po wyborach Jan Mularczyk zmienił barwy klubowe 
– zasilił szeregi PSL. Stał się zły. Odkryto nagle (po kilku latach), że 
ustawa samorządowa zabrania radnemu prowadzić interesy na majątku 
gminnym.

Moralność Kalego? Okazuje się, że nie tylko, a pytanie postawione na 
pierwszej stronie jest z gatunku trudnych i brzmi: czy poprzedni Prze-
wodniczący Rady dopełnił swoich obowiązków?

LMM

Niebezpieczna dziura

Nowa nawierzchnia jezdni ulicy 
Bohaterów Warszawy sypie się. In-
formowaliśmy  wielokrotnie o mniej-
szych lub większych niedoróbkach.

Obrazek prezentowany na foto jest 
już poważniejszy – grozi wypadkiem 
lub kolizją.

Dziura jest wprawdzie przy bocznej 
krawędzi jezdni i można ją ominąć, 

ale tylko przy wolnym środkowym 
pasie. Gdy do skrętu w ulicę 15 
Lutego ustawi się kilka pojazdów na 
ominięcie może nie być miejsca. A 
wtedy…bum!

Droga jest wprawdzie wojewódzka 
ale pewnie trzeba będzie wkroczyć z 
gminną ekipą.

LMM

Nowe punkty usługowe
Nareszcie! Lokale usługowo – handlowe w budynku TBS przy ul. Bohaterów 

Warszawy 103 ożyły. Jak widać na fotografii otwarto tutaj salon fryzjerski oraz 
sklep w którym można zakupić kominki. Życzymy klientów, zadowolonych 
klientów!

LMM
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Wyrazy szczerego 
współczucia

z powodu 
śmierci Mamy

Jolancie Szałagan
składają 
koleżanki 

z Banku Spółdzielczego 
Goleniów o/ Nowogard

Serdeczne podziękowania
dla pracowników 

Pogotowia Ratunkowego
za udział w ostatniej drodze

śp. Eugeniusza 
Białczaka

składa 
żona z rodziną

Wszystkim, 
którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze

śp. Eugeniusza 
Białczaka

serdeczne podziękowania
składa

żona z rodziną

PODZIĘKOWANIAKONDOLENCJE

Udany Tydzień Bibliotek
Wielkim zainteresowaniem cieszyły się Dni Otwarte Biblioteki 7-13 maja - organizowane w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej im. S. Żeromskiego w Nowogardzie po raz czwarty.

Frekwencja przerosła nasze 
oczekiwania, odwiedziło nas 
ponad 1300 osób. Oprócz wy-
staw i typowo bibliotecznych 
zajęć można było uczestniczyć 
w spotkaniach z ciekawymi 
ludźmi przedstawicielami róż-
nych zawodów, którzy oprócz 
typowego wykładu prowadzili 
ciekawe dyskusje odpowiadając 
na wiele pytań. Dla najmłod-
szych czytelników 
pensjonariuszki 
Domu Pomocy 
Sp ołeczne j  w 
No w o g a r d z i e 
pr z y gotow a ł y 
inscenizacje do 
wierszy J. Tu-
wima i J. Brze-
chwy.

Dla miłośni-
ków poezji odby-
ło się spotkanie 
z Panem Mar-
kiem Słomskim 
autorem tomiku 
poezji pt. „Co 
robimy ze swoją 
wolnością”.

Odbył się fi-
nał  III  edycj i 
miejsko- gminnego konkursu 
czytelniczego przygotowanego 
wspólnie ze SP Nr 3 w Nowogar-
dzie „W Krainie Koszmarnego 
Karolka”

Zwycięzcami zostali: 
I miejsce - Aleksandra Olejnik 

SP Nr 3
II miejsce - Katarzyna Nadol-

ska- Orzechowo i Michał Warda 
- Długołęka

III miejsce - Bartłomiej Bielski 
SP Nr 3

IV miejsce - Laura Dolot SP 
Nr 3 

Wyróżnienia: Karolina Wasi-
lewska SP Nr 2

Michał Andrysiak      SP Nr 3
Anita Pupacz Orzechowo
Pragnę serdecznie podzięko-

wać wszystkim, którzy bezinte-
resownie poświęcili swój czas 
by przyczynić się do promocji 
książki i czytelnictwa, a szcze-

gólnie:
Agnieszce Biegańskiej- Sa-

wickiej
Izabeli Koladyńskiej
Joannie Krępie
Marcie Łaszuk
Marzenie Olechowskiej
Barbarze Puścian
Anecie Włochowicz
Magdalenie Zarębskiej- Ku-

leszy
Bogumile Ziółkowskiej
Adamowi Mazurkowi 

Krzysztofowi Saniukowi
Markowi Słomskiemu 
Rafałowi Szpilkowskiemu 
Tomaszowi Zadrożnemu 
Sebastianowi Żróbkowi
Szczególne podziękowania dla 

wszystkich nauczycieli, którzy 
przyjęli nasze zaproszenie i wzię-
li aktywny udział w proponowa-
nych przez nas zajęciach,

Tydzień Bibliotek dobiegł 

końca, ale to nie koniec spotkań 
z książka Zapraszamy do ak-
tywnego uczestnictwa w życiu 
Biblioteki proponując poprzez 
książkę wiele ciekawych form 
spędzenia wolnego czasu.

Dyrektor Biblioteki 
Zofia Pisarz

PS. Przypominamy o godz. 
otwarcia poniedziałek-piątek  
11:30-1 9:00 sobota 8:00-13:00. 

foto archiwum

PODZIĘKOWANIA

Regulamin Konkursu 

Plastycznego 

na Najpiękniejszy 

Wianek Świętojański

• Celem konkursu jest wykonanie wianka z 
oświetleniem (np. znicz)

• Podstawa wianka z niezatapialnego tworzy-
wa np. styropianu

• Konkurs ma być atrakcją działań plastycz-
nych dla młodzieży i dorosłych

• Prace dostarczone na konkurs będą elemen-
tem dekoracyjnym na tafli jeziora podczas impre-
zy plenerowej pn. „Noc Świętojańska” w czasie 
obchodów „Święta Wody”

• W konkursie mogą brać udział:
- młodzież gimnazjalna, ponadgimnazjalna i 

dorośli.
• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
- wykonanie wianka z różnych materia-

łów, według własnego pomysłu,
- obowiązkowe jest umieszczenie światła 

np. znicza,
- podstawa wianka powinna być wykona-

na z niezatapialnego materiału np. styropianu,
- oceniane będą prace wykonane tylko 

przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą 
oceniane),

- wianek powinien zawierać dane autora 
tj. imię, nazwisko, wiek, i adres,

• Prosimy o dostarczenie wianków na pla-
żę miejską w dniu 23.06.2007 r. w godzinach od 
14:00 do 16:00,

• Laureatom zostaną przyznane cenne nagro-
dy, 

• Organizator może również przyznać wyróż-
nienia, gdy poziom dostarczonych prac będzie 
dostatecznie wysoki,

• Wyniki konkursu ogłoszone będą podczas 
imprezy plenerowej tj. „Święta Wody” i „Nocy 
Świętojańskiej” w dniu 23.06.2007 r.(nad jezio-
rem)

Organizatorzy i sponsorzy nagród:
Przedsiębiorstwo Uslug Wodnych 
i Sanitarnych w Nowogardzie 
Nowogardzki Dom Kultury
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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, Rafał Nizioł, 

Jagoda Dawidson.

Pomoc merytoryczna: Alicja Jaklińska, Małgorzata Łuka.

ZDARZYŁO SIĘ W SZKOLE
Dnia 27 kwietnia pożegnaliśmy uczniów klas kończących szkołę: klasę III 

Liceum Profilowanego, klasy IV Technikum Ekonomicznego, Technikum 
Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Technikum Handlowego i Techni-
kum Mechanicznego. Na uroczystym apelu, na którym gościli Starosta Po-
wiatu Goleniowskiego Pan Tomasz Kulinicz, Proboszcz Parafii pw. Rafała 
Kalinowskiego ks. Kazimierz Łukjaniuk, rodzice i nauczyciele, uczniowie 
otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Najlepsi otrzymali nagrody książ-
kowe, doceniono również tych, którzy przez cztery lata pracowali na rzecz 
szkoły. 

Od 7 maja 2007 roku w Bibliotece Publicznej w Nowogardzie rozpoczęły 
się DNI OTWARTE. 

W związku z tym uczestnictwo naszych uczniów wyglądało następująco:
• 8 maja 2007 roku o godzinie 10:00 odbyło się Spotkanie i prelekcja na 

temat ochrony środowiska. Uczestniczyły w nim klasy I i III Technikum Ży-
wienia i Gospodarstwa Domowego.

• 8 maja 2007 roku o godzinie 12:00 obyło się spotkanie z policjantem 
Sebastianem Źróbkiem na temat alkoholu, narkotyków i innych używek. 
Uczestniczyły w nim klasy I Technikum Informatycznego, I Technikum Ży-
wienia i Gospodarstwa Domowego oraz  I Technikum Handlowego.

• 10 maja 2007 roku o godzinie 11:00 obyło się spotkanie z architektem, 
Panem Marianem Szpilkowskim. Uczestniczyły w nim klasy: III Technikum 
Żywienia i Gospodarstwa Domowego oraz III Technikum Mechanicznego.

• 11 maja 2007 roku o godzinie 9:00 odbyło się spotkanie z wykładowcą 
Politechniki Szczecińskiej na temat studiów informatycznych. Uczestniczy-
ły w nim klasy: I Technikum Informatycznego oraz III Technikum Ekono-
micznego.

Ponadto czynne były dwie wystawy: Polacy – laureaci Nagrody Nobla oraz 
wystawa na temat Stanisława Wyspiańskiego.

Wszystkie spotkania były nie tylko pouczające, ale również ciekawe. Ucz-
niowie zasypywali gości mnóstwem pytań, na które uzyskiwali satysfakcjo-
nujące odpowiedzi. Szczególnie aktywni byli uczniowie klasy I Technikum 
Informatycznego, którzy zaangażowali się nie tylko w spotkanie na temat 
swojej ulubionej dziedziny, czyli informatyki, ale równie chętnie słucha-
li wykładu Pana Sebastiana Źróbka. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
również będziemy mogli uczestniczyć w podobnych spotkaniach.

KĄCIK KULINARNY
Deser awayuki

Porcja dla 4 osób. Czas przygotowania: 7 godz.
Składniki: 4 łyżki żelatyny, 2 filiżanki wody, 3 filiżanki cukru, 4 białka, 2 łyżki otartej skorki 

cytrynowej, 4 łyżki soku z cytryny, 400 g dorodnych truskawek lub poziomek.
Przygotowanie: 1. Rozpuścić żelatynę w wodzie, kiedy spęcznieje dodać cukier, wstawić 

na mały ogień, rozpuścić mieszając, schłodzić do temp. pokojowej.
2. Truskawki oczyścić, umyć, podsuszyć na ściereczce.
3. Ubić pianę na sztywno. Wlewając schłodzoną żelatynę ubijać dalej. Ubijając, dodać 

sok i skórkę z cytryny.
4. Gęstniejącą masę wyłożyć do prostokątnego naczynia o równym dnie, lekko naoli-

wionego, wyrównać powierzchnie masy.
5. W masę powkładać równo truskawki czubkami w dół (zostawić kilka do przybrania) i 

wstawić do lodówki na ok. 5-6 godz. (do stężenia).
6. Po stężeniu przewrócić do góry dnem i wyjąć z formy, pokroić na kwadraty wielkości 

jednej porcji (przeciętne jedno ciastko) tak, aby ciecie przechodziło przez połowę truskaw-
ki.

7. Nakładać porcje na talerzyki, każdą przybrać dwoma ćwiartkami truskawki ułożonymi 
na skos. Podawać jako deser do herbaty lub kawy.

Smacznego!!!

TRWAJĄ MATURY
Nasi tegoroczni maturzyści przebrnęli już przez połowę egzaminacyjnych 

zmagań. Uczniowie naszej szkoły przystąpili do egzaminów pisemnych z 
następujących przedmiotów: język polski – 112 osób, język angielski – 91, 
język niemiecki – 21, matematyka – 6, geografia – 60, historia – 4, biologia 
– 50, WOS – 7. Wierzymy, że każdy z nich  dał z siebie wszystko i z pewnoś-
cią otrzyma zadowalający ich wynik. Tym, którzy nadal muszą przypominać 
sobie materiał oraz denerwować się zaliczeniami maturalnymi, życzymy po-
wodzenia!

Do twórców 
nieprofesjonalnych, 

gastronomików  
oraz mieszkańców Nowogardu i okolic

W tym roku już po raz piąty organizujemy pod patro-
natem Burmistrza Miasta i Gminy w Nowogardzie Spot-
kanie Nieprofesjonalnych o Złotą Patelnię Burmistrza 
Nowogardu oraz na najciekawsze wytwory rękodzielni-
cze.

Impreza odbędzie się 27 maja 2007r. w ramach Święta 
Ludowego na Placu Wolności 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 kierma-
szem;

• prezentacja potraw kuchni polskiej połączona z ich 
degustacją;

• konkurs o Złotą Patelnię;
• konkurs na najciekawsze wytwory rękodzielnicze;
• występy zespołów artystycznych.

Wszystkich zainteresowanych prezentacją swoich wy-
tworów prosimy o kontakt z Zespołem Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie na uli-
cy Poniatowskiego 21, tel. 091-39-21162.  

Mieszkańców Nowogardu i okolic zapraszamy do 
udziału i życzymy udanej zabawy!
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Szanowny Panie Redaktorze !
W poprzednim numerze „Dziennika Nowogardzkiego” ukazał się artykuł 

pt „Dwugłos w sprawie szpitala”. Jako zastępca dyrektora szpitala ds. me-
dycznych oraz ordynator oddziału chirurgicznego pomówiony przez dra 
Kosińskiego w jego części artykułu postanowiłem zabrać głos w sprawie 
szpitala licząc na wydrukowanie mojej wypowiedzi w pełnym brzmieniu 
w Pańskiej gazecie.

Ad 10. „jestem jedynym podmio-
tem, który współpracuje ze szpita-
lem” - znowu dr K mija się z praw-
dą. Lekarze z innych podmiotów 
również współpracują ze szpitalem 
w różnych formach - diagnostyki 
- laboratorium- endoskopii - kon-
sultacji specjalistycznych a wreszcie 
specjalistycznego leczenia.

Ad 11. „lekarze z Dworcowej 
dyżurują„ - cieszymy się, że nasze 
koleżanki i koledzy dyżurują w 
szpitalu niewątpliwie z obustronną 
korzyścią. Praca w szpitalu stanowi 
dla nich uzupełnienie doświadczeń 
medycznych. Nie mogę się zgodzić 
z twierdzeniem o „przemęczonych 
kolegach ze szpitala”. My jesteśmy 
właściwie wykorzystani co świadczy 
o odpowiedniej organizacji pracy w 
szpitalu.

Ad 12. Mówienie o „kolegach dy-
rektora” jest niesmaczne. Wszyscy 
jesteśmy kolegami dyrektora w takiej 
czy innej formie. Chciałbym przy-
pomnieć drowi Kosińskiemu, że jak 
dotychczas chlubił się koleżeństwem 
z panem Lembasem. Może teraz coś 
się zmieniło. Ja sam nadal uważam 
się za kolegę drą Kosińskiego pomi-
mo ewidentnej różnicy kwalifikacji 
medycznych tytułów i doświadczenia 
oraz pomimo wyrządzonej mnie 
osobiście krzywdy moralnej.

Ad 13. Najwyższy czas, żeby ktoś 

przedstawił na forum publicznym 
zamiary drą Kosińskiego odnośnie 
szpitala. Niesłusznie uważa on, że 
PÓZ jest jego konkurencją. Przy-
pisywanie dyrektorowi Lembasowi 
działań na szkodę firmy Praxis jest 
nadużyciem. Osobiście uważam, 
ze mój dyrektor wykazuje nadmiar 
dobrej woli w kontaktach z dr Kosiń-
skim szczególnie po kampanii cham-
skich oszczerstw (np. „stary beton”) 
rozpętanych przez tego ostatniego.

Reasumując: nie podejmuję się 
oceniać pracy drą Kosińskiego jako 
radnego, nie jestem do tego uprawnio-
ny. Niesmak budzą próby pokrycia 
działaniem radnego prywatnych inte-
resów. Próba przyssania się do grupy 
młodych radnych jest żałosna. Tale 
się składa, że niektórzy z tych radnych 
byli uprzejmi przybyć na spotkanie z 
załogą szpitala i jak wynikało z oso-
bistych rozmów ich opinie o szpitalu 
różnią się od prezentowanych przez 
drą Kosińskiego. Metody przez niego 
stosowane jako żywo przypominają 
działania służb poprzedniego ustroju. 
Jest takie powiedzenie „szlachectwo 
zobowiązuje” w rozumieniu wy-
kształcenia i doświadczenia, szkoda, 
że dr Kosiński nie poczuwa się do 
tego.

Pozostaje z poważaniem.
dr n. med. Marek Kowalczyk

Pan dr Krzysztof Kosiński wielo-
letni radny i członek rady społecznej 
szpitala w ciągu ostatnich kilku lat 
(obowiązującej gospodarki rynkowej) 
przeszedł zadziwiającą przemianę 
poglądów na temat szpitala. W 
chwili obecnej ewidentnie szkodzi 
szpitalowi, dążąc jednocześnie do jego 
likwidacji co jasno wyniknie w dalszej 
części mojej wypowiedzi.

Od kilku lat dr Kosiński jest człon-
kiem rady społecznej szpitala ma więc 
pełny dostęp do wszelkich danych 
ekonomicznych dotyczących szpi-
tala. Tym większe zdziwienie budzi 
fałszywa interpretacja oraz nieuczciwie 
przedstawianie ich społeczeństwu.

Należy raz na zawsze skończyć z 
wykreowanym przez siebie mitem 
„doskonałego lekarza i błyskotli-
wego menagera służby zdrowia”, 
który jest całkowicie fałszywy, bez 
jakiegokolwiek poparcia w faktach.

I tak odnosząc się do kolejnych wy-
powiedzi drą Kosińskiego:

Ad l. „szpitalowi potrzebny jest 
nie spokój ale ekonomista” - dyrek-
torem szpitala jest ekonomista, który 
jako jedyny dotychczas przedstawił 
i konsekwentnie realizuje program 
uzdrowienia finansów szpitala. Nie-
uzasadniony szum informacyjny wo-
kół szpitala prowadzi do dezinformacji 
i niepokoju wśród społeczeństwa.

Ad 2. „szpital wykonał papierową 
restrukturyzację” kolejne kłamstwo, 
restrukturyzacja jest faktyczna, kontro-
lowana i akceptowana przez Wojewodę, 
zostanie zakończona w tym roku. Dyrek-
tor szpitala przedstawiał to wielokrotnie 
na różnych forach, jeżeli dr Kosiński 
tego nie wie to znaczy, że nie uważa i nie 
przyjmuje do swojej świadomości.

Ad 3. „kontrakt z NFZ zawierali 
ludzie słabo przygotowani meryto-
rycznie” - wyjaśniam, że NFZ nie 
miał żadnych zastrzeżeń do strony 
merytorycznej przygotowanych ma-
teriałów. W negocjacjach uczestniczył 
dyrektor Lembas oraz ja. Uzyskaliśmy 
to wszystko co można było otrzymać 
(w tym po raz pierwszy specjalistycz-
ne przychodnie). Określenie „słabo 
przygotowani” jest zwykłym pomó-
wieniem niegodnym lekarza.

Ad 4. „wykazano straty szpitala w 
wysokości 750 tys. zł” - nie wiem skąd 
dr Kosiński wziął dane odnośnie po-
szczególnych oddziałów, zresztą do-
danie ich daje sumę 1,25 mln zł czyli 
liczbę wyssaną z palca. Po raz kolejny 
widać wiarygodność informacji drą 
Kosińskiego. 

Ad 5. „poz dzienny przyszpitalny, 
który przyniósł ponad 50 tys. strat” 
- kolejna nieprawda, POZ dzienny 
przynosi zysk!. Rzecz do sprawdzenia 
w dyrekcji. Należy przypomnieć, że 
PÓZ został utworzony od podstaw co 
musi pociągać za sobą koszty.

Ad 6. Również jestem zdania, że 
oddział wewnętrzny jest bardzo do-
brze zarządzany przez drą Rokickiego. 
Można domniemać, że pozostali or-
dynatorzy źle zarządzają prowadzo-
nymi przez siebie oddziałami. Ktoś 
, kto nie ma odpowiednich kwalifi-
kacji merytorycznych do kierowania 
jakimkolwiek oddziałem szpitalnym 
nie ma prawa oceniać ani wypowiadać 
się na ten temat. My pozostali ordyna-
torzy czujemy się delikatnie mówiąc 
urażeni. 

Ad 7. Byłem osobiście na radzie 
społecznej szpitala w dniu 23 marca. 
Przedstawione wyniki finansowe szpi-
tala wcale nie wzbudziły zdziwienia 
rady ani burmistrza. Jeżeli dr Kosiń-
ski był zdziwiony świadczy to tylko 
źle o nim, znaczy to, że nie potrafi 
zrozumieć przedstawionej w sposób 
klarowny informacji.

Ad 8. „to, ze załoga broni dyrektora” 
szkoda, że drowi Kosińskiemu nie 
starczyło czasu lub raczej zwyczaj-
nie cywilnej odwagi żeby przyjść na 
zebranie załogi z radnymi. Dowie-
działby się że, załoga broni dyrektora 
nie dla zarobków a dlatego, że jest 
jedynym dyrektorem, który uczciwie 
przedstawił nam sytuację szpitala 
oraz ma realny program poprawy 
zaakceptowany przez wszystkich pra-
cowników.

Ad 9. „szpital nie jest moim kon-
kurentem” - jest to całkowite pomie-
szanie pojąć. Szpital z racji swoich 
funkcji nie może być konkurentem 
dla przychodni prowadzonej przez 
drą Kosińskiego. Wykonuje zupełnie 
inne zadania. Odnośnie dyżurów w 
PÓZ nocnym i współpracy drą Kosiń-
skiego ze szpitalem sprawa przestawia 
się następująco:

Obie strony maj ą podobną popula-
cję pacjentów objętych opieką nocną 
po ok. 8 tysięcy czyli każda ze stron 
powinna obsadzić po 15 dyżurów w 
miesiącu, podczas gdy lekarze drą ob-
sadzają tylko 6 dyżurów darmowych, 
za pozostałe otrzymują wynagrodze-
nie ze szpitala, który daje nieodpłatnie 
pomieszczenia, media i transport 
jednocześnie wynagrodzenie z NFZ za 
nocna opiekę inkasuje dr Kosiński. jest 
to strata finansowa dla szpitala. 

Sołtys to figura
Pod takim tytułem w DN nr 35 z dnia 11.05.07 ukazał się artykuł Ireneusza 

Karczynskiego relacjonujący przebieg wyborów sołtysa w Osowie.
Zaraz po publikacji w redakcji odebraliśmy kilka telefonów kwestionujących 

rzetelność tresci w nim zawartych.
Do redakcji przybył osobiście Zbigniew Szkołuda z pismem następującej 

treści:
„Do redakcji Dziennika Nowogardzkiego.
Chcąc zdementować informacje w artykule pt. „Sołtys to figura!” opubliko-

wanym w Dzienniku Nowogardzkim nr 35/1572 w dniu 11.05.2007 wnoszę o 
sprostowanie wyżej wymienionego artykułu oraz o przeprosiny mojej osoby 
(tj. Zbigniewa Szkołudy kandydata na sołtysa) ponieważ:

- autor nie przekazał rzetelnych informacji,
- poddał w wątpliwość rozporządzenie burmistrza używając zwrotu „rze-

komo”,
- oparł swoją argumentację na niesprawdzonych źródłach, poprzez to 

oczernił moją osobę”.
Ponieważ pismo dotarło do redakcji w trakcie zaawansowanego składania 

gazety i niemożności skontaktowania się z autorem artykułu wszelkie nie-
jasności wyjaśnimy i zaprezentujemy w piątkowym wydaniu „DN”. Osoby 
czujące się urażonymi już teraz przepraszamy. LMM

ZAPROSZENIE
Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych zaprasza na 

Walne Zebranie, które odbędzie się dnia  21 maja (poniedziałek) o godzinie 
11.00 w  Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „PROFIT” sala nr 107, ul. 
Wojska Polskiego 3 w Nowogardzie.

Przewidywane tematy do omówienia:
1. Sprawozdanie z działalności
2. Wybór władz
3. Wolne wnioski.            Przewodniczący NFOP Mieczysław Cedro
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Hotel

SLAVIA nr 4
Wygraj weekend 
w hotelu „Slavia”!

REKLAMA

Trwa nasz nowy konkurs – podobnie jak w roku ubiegłym można wygrać 2 
bezpłatne weekendy w hotelu „Slavia” w Międzyzdrojach dla dwóch osób.

Aby brać udział w losowaniu należy rozwiązać 7 krzyżówek, które będziemy 
drukować w kolejnych majowych wydaniach „DN”.

Na początek prosimy przygotować kartkę papieru i wypisać na niej cyfry 
od 1 do 42.

W każdej krzyżówce będzie ukrytych 6 liter hasła końcowego i będzie do niej 
dołączony kupon konkursowy. Hasło końcowe wraz z naklejonymi kuponami 
należy dostarczyć do redakcji do dnia 28 maja (poniedziałek).

Wygrany pobyt można wykorzystać w miesiącu czerwcu albo po wakacjach, 
od września.

Życzymy powodzenia w losowaniu i wielu atrakcji w hotelu Slavia!
Uwaga!
Zdeaktualizowane numery „DN” można otrzymać w redakcji we wtorki 

i piątki.
LMM

Poziomo:
1 – szybka, cięta odpowiedź,
5 – krótki utwór prozą (np. Janko Muzykant),
6 – rym niezupełny.
Pionowo:
1 – świadczenie dla inwalidy,
2 – skoczymy na małe z pianką?,
3 – słychać seryjne wystrzały i … głośny smiech,
4 – był kierownikiem jest dyrektorem.

Pisać czy nie pisać? 
Pisać! No to piszę…

Od dwunastu lat bez mała moje pióro nie szczędzi osobników starej i 
młodej komuny.

Do tych salonowców już teraz  doszła mi jeszcze  w 2005 roku sejmowa 
PO.

 O jakże bym chciała o tych posłach pisać ślicznie i lirycznie! Tylko, że 
w moich szarych komórkach nie znajduję dla nich słowa entuzjazmu. 
Bo jakże by inaczej skoro okazała się wredna i niewdzięczna. A to, że w 
wyborach do Sejmu i Senatu 2005 jak nigdy dotąd ludzie rzucili się do urn 
wyborczych głosując w przeważającej wiekszości na Prawo i Sprawiedli-
wość oraz na Platformę Obywatelską z myślą iż te obydwie partie wyrosłe 
z tego samego korzenia zdolne będą burzyć mury i betony. Że tylko one i 
tylko one stworzą wielką i silną koalicję i że pod ich wspólnym kierowni-
ctwem Polska wrośnie w siłę i znaczenie, a zatem w oczach narodów starej 
Europy nie będzie krajem gorszej kategorii. A tymczasem proszę, proszę! 
Sejmowa PO – wypięła się na Polskę! Pod pozorem, iż PiS pominęła ją w 
podziale resortów siłowych, niby urażona,  nie kryjąc już nienawiści do 
tych z którymi niegdyś walczyła przeciwko czerwonej tyrani, obróciła się 
na pięcie i hajda w twardą opozycję!

 A po co? To jasne – poszła tam bronuić starych układów. Zresztą co tu 
dużo gadać.  Nie raz, nie dwa była pomocna lewicy. W ubiegłej  kadencji 
Sejmu na przykład  udzieliła wotum zaufania premierowi Belce choć dla 
lewicy była opozycją. W bieżącej kadencji zaś już ostentacyjnie obroniła 
immunitet poselski posłance komuszce. A przecież bardzo dobrze wiedziała, 
że owa posłanka jest skorumpowana. 

Czy w swietle tych faktów można o sejmowej PO pisać ślicznie i lirycz-
nie?

A czy można pięknie pisać o Donaldzie Tusku jeśli ten całą winą za 
przegraną prezydenturę obarczył elektorat PiS mówiąc o nim pogardliwie 
„moherowe berety”, co w pojęciu wykształciucha – ignoranta oznaczało 
ciemnotę co to „nie czytaty” i „nie pisaty”, nie znająca zadnych innych 
lektur jak tylko książeczki do nabożeństwa. A to dobre! Według pomy-
ślunku niedoszłego prezydenta większa część narodu polskiego to biedota 
i głupota.

Czy warto wracać do tego tematu? Warto, a nawet i trzeba komuś uświa-
domić, ze ten elektorat to przede wszystkim polski naród. Jak najbardziej 
normalny – ani najbiedniejszy ani najbogatszy. To ludzie zwyczajni i 
niezwyczajni, krótko mówiąc zdolni do tańca i do różańca. 

Dla nich Polska to nie tylko miejsce zamieszkania – oni tę Polskę kochają 
miłością bezwarunkową, rozumieją Ją i dogłębnie czują. Dla tego elektoratu 
Prawo i Sprawiedliwość to wiarygodność na szczęśliwe jutro, a pan premier 
Jarosław Kaczyński jakby się ktoś pytał wedle ich patrzenia to Pan przez 
duże P. Nie złodziej, nie kłamca i nie dorobkiewicz.

Elokwentny i szarmancki w całym tego słowa znaczeniu, ale też i byle 
komu nie da sobie 

 w kaszę dmuchać. Jeśli powie cos do słuchu to i co! Ma demoktratycznie 
skulić uszy i pokornie słuchać jak intel;ektualne chamstwo obrzuca go 
inwektywami?

Jarosław Kaczyński premier polskiego rządu to dumny Pan, a do tego 
super strateg polityczny, doskonale wie co dobre dla Polski. Co i jak ma 
robić, aby Polska stała się ważną częścią Europy. I czy taki premier może 
się nie podobać? Może , ale tylko opozycji. 

Cała rzesza uczciwych i mądrych Polaków jest premierem zachwycona, 
a to i dlatego, że bez pardonu odkrywa czarne doły gdzie uwija się zło-
dziejstwo i korupcja.

No więc cicho tam być wściekła opozycjo! Premier ciężko pracuje i nie 
ma czasu na wysłuchiwanie  nieustającego hau, hau, Niech się tam komuś 
nie wydaje, że ten wielomiesięczny jazgot zmusi premiera do uległości.Ten 
rząd proszę wściekłej opozycji

 z obranej drogi nie zboczy. Bowiem założył sobie prowadzić Polskę tak, 
aby Polska szczęściem kwitła bez kompleksów absolutnie.Jasne! No…

Zośka
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ul. Zielona 3 (obok restauracji „Przystań”)

zaprasza od 2 kwietnia.
Cena za 1 minutę opalania 1 zł

czynne od godz.11.00 do 20.00

Sprzedam domenę 
nowogard.eu
Oferty z ceną proszę kierować 

mailem: j.wysocki@post.pl
kom. 607 248 900

P.U.H. GRUND-MAX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

Informujemy, że   

18 maja 2007 r.
piątek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Poszukujemy kierowcy 
z prawem jazdy kat. “D”

tel. 502026999

NZOZ „SANUS” 
zaprasza do 

Poradni Chirurgii Onkologicznej 
- kontrakt z NFZ 

Przyjmuje dr Jacek Kargul, spe-
cjalista chirurgii onkologicznej  
i ogólnej.
W ramach przyjęć :
• bezpłatne porady, konsultacje, 
biopsje, mammografia, USG pier-
si, tarczycy i jamy brzusznej;
• pełna profilaktyka raka piersi;

Rejestracja tel. 091 3926960 

i na miejscu, 

Nowogard, ul. Kościuszki 36

Wydzierżawię ośrodek 
wypoczynkowy 

po byłym PBO 
w miejscowości Tucze 

nad jeziorem Woświn.
Tel. 0601 58 74 38, 091 39 21 607

Zarząd Koła PZW „Tęczak” organizuje 
zawody wędkarskie dla dzieci 

z okazji Dnia Dziecka w wieku do lat 16.
Zawody odbędą się dnia 2.06.2007 r. Zapisy 
przy restauracji „Neptun” w dniu zawodów 
od godz. 7.30 do 8.00.
Uczestnik zawodów obowiązkowo ma mieć 
siatkę na przechowywanie złowionych ryb.

Zarząd

NOWOGARDZKA 
AKADEMIA TURYSTYKI

Nudzisz się w domu ?
Lubisz nowe wyzwania ?
Chcesz coś zorganizować ?
Chcesz dowiedzieć się co to 
turystyka ?

Czekamy na ciebie podczas cotygodniowej „Turystycznej Środy”

Co się dzieje ?
Związek Drużyn ZHP w Nowogardzie oraz Zachodniopomorski Oddział 
PTTK, zapraszają młodzież na cykl warsztatów turystycznych i nie tylko, 
organizowanych w Nowogardzie. Podczas spotkań „coach” przedstawi 
Wam co możecie zrobić z swoim życiem, jak rozwinąć swoje zainter-
esowania, jak stworzyć swój własny pomysł i go zrealizować z grupą 
rówieśników. 

Czego się nauczycie ?
Pragniemy abyście poznali podstawowe zasady tworzenia projektów, 
imprez czy też biwaków, poznali podstawowe formy turystyki kwali-
fikowanej i aktywnej, abyście wspólnie stworzyli pod okiem trenerów 
swój pierwszy projekt, poznacie zasady pracy w grupie i co najważniejsze 
zdobyli swoje pierwsze uprawnienia turystyczne – MŁODZIEŻOWEGO 
ORGANIZATORA TURYSTYKI.

Gdzie się spotykamy ?
Zapraszamy serdecznie w każdą środę 

do wspólnych spotkań. Od godziny 16.00 
czekamy w

GIMNAZJUM NR1 ul. Wojska Polskiego 

Jeśli masz 14-17 lat i myślisz że turystyka 
piesza, rowerowa, kajakowa, imprezy 

ekstremalne czy też przygodowe to twoje 
hobby ,czy też po prostu chcesz poznać coś 

nowego to
 Już rezerwuj sobie czas  – ZOSTAŃ LIDEREM

REKLAMA REKLAMA
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OG£OSZENIA 
DROBNE

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam działkę budowlaną 

w Nowogardzie przy drodze 

na Kamień Pomorski, 23 ary, 

uzbrojona, woda, światło, 

ogrodzona. 091 39 21 397.

• Posiadam do wydzierżawie-

nia lub sprzedaży lokal z po-

mieszczeniami mieszkalnymi 

+ dwie hale produkcyjne, 

obok znajduje się trafostacja 

na ul. Traugutta 2 w Nowo-

gardzie. 0607 288 835, 091 39 

22 665.

• Zamienię kawalerkę 31 m kw na 
Bema na 3 pokoje, może być z 
zadłużeniem. 0889 295 454.

• Kupię mieszkanie z niskim czyn-
szem, może być poza Nowogar-
dem. 886 508 588.

• Kiosk wydzierżawię. Tel. 0602 
824 002.

• Sprzedam lokal 167 m kw w 
Dobrej Nowogardzkiej na raty. 
608 337 427.

• Sprzedam działkę ogrodo-
wą własnościową ul. Leśna. 
696 440 841.

• Kawalerkę własnościową za-
mienię na większe 2-3 po-
kojowe (może być spółdziel-
cze, zadłużone). 781 285 230, 
781 285 240.

• Szukam kawalerki do wynaję-
cia. 694 161 129.

• Pokój do wynajęcia. 
697 495 857.

• 1 /3 domu na wsi, własność, 
duży ogród, sad, blisko rzeka 
i las – sprzedam lub zamienie 
na mieszkanie 2 pokojowe. Tel. 
0602 474 266.

• Kupię pokój z kuchnią w Nowo-
gardzie. 605 943 209.

• Kupię mieszkanie 2 lub 3 po-

kojowe własnościowe w No-

wogardzie na os. Radosława 

lub w innej części miasta. Tel. 

0605 522 340.

• Pokoje wynajmę. Tel. 091 39 
22 988, 698 84 30 40.

MOTORYZACJA

• Sprzedam Nissana Primerę 
kombi, rok 1994, poj. 2 l, benzy-
na + gaz, centralny zamek, elek-
tryczne szyby i lusterka, ABS, 
cena 8000 zł do uzgodnienia. 
607 137 081, 693 716 085.

• Sprzedam Ranault Laguna, 
kombi, concorde, 1,8, 16V, 120 
KM, pełne wyposażenie, bez 
skóry, bezwypadkowe, serwi-
sowane, przeb. 118 000 km, 
cena do uzgodnienia. Tel. 0605 
522 340.

• W dobrym stanie sprzedam 
Peugeot 106, pojemność sil-
nika 954, rok produkcji 1995 r. 
Dzwonić od godz. 20.00 091 39 
25 724.

• Sprzedam Fiat Croma, rok prod. 
1992 r., poj. 2 l, benzyna + gaz, 
centralny zamek, elektryczne 
szyby, szyberdach, wspomaga-
nie kierownicy, hak. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 0696 091 521.

• Sprzedam Opel Astra kombi, 
2000 r., poj. 1,6, cena 10 500 zł. 
Tel. 091 419 12 75, 663 748 219.

• Sprzedam komp. ramę moto-
rynki. 091 39 222 73.

• Sprzedam Renault Satrane, 
poj. 2,2, rok prod. 1994 r. Tel. 
880 361 568.

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże paszowe. 091 
39 106 25.

• Sprzedam prosiaki. 
669 746 696.

• Sprzedam ciągnik C-355, stan 
dobry, cena do uzgodnienia. 
601 193 392.

• Sprzedam rozrzutnik obornika, 
przyczepę, siewnik do zboża, „le-
jek” i opryskiwacz. 665 335 914.

• Sprzedam prosiaki. 
693 342 119.

• Sprzedam prosiaki. 091 419 10 
76.

• Sprzedam rozsady pomidorów. 
Tel. 091 39 17 644.

• Sprzedam pszczoły (roje). 

091 110 18 po 19.00.

USŁUGI

• Nauka angielskiego. 0697 
027 844. 

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 
39 22 783, 0660 392 851.

• J. HOLENDERSKI – nauka. 0693 
035 199.

• Profesjonalne strony interneto-
we na indywidualne zamówie-
nie – szybki czas realizacji, fak-
tury VAT. 0605 522 340.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• Dachy, docieplenia, klinkier. 

885 157 291.

• Transport 1,5 tony. 885 688 674.
• Dekarsko-blacharskie, docie-

plenia. 508 170 846.

• Usługi hydrauliczne, montaż in-
stalacji wod.-kan. i co, gazowe i 
stałopalne. 0697 878 118.

• Transport, przeprowadzki 

– 0604 516 451.

• Usługi remontowo-budowlane. 
0880 690 324.

• Cyklinowanie podłóg. 

691 703 843.

• TIPSY – tanio i profesjonalnie. 

504 589 679.

PRACA

• Przyjmę mechanika samocho-
dowego z kwalifikacjami. 091 
39 20 131, 0605 276 271.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub 
pomocnika. 603 366 286.

• Zatrudnię ludzi do prac wy-

kończeniowych i murarskich. 

Tylko poważne oferty. 691 46 

10 22, 607 083 845.

• Fabryka Okien i Drzwi „OKNO” 
w Nowogardzie zatrudni han-
dlowca i montera stolarki z 
praktyką. Ul. 3 Maja 31, tel. 091 
39 25 639.

• Zatrudnię kucharzy z prak-
tyką, kelnerów i barmanów. 
Hotel Oskar Nowogard, tel. 
602 474 266.

• Zatrudnię przy dociepleniu. Tel. 
0608 817 214.

• Przyjmę do pracy murarza tyn-
karza. 605 115 064.

• Fachowców do produkcji siat-
ki ogrodzeniowej. Kikorze. 
502 652 929.

• Zatrudnię osobę do maga-
zynu z prawem jazdy kat. „B”. 
509 389 657

• Zatrudnię płytkarza i pracow-

ników ogólnobudowlanych. 

607 519 251. Tylko poważne 

oferty.

INNE

• Elektryczny przepływowy 

podgrzewacz wody, 380 V, 

małe gabaryty, do domku, 

baru, cena od 150 zł oraz Ga-

zowy podgrzewacz wody 130 

– 180 litr., stojący, idealny do 

domku, pensjonatu, restaura-

cji, gdzie gorąca woda jest w 

kilku bateriach – jednocześnie 

cena 1000 zł. 0501 446 467.

• Sprzedam bardzo tanio seg-
ment goleniowski „Hubert” bez 
szafy, wymiar 320 m. Tel. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• PIEC gazowy c.o. VAILLANT, 

cena 600 zł lub piec c.o. – 

elektronik, cena 1.200 zł oraz 

Junkers gazowy do łazienki, 

kuchni firmy Vaillant, cena 

450 zł – gwarancja, serwis. 

0501 446 467.

• Grzejniki panelowe c.o. do 

mieszkania, domku, warszta-

tu, różne rozmiary, nowe i 

używane – tanio oraz piec ga-

zowy c.o. Vaillant stojący, że-

liwny, elektronik, do domku, 

cena od 800 zł. Serwis gwa-

rancyjny. 0501 446 467.

• Sprzedam zamrażarkę, chło-
dziarkę i inne urządzenia ga-
stronomiczne i sklepowe (gwa-
rancja). 601 58 74 38.

• Sprzedam ule wielkopolskie z 
pszczołami. Tel. 091 39 26 328.

• Sprzedam 5 pni pszczół. Tel. 091 
39 22 930.

• Sprzedam meble system Black 
Red White, szafa, bieliźniar-
ka, 2 komody, fotel do spania, 
stan bardzo dobry, tanio. Tel. 
697 999 578.

• Pożyczki. 503 037 506.
• Sprzedam aparat telefoniczny 

Ericsson K700i, z dodatkowym 
wyposażeniem, na gwarancji, 
zadbany. Tel. 0605 522 340.

• Oddam szczeniaki w dobre 
ręce (kundelki). 091 39 20 978, 
502 529 656.

• Sprzedam! Segmenty – ławostół 
– szafka pod telewizor – wypo-
czynek – ława – dywany – lo-
dówka – kuchnia (segmenty) 6 
krzeseł + stół – pralka – żyran-
dole – wędki. Tel. 783 502 027.

• Sprzedam WSK 125, Opel – sil-
nik ze skrzynią diesel 1,6 – stan 
b. dobry, Mercedes – silnik ze 
skrzynia 200 D – stan b. do-
bry, rury dł. 2 m fi 500 mm, 
dmuchawę do zboża PT 200. 
693 344 667.

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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)

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

Do serca 

przytul 

psa
Zachęcamy Państwa do 
przygarnięcia czworonoga, 
który z wytęsknieniem cze-
ka na nowego właściciela. 
Psy można obejrzeć w Przy-
tulisku przy Przychodni 
Weterynaryjnej „Sikorka” 
w miejscowości Sikorki 41 
lub dowiedzieć się szcze-
gółów pod numerami te-
lefonu (091) 39 17 695 lub 
(091) 39 17 664.

Nowogard 14.05.2007r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca   
2. Konserwator
3. Monter okien PCV
4. Barman-kelner, kucharz, 

pomoc kuchenna
5. Kierownik sklepu 
6. Przedstawiciel handlowy 
7. Sprzątaczka
8. Pracownik magazynu
9. malarz budowlany

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Kierowca z kat. C+E  (Mie-
szewo)

2. Magazynierzy (Szczecin) 
3.  Operator maszyn i urzą-

dzeń (Rurka/Goleniowa)
4.  Mechanik samochodowy, 

lakiernik, sprzedawca-ma-
gazynier (Szczecin)

5. Kucharz, pomoc kuchen-
na (Glewice)

6. Pracownik do odpraw pa-
sażerów (Goleniów)

7. Szwaczka (Goleniów)
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Kłos Pełczyce – Pomorzanin Nowogard 6:0 (2:0)

Kompromitacja Pomorzanina

Zawody wędkarskie
We wtorek 1 maja na jeziorze nowogardzkim odbyły się zawody wędkarskie, 

spławikowe z brzegu i spinningowe z łodzi. Organizatorem imprezy było Koło 
M-G PZW Nowogard. Przy słonecznej, ale zimnej pogodzie rywalizowało ze 
sobą 37 zawodników.

Aktualna tabela:
1.  Dąb Dębno 25 64 64-21
2.  Piast Choszczno 25 57 60-24
3.  Vineta Wolin 25 50 50-29
4.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 25 49 55-34
5.  Odra Chojna 25 46 57-32
6.  Pomorzanin Nowogard 25 44 55-40
7.  Polonia Płoty 25 36 52-44
8.  Sparta Gryfice 25 30 33-39
9.  Piast Chociwel 25 30 39-29
10.  Mieszko Mieszkowice 25 29 31-30
11.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 25 27 36-42
12.  Osadnik Myślibórz 25 27 35-57
13.  Fagus Kołbacz 25 24 27-53
14.  Radovia Radowo Małe 25 21 36-71
15.  Kłos Pełczyce 25 20 25-43
16.  Zorza Dobrzany 25 14 26-93

Pomorzanin: Piątkowski – Mar-
szałek, M. Miklas, Kram (46’ Nie-
radka), D. Gruszczyński, K.Miklas, 
Skórniewski, K.Miklas, Jędras (65’ 
Budzich), Bonifrowski, Gołdyn.

W spotkaniu pretendenta do awan-
su z zespołem broniącym się przed 
spadkiem faworyt jest jeden, lecz 
statystyki nie zawsze mówią prawdę i 
przedmeczowe przewidywania często 
się nie sprawdzają. W niedzielnym 
meczu w Pełczycach to Pomorzanin 
miał pewnie pokonać miejscowego 
Kłosa i przywieźć cenne punkty. 
Niestety, powiedzieć, że nowogardz-
ki zespół wrócił na tarczy to trochę 
mało. Tak wysoka porażka z przed-
ostatnim zespołem w tabeli, który 
na wyjeździe nie zdobył ani jednego 
punktu a w meczach u siebie przed 
spotkaniem z Pomorzaninem zdobył 
ich 17., trudno nazwać inaczej niż 
kompromitacją. 

Być może spotkanie potoczyłoby się 
zupełnie inaczej gdyby K. Miklasowi 
udało się na początku meczu zdobyć 
bramkę. Wówczas to nowogardzki 
zawodnik znalazł się w sytuacji sam 
na sam z bramkarzem gospodarzy, 
lecz nie zdołał wykorzystać tej okazji. 
Po chwili Kłos przeprowadził kontrę, 
przy której błąd popełnił Kram i 
Piątkowski został pokonany po raz 
pierwszy.

Doświadczony nowogardzki bram-
karz po raz kolejny wyciągał piłkę 
z siatki w 35. minucie. W akcji tej 
nie popisał się Marszałek i Kram, w 
konsekwencji, czego napastnik z Peł-
czyc uderzeniem z 15.metrów zdobył 
bramkę. Pierwsza połowa zakończyła 
się wynikiem 2:0.

Tuż po wznowieniu gry Pomorza-
nin rzucił się do odrabiania strat. 
Ofensywa gości została wzmocnio-

na przez przesunięcie M. Miklasa 
do przodu i w ciągu pierwszych 
dziesięciu minut nowogardzki ze-
spół stworzył sobie kilka świetnych 
okazji. Po uderzeniu Koniecznego 
piłka trafiła w poprzeczkę. K. Miklas 
trafił w słupek. Po dośrodkowaniu 
Skórniewskiego Bonifrowski będąc 
na czwartym metrze posłał pikę nad 
bramką.

Z kolei Kłos ograniczył się do 
kontrataków, czemu zresztą trudno 
się dziwić. Był w tym niezwykle 
skuteczny i niemal każda akcja koń-
czyła się bramką. W drugiej odsłonie 
meczu jeszcze cztery razy zdołali 
pokonać Piątkowskiego ostatecznie 
rozbijając Pomorzanin aż 6:0.

„Jesteśmy drużyną, która już nie 
pierwszy rok gra w V lidze i uważam, 
że ten mecz można nazwać kompro-
mitacją Pomorzanina . – powiedział 
po spotkaniu trener nowogardzkie-
go zespołu Wojciech Kubicki – Do 
Pełczyc nie pojechał Galus, który 

W kategorii spinning miejsca 
zajęli:

1. Ładysław Luberadzki 2520 pkt,
2. Kazimierz Ziemba 1360 pkt,
3.Jan Przystupa 280 pkt.
W kategorii spławikowej miejsca 

zajęli:
1. Przemysław Leśniewski,
2. Wiesław Jastrzębski,
3. Dariusz Kaczmarek,

4. Andrzej Saran, 
5. Adam Rogoś.
Zdobywcy pierwszego miesjca w 

kategorii spinningowej i spławikowej 
otrzymali puchary, poza tym wszyscy 
wymienieni zawodnicy otrzymali 
atrakcyjne upominki wędkarskie. 
Zawody jak zwykle zakończyły ciepłe 
kiełbaski z grilla.

Henryk Szczupak

Pamiątkowe zdjęcie triumfatorów zawodów

pauzował za kartki, Dworak, który 
leczy kontuzję i Haberski. Poza tym 
trzech zawodników grało chorych, a jak 
sześciu zawodników brakuje lub są nie 
w pełni dyspozycji to jest bardzo źle. To 
nas oczywiście nie usprawiedliwia.”

Trudno się z tym nie zgodzić.
Pozostałe wyniki meczów:
Zorza Dobrzany - Dąb Dębno 1:1, 

Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Polonia Płoty 
3:3, Radovia Radowo Małe - Hutnik 
EKO TRAS Szczecin 1:1, Fagus Koł-
bacz - Osadnik Myślibórz 0:2, Vineta 
Wolin - Piast Chociwel 0:0, Piast 
Choszczno - Mieszko Mieszkowice 
2:1, Odra Chojna - Sparta Gryfice 
1:2.

Andrzej Garguliński
Być może spotkanie potoczyłoby się zupełnie inaczej gdyby K. Miklasowi 

udało się na początku meczu zdobyć bramkę.          foto archiwum Jan Korneluk
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banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne
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•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Radiowa w
Radio VOX Gryfice

REKLAMA

 W obiektywie Jana Korneluka    
Dzięki uporczywym, konsekwentnym

i skutecznym staraniom Pani Teresy Stępień 

(dzięki jej za to) na działkach os. Radosław 

mamy już wodę.

Sukces Gimnazjum nr 1
W wydaniu naszej gazety z 19 kwietnia pisaliśmy o powiatowych eli-

minacjach Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, podczas którego 
drużyna Gimnazjum nr 1 wywalczyła prawo do reprezentowania powiatu 
goleniowskiego na zawodach rangi wojewódzkiej, zdobywając tam drugie 
miejsce.

XXX finał wojewódzki Turnieju 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
odbywał się w Gryfinie w dniach 1-2 
maja. Impreza odbywająca się pod 
patronatem Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego ma na celu 
popularyzowanie znajomości przepi-
sów i zasad bezpiecznego poruszania 
się po drogach oraz kształtowanie 
prawidłowych zachowań w ruchu 
drogowym. 

„Jak przystało na jubileuszowy 
XXX Turniej oprawa była wyjątkowa. 
– powiedział Janusz Raczyński, który 

przygotowywał uczniów do turnieju 
- Dopisała pogoda, a gospodarz – bur-
mistrz Gryfina zadbał o wyjątkowo 
przyjazny klimat.”

W kategorii gimnazjum wzięło 
udział 20 najlepszych zespołów z 
całego województwa, które podob-
nie jak nowogardzka drużyna wy-
grała eliminacje powiatowe. Część 
teoretyczna poszła im znakomicie, 
poszczególni zawodnicy indywidual-
nie zajmowali 2,3 i 4 miejsce, dzięki 
czemu drużynowo plasowali się na 
pierwszym miejscu. Nieco gorzej nasi 

zawodnicy zaprezentowa-
li się w części praktycznej 
i ostatecznie turniej ukoń-
czyli na drugim miejscu 
ustępując tylko ekipie z 
Drawska Pomorskiego, 
zwycięzcy z lat poprzed-
nich. Trzecie miejsce za-
jęło Gimnazjum z Pyrzyc. 
Zwycięzcy turnieju będą 
reprezentować wojewódz-
two zachodniopomorskie 
podczas zawodów ogól-
nopolskich.

Gimnazjum nr 1 w No-
wogardzie reprezentowali 
Mariszu Kwiecień, Marcin 
Kierasiński i Bartłomiej 
Kurzyński. Opiekunem 
zespołu był Janusz Ra-
czyński.

AgReprezentacja Gimnazjum nr 1
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KALENDARIUM
18 MAJA

Imieniny: Aleksandra, Eryk, Eryka, Eufrazja, Faina, 
Feliks, Jan, Julita, Klaudia, Liberiusz, Matrona, Myślibor, 
Teodot i Sandra
Międzynarodowy Dzień Muzeów

19 MAJA

Imieniny: Augustyn, Bernarda, Celestyn, Cyriaka, Dun-
stan, Iwo, Iwon, Iwona, Jan, Kryspin, Mikołaj, Pękosław, 
Pękosława, Piotr, Urban i Teofil

20 MAJA

Imieniny: Aleksander, Asteriusz, Anastazy, Bernardyn, 
Bronisąd, Elfryda, Karol, Kolumba, Saturnina, Taleleusz, 
Teodor i Wiktoria

21 MAJA

Imieniny: Antioch, Donat, Jan Nepomucen, Kryspin, 
Polieukt, Przecława, Rycheza, Ryksa, Sekundyn, 
Serapion, Synezjusz, Teobald, Tymoteusz, Wiktor i 
Wszemir

REKLAMA

POMÓŻMY SOBIE
Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 

tej rubryce jest bezpłatne. Zgłoszenia są przyj-
mowane pod numerami telefonów: 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.

Nie bądźmy obojętni wobec ludzi znajdują-
cych się w trudnej sytuacji.

   Z góry dziękujemy.  Redakcja 

Uwaga Emeryci
Prosimy uprzejmie o sprawdzenie w legi-

tymacji czy składki na ten rok są opłacone. 
Szczególnie ważne jest by ZKP było do końca 
maja opłacone. Z góry dziękujemy.

Biuro czynne w poniedziałki i piątki od go-
dziny 9.00 do 12.00.

Alina Ochman

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogar-
dzie zwołuje VIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej 
w Nowogardzie. Początek obrad:

30 maja 2007 rok u (środa) o godzinie 12 00 w 
sali językowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Nowogardzie, Plac Wolności 8.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Zgłoszenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 25 kwiet-

nia 2007 r.
5. Informacje Przewodniczącego Rady.
6. Sprawozdanie Burmistrza Nowogardu z dzia-

łalności pomiędzy sesjami.
7. Interpelacje, wnioski i zapytania.
8. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy,

b) wyłapywania bezdomnych zwierząt,
c) programu przeciwdziałania bezdomności 

zwierząt,
d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sa-

modzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego
w Nowogardzie,
e) zmiany Statutu Gminy Nowogard,
f) zmian w budżecie gminy Nowogard na 2007 

rok.
9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnio-

ski i zapytania.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Marek Krzywania

VIII sesja Rady Miejskiej

Konkurs
Przedsiębiorstwo Usług Wod-

nych i Sanitarnych Sp. z o. o. w 
Nowogardzie oraz Urząd Miej-
ski w Nowogardzie i Lokalna 
Agenda’21 ogłaszają konkurs na 
wykonanie plakatu propagują-
cego „Święto Wody”.

Celem konkursu jest propa-
gowanie zrównoważonego ko-
rzystania z wody, popularyzacja 
przedsięwzięć mających na celu 
poprawę stanu czystości środo-
wiska wodnego, ochrona i po-
prawa warunków ekosystemów 
wodnych.

REGULAMIN KONKURSU: 
http://www.nowogard.pl/ima-
ges/stories/dokumenty/swie-
to_wody_2007.pdf

Co zrobić z ZSEE?        
W marcu br. niemal 2500 szkół 

podstawowych w całej Polsce 
przystąpiło do programu edu-
kacyjnego Każdy uczeń wie co 
zrobić z ZSEE (zużytym sprzętem 
elektronicznym i elektrycznym). 
W projekcie tym uczestniczą rów-
nież placówki oświatowe z naszej 
gminy, tj. Szkoła Podstawowa nr 
3 w Nowogardzie, Szkoła Pod-
stawowa w Błotnie, Szkoła Pod-
stawowa w Orzechowie, Szkoła 
Podstawowa w Żabowie oraz 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy w Nowogardzie. 

Celem tego programu jest jest 
kształtowanie właściwych postaw 
ekologicznych poprzez sygnali-
zowanie uczniom zagrożeń, jakie 
dla środowiska stanowi ZSEE, 
wskazanie w jaki sposób można te 
zagrożenia zminimalizować, oraz 
motywowanie do podejmowania 
działań sprzyjających ochronie 

środowiska. W trakcie trwania 
tego programu, szkoły zorga-
nizują Dzień Otwarty z ZSEE, 
podczas którego uczniowie będą 
mieli okazję przekazać zdobytą 
wiedzę w zakresie prawidłowego 
postępowania ze zużytym sprzę-
tem elektrycznym i elektronicz-
nych lokalnej społeczności.

Działania edukacyjne podjęła 
ElektroEko Organizacja Odzysku 
Sprzętu Elektrycznego i Elektro-
nicznego w Warszawie (www.
elektroeko.pl), w związku z wej-
ściem w życie ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym 
(Dz. U. Nr 180 poz. 1495), która 
zabrania umieszczania zużytego 
sprzętu łącznie z innymi odpada-
mi komunalnymi (art. 36 przed-
miotowej ustawy).

Przypominamy również, że 
zgodnie z art. 42.1 ww ustawy 

„sprzedawca detaliczny i sprze-
dawca hurtowy są obowiązani 
przy sprzedaży sprzętu przezna-
czonego dla gospodarstw domo-
wych do nieodpłatnego przyję-
cia zużytego sprzętu w ilości nie 
większej niż sprzedawany nowy 
sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest 
tego samego rodzaju”.

Jednocześnie informujemy że, 
Zakład Usług Komunalnych pro-
wadzi prace zmierzające do utwo-
rzenia punktu zbiórki zużytego 
sprzętu na terenie miasta Nowo-
gard, w którym wszyscy miesz-
kańcy naszej gminy będą mogli 
nieodpłatnie pozostawić zużyty 
i niepotrzebny sprzęt elektrycz-
ny i elektroniczny. Przewiduje 
się uruchomienie tego punktu w 
miesiącu lipcu br, a o dokładnej 
dacie jego otwarcia mieszkańcy 
gminy zostaną poinformowanie 
za pośrednictwem prasy lokalnej 
oraz strony internetowej.

Joanna Krępa 
– lokalna Agenda’21  

Przedruk ze strony internetowej  UM
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Co zrobi Przewodniczący?
Już wiemy co Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Krzywania zrobił w 

sprawie zapytania Klubu Radnych Lewicy.
Robert Czapla otrzymał pisemną odpowiedź na zapytanie. Oto jej treść:
Na podstawie oświadczeń majątkowych składanych przez radnego Jana 

Mularczyka stwierdzam:
1 – Pan Jan Mularczyk posiada 16 udziałów w PUWiS Sp. z o.o. w No-

wogardzie.
2 – Pan Jan Mularczyk nie jest prokurentem w Przedsiębiorstwie Usług 

Wodnych i Sanitarnych Sp z o.o. w Nowogardzie.
Do pisma dołączona jest opinia radcy prawnego Urzędu Miejskiego w 

Nowogardzie.
I pomyśleć, że Joanna Rawik już dawno śpiewała: Po co nam to było?

LMM

Sołtys to figura!
Zgodnie z zapowiedzią podaną we wtorkowym wydaniu „DN” przedsta-

wiamy dzisiaj wyjaśnienie autora artykułu.
Ireneusz Karczyński przeprasza pana Zbigniewa Szkołudę za niefortunne 

umieszczenie w treści artykułu zdania : „Zadowoleni z wyboru nie szczę-
dzą uwag pod adresem przegranego:To człowiek zawistny, nie może bo 
nie umie pogodzić się z przegraną. Skoro ludzie go nie chcą to nie powinien 
startować po raz drugi. Gdzie honor i ambicja?”

Pogrubione wyrazy wskazują iż nie są to słowa dziennikarza lecz zacy-
towana opinia zwolenników nowej pani sołtys. Autor przyznaje, że zbaga-
telizował sygnały iż ogłoszenia nie wisiały regulamonowe 7 dni. Ale skoro 
mieszkańcy przybyli na zebranie?

Autor przeprasza również za słowa: Drugi z kandydatów nie godzi się z 
przegraną i mobilizuje swoich wyborców do protestu.

Po przeczytaniu protestu na piśmie przyjmuje do wiadomości iż nie była 
to inicjatywa pana Szkołudy. Z innymi zarzutami – szczególnie przypisujące 
mu stronniczość Ireneusz Karczyński się nie zgadza. Nie zgadza się również 
z pismem jakie wpłynęło do Redakcji od jednej z członkiń Rady Sołeckiej 
poprzedniej kadencji. W redakcji inerweniowała również nowa pani soł-
tys i orzekła, że dostarczy kolejne dowody na prawdomówność Ireneusza 
Karczyńskiego. Tak więc ciąg dalszy nastąpi…

Redakcja
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O szpitalu trzeba inaczej…
Pan radny Robert Czapla
W Dzienniku Nowogardzkim nr 35 z dn. 11.05.07 r. ukazał się pański artykuł w 

którym pomówił mnie Pan niesłusznie o działanie na szkodę szpitala.
Panie radny Czapla- rozpisanie konkursu na dyrektora szpitala absolutnie nie 

oznacza jego likwidacji. Koalicja PO-PSL-NFS nigdy takiego zamiaru nie miała i 
nie ma. Cały pański wywód ma wyłącznie charakter personalny i zmierza do obrony 
.„stołków” dyrektorskich dla osób wywodzących się z układu politycznego SLD.

Pisze Pan: cyt. „Już w zeszłej kadencji Rady Miejskiej, radni: K. Kosiński, K. 
Wysoszyńska próbowali na siłę realizować swoje wizje szpitala. Doprowadzili do 
odwołania z funkcji dyrektora p. W. Włodarczyka, a na jego miejsce wprowadzili p. 
Leszka Blachowskiego. szczycąc się tym faktem. Efektem takich działań była niego-
spodarność finansowa w szpitalu i szpital stanął na granicy bankructwa”.... Pańska 
hipokryzja już sięga zenitu. Broni Pan dyrektora, który w bardzo krótkim czasie 
zadłużył szpital na kilka milionów zł. (pierwszy z układu) i drugi protegowany przez 
pańskiego koalicjanta (SLD-PSL) powiększył zadłużenie. Ma Pan czelność twierdzić 
i przypisywać mi winę. W tym miejscu należy podziękować Bogu i Wyborcom, że 
nie został Pan Burmistrzem.

 Przypisuje mi Pan .”wprowadzenie” L. Blachowskiego na kolejnego dyrektora 
szpitala i jeszcze szczycenie się tym faktem. Nigdy wcześniej nie widziałam ani 
nawet o nim nie słyszałam. Spotkałam p. Blachowskiego gdy był już dyrektorem 
szpitala w Nowogardzie. Przybył na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, której byłam 
członkiem. Pan zmyśla i pisze bzdury. Idąc tokiem pańskiego myślenia- przyznaję, 
że przyczyniłam się do „wyprowadzenia” p. Blachowskiego.

Panie radny Czapla, niech Pan nie łączy mnie w pary. Na temat, o którym mówię i 
piszę mam własne zdanie. Jestem bezstronna i działam zgodnie z posiadaną wiedzą i 
sumieniem. Jako radna mam obowiązek występować w imieniu i na rzecz wszystkich 
mieszkańców gminy. Zarzuca mi Pan, że próbowałam na siłę realizować swoją wizję 
dotyczącą szpitala. Moja wizja ratowania szpitala jest realna. Natomiast pańska to 
utopia, w której widzi Pan ratunek poprzez dalsze zadłużanie gminy tj. emitowanie 
obligacji samorządowych z przeznaczeniem na konsumpcje. Pan nigdy nie wykazał 
się żadną inwencją i nie wskazał jak i skąd pozyskiwać środki, co należy zmienić 
żeby szpital istniał w dobrej kondycji finansowej.

Pan myli pojęcia i nie rozumie w czym tkwi przyczyna tak dużego zadłużenia. 
Panie Czapla- nie ma już centralnego planowania. Trzeba przenieść mentalność z 
poprzedniej epoki do czasów współczesnych i myśleć logicznie. Zapomniał Pan 
poinformować mieszkańców,  że będą spłacać wszystkie długi Gminy (czyli i szpitala) 
a nie centralny budżet.

Pomimo, że służba zdrowia jest generalnie niedofinansowana. to w Polsce jest 
ponad sto szpitali, które bilansują się na bieżąco tzn. że są dobrze zarządzane. Nasz 
szpital przejęty przez gminę od powiatu był oddłużony. Wynegocjowany dług 
gmina spłaciła. Wystarczyło zatrudnić dobrego dyrektora-menedżera znającego 
problematykę służby zdrowia i szpital nie stanąłby na granicy bankructwa-jak Pan 
określił. I teraz wniosek nasuwa się sam. To właśnie Pan i pańska opcja polityczna 
doprowadziła szpital do ruiny już na samym początku. Długi rosły w bardzo krótkim 
czasie i to w zawrotnym tempie. Nie zawarcie kontraktu w terminie przez dyrektora 
kosztowało szpital dwa miliony złotych strat.

Szpital od chwili przejcia przez gminę był źle zarządzany. Faktem jest, że wówczas 
wnioskowałam o ogłoszenie konkursu na dyrektora szpitala. Jednak nikt tego nie 
potraktował poważnie. Następnym dyrektorem został protegowany przez pańskiego 
wówczas koalicjanta. Nie rozumiem, na jakiej podstawie „uczepił” się Pan mojego 
nazwiska w tym przedmiocie.

Panie Czapla, moja troska o istnienie szpitala i nie generowanie długów, w 
odróżnieniu od pańskiej nie ma charakteru personalnego. Nie jestem „skażona” 
mentalnością z poprzedniej epoki. Wielokrotnie mówiłam na sesjach, że należy 
zmienić formę zarządzania szpitalem poprzez zreformowanie (np. prywatyzacja, 
spółka prawa handlowego, czy inna forma) Zwlekanie prowadzi nadal do dalszych 
zadłużeń.

Wolny rynek, któremu podlegamy wszyscy jest bezlitosnym wyznacznikiem całej 
gospodarki, w tym również Służby Zdrowia.

Radna Krystyna Wysoszyńska
P.S. Nie życzę sobie
publicznej polemiki z Panem.
Od redakcji.
Redakcja Dziennika Nowogardzkiego zgadza się z sugestią radnej Krystyny 

Wysoszyńskiej – zaprzestajemy publikacji mających tylko i wyłącznie charakter 
„wycieczek” personalnych.

Zadnych takich pism publikować nie będziemy. Dyskusja nie może sprowadzać się 
do wymiany zdań kto jest za dyrektorem Lembasem, a kto przeciw Niemu. Sprawa jest 
zbyt poważna i należy ją rozpatrzyć na odpowiednim forum przy udziale wszystkich 
zainteresowanych i odpowiedzialnych za funkcjonowanie i przyszłość szpitala. W 
takich dyskusjach będziemy brać udział i rzetelnie je relacjonować. 

IV Memoriał 
Wojtka Chomińskiego

Już po raz czwarty rozegrano Memoriał Wojtka Chomińskiego w piłce 
ręcznej chłopców. W tegorocznym turnieju wystartowało 14 zespołów ze 
szkół podstawowych i gimnazjów.

Zawody rozegrano w dwóch halach 
sportowych. W Zespole Szkół Ogól-
nokształcących rywalizowali ze sobą 
zawodnicy ze szkół podstawowych. 
Tu bezkonkurencyjni okazali się 
reprezentanci Szkoły Podstawowej 
nr 15 z Gorzowa Wielkopol-
skiego zdobywając puchar 
Starosty Powiatu Gole-
niowskiego. Drugie miej-
sce i puchar Burmistrza 
Nowogardu wywalczył 
Kusy 55 Szczecin. Ostatnie 
miejsce na podium zajęła 
UKS „Dziewiątka” Legnica, 
której przypadł w udziale 
puchar ufundowany przez 
Przewodniczącego Rady 
Miejsciej w Nowogardzie. 
Zdobywca czwartego miej-
sca, MKS Tęcza Kościan, 
został uhonorowany pucharem dy-
rektora Szkoły Podstawowej nr 3 
w Nowogardzie. Za nią uplasowali 
się Kusy Szczecin Dąbie, a dopiero 
później nowogradzkie zespoły. Szó-
ste miejsce zdobyli trenowani przez 
Macieja Krigera zawodnicy ze Szkoły 
Podstawowej nr 1, siódme młodsi od 
reszty stawki piątoklasiści ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 prowadzeni przez 
Piotra Kazubę a na pozycji ósmej 
znalazła się reprezentacja Szkoły Pod-
stawowej w Strzelewie prowadzona 
przez Waldemara Kondraciuka.

Najlepszym strzelcem turnieju 
został Daniel Bartłomiejsczyk z UKS 
„Dziewiątka” Legnica, najlepszym 
bramkarzem Krzysztof Ratajczak z 
MKS Tęcza Koscian a najlepszym 
zawodnikiem turnieju wybrano To-
masza Gintowta z SP m15 Gorzów 
Wielkopolski.

W hali Szkoły Podstawowej nr 1 
walczyli gimnazjaliści. Tę rywalizację 
wygrali zawodnicy z Gimnazjum nr 
9 z Koszalina, którzy w meczu finało-

wym wygrali z zawodnikami z Bani. 
Trzecie miejsce zdobyło nowogardz-
kie Gimnazjum nr 2. Dalsze miejsca 
zajęli zawodnicy z Gimnazjum nr 
1 w Nowogardzie, Gimnazjum nr 
3 w Nowogardzie oraz Gimnazjum 

w Osinie. W turnieju wystartowali 
też absolwenci Gimnazjum nr 1 i 
nr 2, ale ich mecze miały charakter 
czysto towarzyski i nie zostali oni 
sklasyfikowani.

Tradycyjnie już nagrody wręczała 
m.in. wdowa po zmarłym wuefiście 
Renata Chomińska.

Organizatorzy turnieju Anna Ły-
siak, Jacek Andrysiak, Piotr Kazuba 
i Jacek Cisęlak dziękują fundatorom 
nagród i tym, którzy wsparli impre-
zę: Starostwo Powiatowe Goleniów, 
Urząd Miasta Nowogard, PBO Grin-
bud, Hurtownia Witter, Demgrad II, 
ZPUH Demgrad, Hurtownia FHU 
„Bartek – Domet”, FPHU Nowoglas, 
PHUP Pomtor Nowogard, Apteka 
Niebieska A. Kowalczyk – Rybka, 
Hurtownia Budmat, A. Siwy, A. 
Cieślakowski, R. Augustynek, D. 
Gołąb, D. Szulejko, B. i W. Siupik, M. 
Chmielnicki, W. Przęczek, N. Dwo-
rak, K. Piechowski, R. Fasuła, ks. M. 
Oliwiak, A.Piątak.

Ag
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•
•
•
• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
• Drzwi zewnętrze i wewnętrzne

Okna PCV i drewniane
Rolety materiałowe i zewnętrzne
Żaluzje, markizy

Biura: • Kamień Pomorski tel. 091 382 08 05

w
w

w
.o

kn
o-

lu
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co
m • Węgorzyno 091 39 764 88

Do każdego okna
• parapet lub
• roleta materiałowa

tel.

GRYFICE,
ul. Niepodległość 50,

(nad barem ABC)
Tel: 091 384 59 17,
Kom: 0 605 357 089

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA 
“POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A

banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Radiowa w
Radio VOX Gryfice

W DNIU 27.05.2007 (niedziela)  
OD  GODZ. 9.00

W  PRZYCHODNI PRZYSZPITALNEJ 

ul. Woj. Polskiego 7 w Nowogardzie

MAMMOGRAFIA
Dla  pań  po  35  roku  życia 

w cenie 47 zł
Badania odbywają się 

na najnowocześniejszym 
mammografie 

O minimalnej dawce promieniowania 
rtg dla osoby badanej !

 ZAPISY  NA  BADANIE     
 OSOBIŚCIE  LUB  
  TEL. 091-392-13-56 wew 102

Informujemy, że   

18 maja 2007 r.
piątek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!
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Nazywano ich leśnymi bandytami’

Przeszli, przepadli 
i dym tylko dusi… (cz.II)

Przyjecie w szeregi Armii Krajowej powszechnie uważano za wielki za-
szczyt, honor i szczęście. Nic dziwnego, ze rwała się do niej pełna zapału, 
patriotycznie nastawiona młodzież dla której liczne niebezpieczeńsstwa nie 
stanowiły żadnej przeszkody. Trzeba pamietać, że w tamtych czasach AK 
stanowiła jedyną siłę moralną, symbol nadziei dla umęczonego okupacją 
społeczenstwa.

– to autentyczne pseudonimy kon-
spiracyjne realnie istniejących ludzi. 
Dziś po wielu latach, z pertspektywy 
wieku dojrzałego postrzegam te 
opowieści w innym wymiarze. My-
ślę, że mimo dramatycznych przeżyć 
związanych z udziałem w AK, śmierci 
wielu kolegów i przyjaciół, głodu, 
brudu, dokuczliwych insektów, chło-
du zim – były to szczęśliwe lata w jego 
życiu, lata kiedy nie miał wątpliwości, 
że to co robi jest właśnie tym co ro-
bić powinien, 
bez względu 
na końcowy 
rezultat.

Nazywam to 
partyzanckim 
syndromem.

Nie chwalę 
się, ale mia-
łem w tej woj-
nie skromny 
udzia ł  j ako 
niemowlę. Z 
p o cząt k iem 
1944 roku ro-
dzice dostali 
o s t r z e ż e n i e 
o pojawieniu 
się Gestapo, 
które zawsze 
przeprowadzało 
rewizje z zaskoczenia. Tato zdążył 
jeszcze schować swoją ulubioną 
„parabelkę”(parabellum – niemiecki 
pistolet 8-strzałowy) i „bibułę” pod 
moją poduszkę. Niemcy skrupulatnie 
przetrząsnęli cały dom, ale jakoś nie 
przyszło im do głowy zqglądać do 
łóżeczka rozwrzeszczanego oseska. 
Dzięki temu uniknęeliśmy rozstrze-
lania na miejscu jakie groziło za 
posiadanie broni. Scep[tycy mówią, 
ze to przypadek, ale ja wierzę w Bożą 
rękę, która kieruje naszym losem i 
czuwa nad nami w najbardziej nie-
oczekiwanych chwilach.

Akcja „Burza” była ostatnią w 
której ojciec brał udział – polegała 
ona dywersyjnych działaniach na 
tyłach wycofujących się oddziałów 
niemieckiej armii

W trakcie jej trwania Armia Krajo-
wa wyszła z podziemia i przystąpiła 
do waliki jako armia polska. W po-
wiecie debickim akcja „Burza” trwała 
47 dni – od 28 lipca do 12 września 
1944 roku. Tata ze swoim plutonem 
walczył pod rozkazami mjr „Klamry”, 
który koncentrował oddziały par-
tyzanckie w rejonie Kałżówki. Kał-
żówka to ogromna polana w lasach 
braciejowskich , między wisoskami 
Braciejowa, Gumniska, Południk i 
Połomeja.

Ubocze, daleko go głównych dróg 
i kiepskie drogi dojazdowe czyniły 
rejon dobrym do obrony i wypadów 
na placówki wroga. W zaciętych wal-
kach zginęło 368 żołnierzy niemie-
ckich. Poległo niestety 113 żołnierzy 

AK, a 82 osoby cywilne rozstrzelali 
żołnierze Wermachtu za pomoc 
udzielaną akowcom.

„Zacięte walki” to zużyty frazes. 
Jak opisać uczucia partyzantów, ich 
zwyczajny strach, prześwit nadziei, 
desperację, czy słowa modlitwy?

Wyniki walk w Obwodzie Dębica 
wysoko oceniły władze zwierzchnie 
AK.

Oto fragment rozkazu „Konrada” 
rozwiązującego Armię Krajową 

Inspektorat 
Rzeszów:

„ J a k  z a -
wsze tak i w 
tym przypad-
ku oddziały 
n a s z e  o d -
znaczyły się 
szczególnym 
męstwem 

i odwagą. 
Osiągnięcia 
o d d z i a ł ó w 
„ Żuraw ia”, 
„Klamr y” i 
„ K o m a r a ” 
n a l e ż ą  d o 
jednych z naj-
piękniejszych 
w tak nieby-

wale trudnej i 
ciężkiej sytuacji”

Na Kałżówce wzniesiono pomnik 
sławiący imię żołnierza - partyzanta 
AK. Jest to gest pamięci i wdzięczno-
ści wyrażony przez mieszkańców tej 
podkarpackiej ziemi.

W czasie całej wojennej kampanii  
ojciec mój miał wyjątkowe sczęście 
– nie odniósł żadnej, najmniejszej 
nawet rany. Sam uważał to za cud!

Szczęście opuściło Go zaraz po 
„wyzwoleniu” tych ziem przez Ar-
mię Czerwoną. Po ujawnieniu swej 
akowskiej przeszłości dostał się w 
ręce nowych stróżów prawa nowej 
władzy ludowej. Mimo tortur UB nie 
wycisnęła z niego żadnych informacji 
– nikogo nie zdradził. Przeżył. I to był 
drugi cud i zupełnie inna historia…

Z ręką na karabinie przystanął,
W mojej pamięci zmęczony ojciec,
Wierny partyzant….
Marian A. Frydryk

PS.
Przy pisaniu tekstu korzystałem 

z opracowania Wojciecha Wójcika 
„Zapach dymu” i Antoniego Stańki 
„Gdzie Karpat progi…”

Władysław Frydryk za walkę w 
szeregach AK odznaczony został 
Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem 
Partyzanckim i dwukrotnie Medalem 
Rządu Londyńskiego

    Mój ojciec miał szczęście do wy-
jątkowych dowódców, a takim był z 
całą pewnością mjr „Klamra” (Adam 
Lazarowicz) – urodzony organizator 
i konspirator, komendant Obwodu 
ZWZ – AK Dębica., dowódca puł-
ku. Dzięki talentom strategicznym 
dowodzony przez niego Obwód prze-
trwał całą okupację bez większych 
wstrząsów i uzyskał pierwszą lokatę 
w Inspektoracie Rzeszów. W jego 
szeregach nie było zdrajców. Czasem 
zdarza się…

Drugim wzorowym przełożonym 
ojca był kpt.”Dyzma” (Józef Lu-
tak), oficer Dywersji w Komendzie 
Obwodu, pełen brawury dowódca 
– tata zawsze 
wspominał 
go niezwy-
kle ciepło, 
w r ę c z  z 
u w i e l b i e -
niem. Nie-
stety poległ 
ś m i e r c i ą 
ż o ł n i e -
rza w dniu 
2 0  s i e r p -
n i a 1 9 4 4 
roku w Ga-
łęczynie, w 
czasie walk 
III Zgrupo-
wania. Po-
ś m i e r t n i e 
odznaczony 
O r d e r e m 
Virtuti Mili-
tari V klasy.

O tym jak dowództwo AK dbało 
o morale żołnierzy podziemia i 
społeczeństwa swiadczą fragmenty 
rozkazu okresowego z listopada 
1942 roku.

„Koledzy! Jeżeli są jakieś niedociąg-
nięcia wśród nas, jeżeli wysiłek nasz 
jest za mały, starajmy się siebie samych 
– kolegów naszych czy podwładnych- 
przykładem swoim podciągnąć do 
poziomu takiegojaki jest godny żołnie-
rza, żołnierza wolności, bojownika o 
przyszłość i wielkość Polski”

„W życiu prywatnym każdy nie 
licujący z honorem Polaka krok nasz  
jest zbrodnią, a małe , drobne nawet 
odchyleniaw tej kwestii, choćby po-
zorne tylko dyskwalifikują nas i będą 

musiały postawić poza nawiasem 
szeregów, choćby skądinąd w pracy 
byli nie do zastąpienia. Nic dziwnego, 
bo na nas patrzy społeczenstwo, my 
wobec politycznych organizacji repre-
zentujemy Rząd i Armię Polską”.

„Gangrenę społeczną polską, zdraj-
ców i skompromitowanych separujemy 
wyraźnie.

Bądźmy odważni w tej sprawiei bez-
względni. Stosunki z nimi to hańba!

Żadne wtej kwestii wzgledy nas 
nie usprawiedliwiają. Czy to da3wne 
więzy przyjaźni czy nawet rodzinne. 
Oni zerwali z Ojczyzną, niech czują, 
że moralnie są już trędowaci nim 
dosięgnie ich właściwa zasłużona 

kara”
„Wspieraj-

my się wza-
j emnie  jak 
jedna wielka 
rodzina żoł-
nierska. Niech 
Boże broń nie 
będzie wśród 
nas  waśni . 
Nikt z nas nie 
jest gorszym 
czy lepszym, 
wszyscy dąży-
my do jednego 
celu, wszyscy 
p r a g n i e m y 
życie oddać i 
wspólnie krew 
p r z e l a ć  z a 
najświętszą 
sprawę Wol-
ności i wierzy-

my, że jest już ona bliska”
Odczytać w w szeregach.
Komendant Obwodu (-) „Grot”

Nie wiem w ilu akcjach bojowych 
uczestniczył tata, ale musiało być 
ich sporo.

Wystarczyło na całe życie i na 
niekończące się wspomnienia party-
zanckie w gronie znajomych – wspo-
mnienia przekonujące, sugestywne, 
fascynujące…

Dla przysłuchującego się wyrostka 
takie nazwy jak „Klamra”, „Dyzma”, 
„Sęp”, „Buk”, „Tur”, „Grot” i wiele 
innych brzmiały jak przydomki bo-
haterów Karola Maya.

Prawdę poznałem dużo później 
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Zarząd Koła PZW „Tęczak” organizuje 
zawody wędkarskie dla dzieci 

z okazji Dnia Dziecka w wieku do lat 16.
Zawody odbędą się dnia 2.06.2007 r. Zapisy 
przy restauracji „Neptun” w dniu zawodów 
od godz. 7.30 do 8.00.
Uczestnik zawodów obowiązkowo ma mieć 
siatkę na przechowywanie złowionych ryb.

Zarząd

Pomoc zdrowotna 
dla nauczycieli

Z dniem 1 stycznia 2007 roku weszła w życie ustawa zmieniająca 
niektóre zapisy ustawy Karta Nauczyciela. Nowy zapis nakłada na 
organ prowadzący szkoły przeznaczenie co roku środków finansowych 
na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej 
oraz określenie rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyzna-
wania.

Aby spełnić obowiązek nałożony 
ustawą Rada Gminy podjęła uchwałę 
„W sprawie ustalenia rodzajów 
świadczeń oraz warunków i sposo-
bu przyznawania pomocy zdrowot-
nej dla nauczycieli korzystajacych z 
opieki zdrowotnej”.

W poniższej publikacji podajemy 
obszerne fragmenty owej uchwały.

Paragraf 1 – pkt 1: – do otrzyma-
nia pomocy zdrowotnej są uprawnie-
ni nauczyciele korzystający z opieki 
zdrowotnej zatrudnieni w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez 
Gminę Nowogard oraz byli nauczy-
ciele tych jednostek, którzy przeszli 
na rentę lub emeryturę, a w szczegól-
ności którzy:

- leczą się w innej miejscowości z 
powodu braku odpowiedniej placów-
ki w miejscu zamieszkania,

- leczą się w miejscu zamieszkania 
z powodu przewlekłej lub wyjątkowo 
ciężkiej choroby,

- korzystają ze specjalistycznej pla-
cówki w innej miejscowości, mimo 
istnienia odpowiedniej placówki w 
miejscu zamieszkania.

Paragraf 1 – pkt 2: - nauczyciel 
zatrudniony w kilku szkołach jest 
uprawniony do otrzymania pomocy 
zdrowotnej u pracodawcy, który 
jest głównym miejscem pracy dla 
nauczyciela.

Paragraf 2 – na pomoc zdrowot-
ną przeznacza się środki finansowe 
w wysokości 0,3% planowanych 
rocznych środków przeznaczonych 
na wynagrodzenia osobowe nauczy-
cieli.

(w tegorocznym budżecie Gminy 
Nowogard będzie to kwota 26 788 
złotych).

Paragraf 3 – osoby wymienione 
w paragrafie 1 mogą ubiegać się o 
następujące rodzaje świadczeń:

- dofinansowanie kosztów zakupu 
leków,

- dofinansowanie kosztów pobytu 
w zakładzie opieki zdrowotnej,

- dofinansowanie kosztów leczenia 
specjalistycznego

- dofinansowanie kosztów pobytu 
na turnusach rehabilitacyjnych lub 
kosztów usług rehabilitacyjnych.

Paragraf 4 –  pkt 1: - warunkiem 
przyznania pomocy zdrowotnej jest 

złożenie przez nauczyciela   dyrek-
torowi szkoły lub placówki wniosku 
zawierającego opis choroby oraz 
przebieg leczenia.

Do wniosku należydołączyć:
- aktualne zaświadczenie o stanie 

zdrowia wystawione przez lekarza 
POZ lub lekarza specjalistę,

- imiennie wystawione rachunki 
lub faktury za świadczenia wymie-
nione w paragrafie 3,

- oświadczenie o średnich docho-
dach miesięcznych przypadających 
na jednego członka rodziny nauczy-
ciela za okres trzech miesięcy poprze-
dzających złożenie wniosku.

Paragraf 4 – pkt 2: - z wnioskiem 
o przyznanie pomocy zdrowotnej 
mogą także wystąpić:

- dyrektor szkoły lub placówki,
- rada pedagogiczna,
- organizacja związkowa do której 

nauczyciel należy,
- opiekun lub członek rodziny (gdy 

sam zainteresowany nie jest w stanie 
tego uczynić).

Paragraf 4 – pkt 3 – O pomoc moż-
na się ubiegać tylko raz w roku

W szczególnie ciężkich przypad-
kach może być przyznana dodatkowa 
pomoc w ramach 

posiadanych środków.
Paragraf 5 – pkt 1 – dyrektor 

szkoły lub placówki powołuje ko-
misję do spraw pomocy zdrowotnej 
zwaną Komisją Zdrowotną. W jej 
skład wchodzi czynny nauczyciel, 
nauczyciel emeryt lub rencista i po 
jednym przedstawicielu związków 
zawodowych działających w szkole 
lub placówce. 

Paragraf 5 – pkt 2 – Komisja Zdro-
wotna wnioski rozpatruje, opiniuje 
i przedstawia propozycje pomocy 
dyrektorowi ( dyrektor podejmuje 
ostateczne decyzje).

Paragraf 6 – wnioski rozpatrywane 
są raz na pół roku.

Paragraf 7 – w pkt 1, 2 i 3 stano-
wi, że pomoc zdrowotna udzielana 
jest w formie bezzwrotnego zasiłku 
pieniężnego, a wysokość tego zasiłku 
nie może jednorazowo przekraczać 
40% minimalnego wynagrodzenia 
za pracę.

Opr. LMM

Sukces uczniów 
gimnazjum nr 2

3 maja w Bibliotece Miejskiej odbył się finał gminnego konkursu wiedzy o 
ziemi nowogardzkiej. Była to XI edycja „Ziemia Nowogardzka - nasza mała 
ojczyzna”, w której udział wzięło 15 uczniów szkół gimnazjalnych oraz szkół 
podstawowych.

W wyniku eliminacji 
szkolnych, które zostały 
przeprowadzone w kwiet-
niu. Naszą szkołę - Gim-
nazjum nr 2 reprezentowali: 
Łukasz Tychoniec - kl. Ile, 
Milena Ćmił - kl.IIc, Jakub 
Konieczny - kl. lIc, Joanna 
Brodniak - kl. Id, Ewa Ko-
pycińska - kl. Id.

Eliminacje gminne od-
były się w dwóch etapach:

I etap — test składał się 
z 20 pytań

II etap — test składał się 
z 10 pytań

Do drugiego etapu za-
kwalifikowała się czwórka 
uczniów naszej szkoły. 
Konkurs zakończył się 
pełnym sukcesem repre-
zentantów naszego gim-
nazjum.

I miejsce     zajął   Jakub 
Konieczny - kl. II c

II miejsce  zajęła  Milena 
Ćmił - kl. n c

III miejsce zajął   Łukasz Tychoniec 
- kl. III e

Podczas zakończenia konkursu Bur-

mistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba 
wręczył zwycięzcom cenne nagrody 
rzeczowe.

Gratulujemy
przygotowała Edyta Bosiacka

ZAPROSZENIE
Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych zaprasza na 

Walne Zebranie, które odbędzie się dnia  21 maja (poniedziałek) o godzinie 
11.00 w  Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „PROFIT” sala nr 107, ul. 
Wojska Polskiego 3 w Nowogardzie.

Przewidywane tematy do omówienia:
1. Sprawozdanie z działalności
2. Wybór władz
3. Wolne wnioski.            Przewodniczący NFOP Mieczysław Cedro
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W obiektywie Jana Korneluka    -  Piłeś? Nie jedź!
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Wygraj weekend 
w hotelu „Slavia”!

Hotel
SLAVIA nr 5

P.U.H. GRUND-MAX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

Trwa nasz nowy konkurs – podobnie jak w roku ubiegłym można wygrać 2 
bezpłatne weekendy w hotelu „Slavia” w Międzyzdrojach dla dwóch osób.

Aby brać udział w losowaniu należy rozwiązać 7 krzyżówek, które druku-
jemy w kolejnych majowych wydaniach „DN”.

W każdej krzyżówce jest ukrytych 6 liter hasła końcowego i kupon kon-
kursowy. Hasło końcowe (42 litery) wraz z naklejonymi kuponami należy 
dostarczyć do redakcji do dnia 28 maja (poniedziałek).

Wygrany pobyt można wykorzystać w miesiącu czerwcu albo po wakacjach, 
od września.

Życzymy powodzenia w losowaniu i wielu atrakcji w hotelu Slavia!
LMM

Poziomo:
1 – kelnerowi na „żywiec”,
5 – festyn w Krakowie obchodzony we wtorek po Wielkanocy,
6 – to co potwierdza regułę.
Pionowo:
1 – złe przyzwyczajenie,
2 – nie wojna i nie przedsionek,
3 – taniec jak okrzyk na czyjąś cześć,
4 – pracownik odpowiedzialny za wyładunek statku.
      (skojarz ze słowem KLAR oznaczającym ład na statku).

Diagram do kuponu nr 4:

Chochlik zrobił nam psikusa i do opisu krzyżówki nr 4 (DN nr 36 z 
15.05.07) załączył ponownie diagram nr 2. Dzisiaj drukujemy właściwy 
diagram do określeń z wtorkowego wydania. Przepraszamy!

NZOZ „SANUS” 
zaprasza do 

Poradni Chirurgii Onkologicznej 
- kontrakt z NFZ 

Przyjmuje dr Jacek Kargul, spe-
cjalista chirurgii onkologicznej  
i ogólnej.
W ramach przyjęć :
• bezpłatne porady, konsultacje, 
biopsje, mammografia, USG pier-
si, tarczycy i jamy brzusznej;
• pełna profilaktyka raka piersi;

Rejestracja tel. 091 3926960 

i na miejscu, 

Nowogard, ul. Kościuszki 36

Znak rozpoznawczy: czarny rower z niebieskim koszykiem

Rodzina prosi o kontakt: tel. 091 39 22 154 lub na policję 997

Przedsiębiorstwo Państwowe 

GARDIA 
w Nowogardzie 

przyjmie do pracy 

elektryka

 Kontakt:
  ul. Zamkowa 7B

  72-200 Nowogard
  Tel. 091 39 25 570

  e-mail: biuro@ppgardia.pl

SIŁOWNIA 

„FIRA“
ZAPRASZA od 21 maja

ul. Wojska Polskiego 3 (RCP)

Praca 

w geodezji
Wymagane prawo jazdy
Tel. 601 500 090
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ul. 3 aja 44
660797830 091-3921155

M
www.el-car.net

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

40zł

CAR-AUDIO i TUNING 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

DORADZTWO PRAWNE 
opinie prawne, pisma procesowe,

wnioski do sądu i komornika, 
umowy, testamenty

ul. 3 Maja 55 (na przeciw księgarni) 
Czynne pon – pt w godz. 930 – 1600 

tel. 0503 61 77 39 
N I S K I E  C E N Y ! ! !

Poradnia Medycyny Pracy 

NZOZ „SANUS” 
pokój. 210 w Przychodni 

(ul. Kościuszki) 
zaprasza na:

- badania profilaktyczne, wstępne, okreso-
we i kontrolne pracowników

- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWENCI!!! 

CENY PROMOCYJNE!
Rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

Sprzedam domenę 
nowogard.eu
Oferty z ceną proszę kierować 

mailem: j.wysocki@post.pl
kom. 607 248 900

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”)



1118-21.05.2007 r. 

OG£OSZENIA 
DROBNE • Parapety, rolety zewnętrzne i wewnętrzne

• Profil 3 i 5 komorowy

• Okucia lub

• Sprzedaż ratalna

DECEUNINCK

MACO GUNIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam działkę budowlaną w Nowogar-

dzie przy drodze na Kamień Pomorski, 23 

ary, uzbrojona, woda, światło, ogrodzona. 

091 39 21 397.

• Zamienię kawalerkę 31 m kw na Bema na 3 po-
koje, może być z zadłużeniem. 0889 295 454.

• Kupię mieszkanie z niskim czynszem, może być 
poza Nowogardem. 886 508 588.

• Kiosk wydzierżawię. Tel. 0602 824 002.
• Sprzedam lokal 167 m kw w Dobrej Nowo-

gardzkiej na raty. 608 337 427.
• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe. Tel. 

602 362 651 po 16.00.
• Sprzedam połowę domku dwurodzinnego, 

Potuliniec, o pow. 63,4 k mw, działka niezabu-
dowana 219 mkw i budynki gospodarcze 147 
m kw. 605 144 613.

• Kupię mieszkanie w Nowogardzie. 602 40 56 

40.

• Kawalerkę własnościową zamienię na większe 
2-3 pokojowe (może być spółdzielcze, zadłużo-
ne). 781 285 230, 781 285 240.

• Sprzedam lub zamienię na mniejsze mieszka-
nie własnościowe w bloku dwurodzinnym (82 
mkw) + garaż. 091 852 30 08.

• Zdecydowanie kupię mieszkanie dwupokojowe 
ok. 45 mkw w Nowogardzie. Tel. 0663 554 200.

• Zlecę wybudowanie domu jednorodzinnego o 
pow. 150 mkw wraz z garażem dwustanowisko-
wym o pow. 60 mkw. 601 275 900.

• Kupię pokój z kuchnią w Nowogardzie. 
605 943 209.

• Pilnie poszukuję do wynajęcia mieszkania 2 
pokojowego. Tel. 607 066 425.

• Kupię mieszkanie 2 lub 3 pokojowe włas-

nościowe w Nowogardzie na os. Radosława 

lub w innej części miasta. Tel. 0605 522 340.

• Pokoje wynajmę. Tel. 091 39 22 988, 698 84 30 
40.

• Zamienię za dopłatą na Szczecin lub sprzedam 
mieszkanie własnościowe w Nowogardzie ul. 
5 Marca, I pietro, 3 pokoje, 48 m kw, gaz, co, 
czynsz ok. 100 zł.

MOTORYZACJA

• Sprzedam Nissana Primerę kombi, rok 1994, 
poj. 2 l, benzyna + gaz, centralny zamek, elek-
tryczne szyby i lusterka, ABS, cena 8000 zł do 
uzgodnienia. 607 137 081, 693 716 085.

• Sprzedam Ranault Laguna, kombi, concorde, 

1,8, 16V, 120 KM, pełne wyposażenie, bez skóry, 
bezwypadkowe, serwisowane, przeb. 118 000 
km, cena do uzgodnienia. Tel. 0605 522 340.

• W dobrym stanie sprzedam Peugeot 106, 
pojemność silnika 954, rok produkcji 1995 r. 
Dzwonić od godz. 20.00 091 39 25 724.

• Sprzedam VW Polo, 1993 r., 1,4 diesel, spraw-
ny, zarejestrowany + dużo części. 667 353 993. 
Cena 3800 zł.

• Sprzedam VW Passat, 1996 r., 1,9 TDI, 110 KM, 
klimatyzacja, , 2 x poduszki powietrzne, elek-
tryczne szyby, ABS, hak, alufelgi, cena 12 000 zł 
do uzgodnienia. 667 353 993.

• Sprzedam Fiat Croma, rok prod. 1992 r., poj. 2 
l, benzyna + gaz, centralny zamek, elektryczne 
szyby, szyberdach, wspomaganie kierownicy, 
hak. Cena do uzgodnienia. Tel. 0696 091 521.

• Sprzedam Opel Astra kombi, 2000 r., poj. 1,6, 
cena 10 500 zł. Tel. 091 419 12 75, 663 748 219.

• Sprzedam komp. ramę motorynki. 091 39 222 
73.

• Sprzedam Kia Sephia, 1994 r., 1,6 benzyna, 
przeb. 110 tys. km, książka serwisowa, stan do-
bry, cena 2400 zł. 0696 079 880.

• Sprzedam Fiat Fiorino, 2000 r., 1,7 diesel, przeb. 
103 tys. km, książka serwisowa, poduszka po-
wietrzna, welur, centralny zamek, elektryczne 
szyby, cena 8000 zł. 0696 079 880.

• Sprzedam Fiat Ducato blaszak, poj. 1,9 diesel, 
1991 r., książka serwisowa, przeb. 143 tys. km, 
cena 6700 zł. 0696 079 880.

• Sprzedam Fiat Fiorino, 1,7 diesel, na części, 
cena 500 zł. 0696 079 880.

• Sprzedam Renault Safrane, poj. 2,2, rok prod. 
1994 r. Tel. 880 361 568.

ROLNICTWO

• Sprzedam prosiaki. 669 746 696.
• Sprzedam ciągnik C-355, stan dobry, cena do 

uzgodnienia. 601 193 392.
• Sprzedam rozrzutnik obornika, przycze-

pę, siewnik do zboża, „lejek” i opryskiwacz. 
665 335 914.

• Sprzedam prosiaki. 693 342 119.
• Sprzedam prosiaczki 7 tygodniowe i klacz zim-

nokrwistą. Tel. 0606 312 832.
• Sprzedam prosiaki 37 sztuk za 2500 zł. Odsa-

dzone 11.05.07. Tel. 091 39 17 617 dzwonić po 
20.00.

• Sprzedam prosiaki. 091 419 10 76.
• Sprzedam 2,5 ha łąk Długołęka 6,500 zł/ha. 

663 212 981.
• Sprzedam rozsady pomidorów. Tel. 091 39 

17 644.
• Sprzedam pszczoły (roje). 091 110 18 po 

19.00.

USŁUGI

• Nauka angielskiego. 0697 027 844. 
• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 

inne drobne naprawy wykona „złota rączka”. 
091 39 22 783, 0660 392 851.

• J. HOLENDERSKI – nauka. 0693 035 199.
• Profesjonalne strony internetowe na indywi-

dualne zamówienie – szybki czas realizacji, 
faktury VAT. 0605 522 340.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 091 
39 25 969, 0695 518 581.

• Dachy, docieplenia, klinkier. 885 157 291.

• Usługi ogólnobudowlane, wykończe-

nia wnętrz, instalacje. 605 401 911, 

608 825 600.

• Transport 1,5 tony. 885 688 674.
• Dekarsko-blacharskie, docieplenia. 

508 170 846.

• Usługi hydrauliczne, montaż instalacji wod.-
kan. i co, gazowe i stałopalne. 0697 878 118.

• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 091 
39 72 575, 695 085 470.

• Transport, przeprowadzki – 0604 516 451.

• Usługi remontowo-budowlane. 0880 690 324.
• Cyklinowanie podłóg. 691 703 843.

• TIPSY – tanio i profesjonalnie. 504 589 679.

PRACA

• Przyjmę mechanika samochodowego z kwali-
fikacjami. 091 39 20 131, 0605 276 271.

• Zatrudnimy mechanika samochodów osobo-
wych. Goleniów.091 407 33 07, 606 948 278.

• Zatrudnię kucharzy z praktyką, kelnerów 
i barmanów. Hotel Oskar Nowogard, tel. 
602 474 266.

• Zatrudnię przy dociepleniu. Tel. 0608 817 214.
• Zatrudnię kierowcę z kat. D na umowę o pracę. 

Kontakt: Wagabunda Przewozy i Turystyka s.c. 
ul. Andersa 7 Goleniów. Tel.  091 418 92 93.

• Przyjmę do pracy murarza tynkarza. 
605 115 064.

• Fachowców do produkcji siatki ogrodzenio-
wej. Kikorze. 502 652 929.

• Zatrudnię osobę do magazynu z prawem jaz-
dy kat. „B”. 509 389 657

• Zatrudnię płytkarza i pracowników ogólno-

budowlanych. 607 519 251. Tylko poważne 

oferty.

• Firma Asternet Sp. z o.o. zatrudni: Pracownika 
Biura Obsługi Klienta w Nowogardzie. Oferu-
jemy pracę na samodzielnym stanowisku oraz 
możliwość rozwoju zawodowego. wymaga-
nia: wykształcenia średnie, znajomość obsługi 
komputera, komunikatywność, miła prezencja 
i aparycja, Oferty prosimy przesyłać mailem 
na adres: praca@asternet.pl. Informacja pod 
numerem tel. 091 4403537. 

INNE

• Elektryczny przepływowy podgrzewacz 

wody, 380 V, małe gabaryty, do domku, 

baru, cena od 150 zł oraz Gazowy podgrze-

wacz wody 130 – 180 litr., stojący, idealny 

do domku, pensjonatu, restauracji, gdzie 

gorąca woda jest w kilku bateriach – jedno-

cześnie cena 1000 zł. 0501 446 467.

• Sprzedam bardzo tanio segment goleniowski 
„Hubert” bez szafy, wymiar 320 m. Tel. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• PIEC gazowy c.o. VAILLANT, cena 600 zł lub 

piec c.o. – elektronik, cena 1.200 zł oraz Jun-

kers gazowy do łazienki, kuchni firmy Vail-

lant, cena 450 zł – gwarancja, serwis. 0501 

446 467.

• Grzejniki panelowe c.o. do mieszkania, 

domku, warsztatu, różne rozmiary, nowe i 

używane – tanio oraz piec gazowy c.o. Vail-

lant stojący, żeliwny, elektronik, do domku, 

cena od 800 zł. Serwis gwarancyjny. 0501 

446 467.

• Sprzedam zamrażarkę, chłodziarkę i inne urzą-
dzenia gastronomiczne i sklepowe (gwarancja). 
601 58 74 38.

• Sprzedam ule wielkopolskie z pszczołami. Tel. 
091 39 26 328.

• Sprzedam czytnik kart pamięci uniwersalny, 
nowy w pudełku, cena 40 zł. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam meble system Black Red White, sza-
fa, bieliźniarka, 2 komody, fotel do spania, stan 
bardzo dobry, tanio. Tel. 697 999 578.

• Pożyczki. 503 037 506.
• Sprzedam aparat telefoniczny Ericsson K700i, 

z dodatkowym wyposażeniem, na gwarancji, 
zadbany. Tel. 0605 522 340.

• Przyjmę ziemię. 696 440 841.
• Oddam szczeniaki w dobre ręce (kundelki). 091 

39 20 978, 502 529 656.
• Sprzedam zamrażarkę Polar 6-ścio szufladową 

w bardzo dobrym stanie oraz akwarium pod-
świetlane z akcesoriami. Tel. 692 683 475.

• Panele podłogowe (nowe) bardzo tanio sprze-
dam. 091 39 18 775 wieczorem.

• Sprzedam regały i ladę sklepową (nowe), te-
lefax Panasonic, wypoczynek stylowy 1,2,3 i 
kompletną sypialnię. 694 325 416.
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REKLAMA

złomowanie samochodów

Słudwia koło Płotów

AUTOZŁOM

ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszamy Państwa 

NA PROMOCJĘ, 
która odbędzie się w naszej hurtowni 

przy ul. Woj. Polskiego 54 
w dniu 19.05.2007 r. (sobota).

W dniu promocji odbędzie się 
piknik powiązany z promocyjną 

sprzedażą i fachowym doradztwem.
                                              Dziękujemy za przybycie

Weekend w kinie

Królowa
Film biograficzny Wielka Bry-

tania 2006 r., reż. Staphen Frears, 
obsada Helen Mirren, Michael 
Sheen, James Cromwell, czas 
trwania 97 min., projekcja:piątek 
– niedziela godzina 19.00.

Latem 1997 roku wiadomość 
o śmierci Księżnej Diany wstrzą-
sa brytyjską opinią publiczną. 
Królowa Elżbieta II odgradza 
się od medialnej burzy gruby-
mi murami zamku Balmoral. 
Tymczasem Tony’ego Blaira 
czeka wiele niespodziewanych 
zadań. Akcja filmu skupia się 
na tygodniu następującym po 
śmierci Diany. Dla Elżbiety II i 
nowo wybranego premiera jest on sprawdzianem charakterów, przekonań i 
zdolności do kompromisu.

Ag
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Humor 
Henia Szczupaka

Krzyżówka panoramicznaNR 19

Poprawne rozwiązania krzy-
żówki nr 18 – ZIMNI OGROD-
NICY – nadesłali:

Bogumiła Urtnowska – Kulice, 
Krzysztof Jaworski – Sikorki, 
Patryk Młynarski – Słajsino, 
Danuta Bekalarek – Włodzisław 
oraz z Nowogardu: Rafał Wło-
dek, Anna Florkowska , Alicja 
Wypych (także 16), Władysła-

wa Kubisz, Ryszard Gutowski, 
Stanisława Pokorska, Lucyna 
Andrzejczak, Regina Orłowska, 
Franciszek Palenica, Marzena 
Dalmata, Łukasz Prask, Barba-
ra Śmigiel, Halina Stefańska, 
Halina Szwal, Barbara Bartosik, 
Józef Górzyński, Jerzy Siedlecki, 
Bogdana Walewska, Krystyna 
Młynarska, Janina Grudzińska, 

Prenumeraty „DN” na czer-
wiec wylosowali:

- Danuta Bekalarek – Wło-
dzisław,

- Barbara Śmigiel – Nowo-
gard,

- Alicja Wypych – Nowogard.
Gratulujemy! 

Rozwiązanie – przysłowie polskie - utworzą litery z pól oznaczonych kółkami (początek) i ponumero-
wanych od 1 do 11 (dokończenie).

Wypada...

Żabka do żabki na łące u strużki:
„Wypada dać się zjeść, to bocian francuski.”

Mały ekran

Wymieńcie mi telewizor, bo
Sprawdziłem już wszystko
(A może: dwieście razy)
Że chociaż ekran jak szkło –
Zniekształca mi obrazy.
Widzę na przykład rzecz koszmarną,
Napisaną gorzej niż źle –
A potem czytam: - Rzecz więcej niż marną
Itd. i itd.
Przez mój ekran pełznie lichota,
Której polszczyzna – obczyzna,
Potem recenzja: Każdy przyzna,
Że to dobra robota.
Dlaczego inni – fonie mają śpiewne,
Wizje na kształt gorejącego słupa?
A dla mnie jakiś krewny – niedokrewny 
Duka.
Inni mają prawidłowy ekran,
Na którym przepięknie, prześwietnie...
A mój jest jako naprawiony źle kran,
Bez przerwy kapie i cieknie.
Sam swoją własną gardzę opinią,
(Nie czerpiąc z niej żadnych dywidend)
Na innych ekranach półbóg z półboginią, 
Na moim ćwierćinteligent.
I wszyscy huzia na mnie – malkontencie!
Więc błagam: - Ekran mi zmieńcie.

Weryfikacja siedmiolatków

Mój tata wszystko wie...
Pracował w UB.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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)

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

Do serca 

przytul psa
Zachęcamy Państwa do 
przygarnięcia czworonoga, 
który z wytęsknieniem cze-
ka na nowego właściciela. 
Psy można obejrzeć w Przy-
tulisku przy Przychodni 
Weterynaryjnej „Sikorka” 
w miejscowości Sikorki 41 
lub dowiedzieć się szcze-
gółów pod numerami te-
lefonu (091) 39 17 695 lub 
(091) 39 17 664.

Nowogard 17.05.2007r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca   
2. Konserwator
3. Monter okien PCV
4. Barman-kelner, kucharz, 

pomoc kuchenna
5. Kierownik sklepu 
6. Przedstawiciel handlowy 
7. Sprzątaczka
8. Pracownik magazynu
9. Piekarz, cukiernik 
10. Tynkarz, betoniarz, zbro-

jarz, malarz 
11. Malarz, tynkarz, szpach-

larz, glazurnik, brukarz 

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Kierowca z kat. C+E  (Mie-
szewo) (Goleniów)

2. Operator maszyn i urzą-
dzeń (Rurka/Goleniowa)

3. Mechanik samochodowy, 
lakiernik, sprzedawca-
magazynier (Szczecin)

4. Kucharz, pomoc kuchen-
na (Glewice)

5. Pracownik do odpraw pa-
sażerów (Goleniów)

6. Szwaczka (Goleniów)
7. Mechanik (Goleniów) 
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V liga juniorów: Kłos Pełczyce – Pomorzanin Nowogard 4:1 (1:0)

Wysoka porażka
I klasa juniorów: Ina Goleniów – Pomorzanin Nowogard 11:1 (4:1)

Juniorzy rozbici

Czas na rehabilitację

Sukcesy kolarzy

Artur Komisarek 
w reprezentacji Polski!

Aktualna tabela:
1.  Piast Chociwel 25 70 104-17
2.  Vineta Wolin 25 54 79-33
3.  Osadnik Myślibórz 25 47 81-36
4.  Dąb Dębno 25 43 71-39
5.  Kłos Pełczyce 25 42 61-39
6.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 25 42 72-43
7.  Pomorzanin Nowogard 25 39 39-41
8.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 24 36 51-65   
9.  Odra Chojna 24 31 56-67
10.  Mieszko Mieszkowice 25 30 38-65
11.  Polonia Płoty 25 28 56-52
12.  Sparta Gryfice 24 28 41-51
13.  Piast Choszczno 25 20 34-87
14.  Radovia Radowo Małe 24 19 34-109
15.  Zorza Dobrzany 25 19 35-81
16.  Fagus Kołbacz 25 19 26-53

Pomorzanin: Bobrowski (80’ Frąc-
kowiak) – Mordzak (46’ Litwin), Ja-
kubowski, Paszkiewicz, Domanowski, 
Fijałkowski, Pertkiewicz, Iwaniuk (65’ 
Skrzecz), Majczyna (80’ Pastusiak), 
Lembas (75’ Kasprzyk).

Bramka dla Pomorzanina: Pastu-
siak.

Całkowicie nie udał się mecz zawod-
nikom Pomorzanina występującym w 
V lidze juniorów. Kłos stworzył sobie 
więcej klarownych okazji, cztery z nich 
wykorzystał i wywalczył punkty, które 
pozwoliły drużynie z Pełczyc wyprze-
dzić w ligowej tabeli podopiecznych 
Czesława Sowy.

Już pierwsza groźna sytuacja sprawi-
ła, że gospodarze objęli prowadzenie. 
W 5. minucie po rzucie rożnym jeden 
z graczy Kłosa trafił piłką w poprzecz-
kę, lecz dobitka znalazła już drogę do 
siatki. Po pięciu minutach odpowiada 
Pomorzanin, lecz piłka posłana przez 
Pertkiewicza z 20 metrów tylko ociera 
się o poprzeczkę.

W 25. minucie kontra gospodarzy 
kończy się wrzutką w pole karne i 
strzałem, po którym piłka mija bram-
kę. W 30. minucie swoich sił próbuje 
Borowik, przedziera się lewa stroną, 
ale strzela prosto w bramkarza. W 40. 

minucie kolejna groźna akcja zespołu 
z Pełczyc, ale strzał z 10. metrów prze-
latuje minimalnie nad bramką.

Druga połowa rozpoczęła się równie 
kiepsko jak pierwsza. Już pięć minut po 
wznowieniu gry było 2:0. Tym razem 
jeden z graczy gospodarzy z rzutu 
wolnego wrzucił piłkę w pole karne 
wprost na nogę partnera, który bez 
przyjmowania posłał ją do siatki.

Dziesięć minut później przedziera-
jący się lewa stroną Borowik dograł do 
Lembasa, który z 10. metrów strzelił 
obok bramki. W 70.minucie przed 
szansą ponownie staje Lembas. Będąc 
sam przed bramkarzem zdecydował się 

na uderzenie z 15. 
metrów, lecz piłka 
tylko otarła się o 
słupek. To co nie 
wychodziło goś-
ciom znakomicie 
udawało się go-
spodarzom. W 75. 
minucie Kłos prze-
prowadza kontrę 
i w zamieszaniu 
podbramkowym 
jeden z jego graczy 
zdobywa bramkę 
na 3:0. To jednak 
nie był koniec. W 
85. minucie akcja 

lewą stroną pełczyckiej drużyny kończy 
się dośrodkowaniem i celnym uderze-
niem z pierwszej piłki. Było już 4:0. 
Pomorzanin stać było tylko na trafienie 
honorowe. W 90. minucie po rzucie 
rożnym do piłki wyskakuje Pastusiak i 
ustala wynik meczu na 4:1.

Pozostałe wyniki meczów:
Zorza Dobrzany - Dąb Dębno 0:9, 

Fagus Kołbacz - Osadnik Myślibórz 
1:6, Piast Choszczno - Mieszko Miesz-
kowice 0:2, Orzeł Trzcińsko Zdrój 
- Polonia Płoty 4:2, Vineta Wolin - Piast 
Chociwel 1:4.

Andrzej Garguliński

Pomorzanin: Golema – Marszałek, 
Soska, Jutkiewicz (60’ Gronowski), 
Cyran, Tomporowski, Kuś, Wnuczyń-
ski, Dobrowolski, Nosek, Lep (70’ 
Cesarski).

Bramka dla Pomorzanina: Dobro-
wolski.

Miniony weekend dla nowogardz-
kich zespołów piłkarskich z pewnością 
nie należał do udanych. Kompromita-
cja goniła kompromitację. O przegranej 

pierwszego zespołu Pomorzanina z 
przedostatnim w tabeli V ligi Kłosem 
Peczyce 6:0 już pisaliśmy. Dziś mamy 
wątpliwą przyjemność zrelacjonować 
druzgocącą porażkę jakiej doznali 
zawodnicy występujący w I klasie 
juniorów. Fakt, że miało to miejsce na 
boisku lidera nie jest żadną okolicznoś-
cią łagodzącą.

Zanim mecz się zaczął na dobre 
było już 2:0. Bramki padały po indy-
widualnych błędach nowogardzkich 
obrońców. W 30. minucie Ina strze-

liła trzeciego a siedem minut później 
czwartego gola. W 40.minucie pada 
bramka honorowa. Soska uderzył z 
rzutu wolnego, bramkarz gospodarzy 
wybił piłkę przed siebie, dopadł do niej 
Dobrowolski i było 4:1.

O drugiej połowie lepiej byłoby nie 
pisać. Pięć minut po wznowieniu gry 
było już 6:1. Później poleciało dalej za-
trzymując się dopiero na wyniku 11:1.

„Zagraliśmy słaby mecz, nie ma 
co ukrywać. - po-
wiedział po tym 
spotkaniu trener 
Paweł Kaczmarek 
– Nawet nie ma 
kogo wyróżnić . 
Zawodnicy sami 
nie wiedzą jak to 
się stało. Odbyli-
śmy już poważną 
rozmowę. Już w 
sobotę gramy ko-

lejny mecz i moi piłkarze obiecali, że 
będzie lepiej.”

Trzymamy za słowo, choć zadanie 
będzie trudne, gdyż w sobotę do No-
wogardu przyjeżdża jedna z czołowych 
ekip rozgrywek Gryf Kamień Pomorski. 
Początek meczu o godzinie 12.00.

Pozostałe wyniki meczów:
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Stal 

Szczecin 1:4, Orzeł Rega Merida II 
Mrzeżyno - Pogoń Nowa Szczecin 
0:4.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1.  Ina Goleniów 11 33 79-5
2.  Stal Szczecin  11 23 50-25
3.  Gryf Kamień Pomorski 10 21 46-20
4.  Pogoń Nowa Szczecin 11 15 32-41
5.  Orzeł Rega Merida II Mrzeżyno 11 14 22-35
6.  Pomorzanin Nowogard 10 12 31-35
7.  TKKF Stepnica 11 6 19-69
8.  Wybrzeże Rewalskie Rewal 11 0 15-64

Po kompromitującej porażce 0:6 z 
Kłosem Pełczyce już w najbliższą so-
botę Pomorzanin będzie miał okazję 
do rehabilitacji. Jednak zmazanie tej 
plamy na honorze nie będzie należało 
do zadań łatwych, gdyż najbliższym 
rywalem nowogardzkiego zespołu 
będzie wicelider V ligi, drużyna Piasta 
Choszczno. Jeszcze niedawno oba ze-
społy wymieniane były jako kandydaci 
do awansu, dziś dzieli je trzynaście 
punktów i na pięć kolejek przed koń-
cem rozgrywek Pomorzaninowi zostały 
czysto iluzoryczne szanse na zajęcie 
drugiego miejsca.

W rundzie jesiennej w meczu obu 
zespołów lepszy był Piast wygrywając 
2:0 

Początek spotkania o godzinie 
18.00.

Pozostałe mecze:
Piast Chociwel - Orzeł Trzcińsko-

Zdrój, Polonia Płoty - Kłos Pełczyce, 
Osadnik Myślibórz - Zorza Dobrzany, 
Dąb Dębno - Odra Chojna, Sparta Gry-
fice - Radovia Radowo Małe, Mieszko 
Mieszkowice - Fagus Kołbacz, Hutnik 
EKO TRAS Szczecin - Vineta Wolin.

Andrzej Garguliński

Młodzi kolarze 
LUKS Chrabąszcze 
pod opieką Henryka 
Sawickiego i Ryszar-
da Posackiego mają 
bardzo pracowity 
maj.

W Grudziądzu 
odbywały się zawo-
dy Pucharu Polski 
na których z bar-
dzo dobrej strony 
pokazał się Artur 
Komisarek jadący w 
reprezentacji kraju. 
Kadrowicze wygrali 
indywidualnie i drużynowo. Trener 
kadry docenił postawę Artura Komi-
sarka i powołał go do 5-cioosobowej 
reprezentacji na Puchar Świata w 
Holandii.

Również brat Artura Patryk Ko-
misarek miło będzie wspominał 

tor w Grudziądzu. 
W Wyścigu Nadziei 
Olimpijskich zajął 
doskonałe III miej-
sce.

Kolejna seria Pu-
charu Polski odbyła 
się w Łodzi. Tutaj 
sukces zanotował Łu-
kasz Janic – zajął

doskonałe II miej-
sce w olimpijskiej 
konkurencji  scrach 
i przepustkę do Mi-
strzostw Polski.

Kwalifikacje do Mi-
strzostw Polski uzyskali także Artur 
Komisarek i Patryk Frątczak.

Mistrzowskie zawody na torze w 
Łodzi już w następny weekend – trzy-
mamy kciuki!

LMM

Patryk Komisarek
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MEBLE
dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

Transport gratis na terenie miasta Serdecznie zapraszamy

PIWNICA BIEDRONKA

NIE PRZEPŁACAJ - KUPUJ TYLKO U NAS

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

TANIE OPŁATY WSZYSTKO - 0.90 PLN

FOTO - BOŻENA
72-200 Nowogard
ul. 3-go Maja 48

Tel. 091 39 26 953
Tel.kom. 501 054 706

Na Życie
i Mieszkaniowe

70-423 Szczecin

tel/fax 091 488 54 26

KUPNO - SPRZEDAŻ

ul. Piłsudskiego 11/2

ARDOM

ERMINEX
i dużo, dużo więcej

Nowogard • ul. 15 Lutego 9
tel. 091 39 20 882

Systemy ratalne • Dowóz do klienta

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

WYROBY HUTNICZE

NA

STAL ZBROJENIOWĄ
W PEŁNYM ASORTYMENCIE



Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM
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Wtorek     
22 maja 2007 r.        
Nr 38 (1575) 
nakład 2500
Rok XV  ISSN 1897-2640 

 Cena 1,20 zł

czytaj na s. 7

czytaj na s. 6
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www.bicykl-szczecin.com

Nowogard • •ul. Młynarska 7

Skutery
Rowery

od 2899 zł - 2499 zł
od 249 zł - 199 zł

ul. Zielona 3
(obok restauracji „Przystań”)

zaprasza od 2 kwietnia.
Cena za 1 minutę opalania 1 zł

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA

Pozyskać 
fundusze 
unijne

Sołtysi 
wybrani

Programy 
operacyjne 
dla oświaty
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KALENDARIUM
22 MAJA

Imieniny: Amanda, Dorian, Emil, Fulko, Helena, Jan, 
Julia, Krzesisława, Marcjan, Piotr, Roman, Ryta, Wie-
sław, Wiesława i Wisława
2006 - spłonął dach kościoła św. Katarzyny w Gdańsku, 
zabytki i wieżę kościoła uratowano

23 MAJA

Imieniny: Bolelut, Budziwoj, Dezyderia, Dezyderiusz, 
Dezydery, Emilia, Eufrozyna, Eutychiusz, Florencjusz, 
Gwibert, Jan, Julian, Lucjusz, Łucjusz, Michał, Symeon 
i Wibert
2006 - Pojawił się system operacyjny Microsoft Win-
dows Vista w wersji Beta 2

24 MAJA

Imieniny: Amalia, Donacjan, Estera, Franciszek, Jan, 
Joanna, Ludwik, Maria, Milena, Orion, Tomira, Ubysła-
wa, Wincenty, Zula i Zuzanna

Uwaga Emeryci
Prosimy uprzejmie o sprawdzenie w legi-

tymacji czy składki na ten rok są opłacone. 
Szczególnie ważne jest by ZKP było do końca 
maja opłacone. Z góry dziękujemy.

Biuro czynne w poniedziałki i piątki od go-
dziny 9.00 do 12.00.

Alina Ochman

Poszukiwany!
W dniu 13 maja 2007 

roku w godzinach rannych 
wyszedł z domu z rowerem 
typu damka koloru czar-
nego z zamocowanym na 
tylnym bagażniku koszy-
kiem z tworzywa sztucz-
nego koloru granatowego 
i do chwili obecnej nie 
powrócił: Czesław WIE-
CZOREK lat 52 

Rysopis i znaki szczegól-
ne poszukiwanego: wzrost 
- 176 cm, waga - ok. 70kg, 
sylwetka – szczupła, włosy 
ciemny blond krótkie, oczy 
jasne, twarz prostokątna, 
uszy duże, nos prosty, uzę-
bienie pełne, znaki szcze-
gólne - na nosie skośna 
blizna po ranie ciętej.

Poszukiwany ubrany był w 
kamizelkę w kolorze kawy z mle-
kiem, sweter wełniany koloru 
szarego z pasami na klatce pier-
siowej, spodnie dżinsowe koloru 
niebieskiego, buty typu półbuty 
koloru brązowego, sznurowane 
oraz czapka typu bejsbolówka 
koloru czarnego. 

Ktokolwiek posiada infor-
macje o zaginionym mogące 
przyczynić się do ustalenia jego 
miejsca pobytu oraz okoliczno-
ści zaginięcia proszony jest o 
pilny kontakt z Komenda Po-
wiatową Policji w Goleniowie. 
pod nr tel 997 lub bezpośredni 
091- 4602558 lub 091- 4602559.

nadkom. Wiesław Ziemba
KPP Goleniów.

Kronika policyjna
W poniedziałek włamano się 

do pomieszczenia gospodar-
czego w Kikorzach. Skradziono 
rower.

W Zakładzie Karnym, w pacz-
ce żywnościowej dla jednego z 
osadzonych znaleziono 39 gra-
mów białego proszku. Wstępna 
analiza wykazało, że w jego 
składzie jest amfetamina.

Na drodze krajowej nr 6, w 
okolicy skrzyżowania z drogą 
prowadzącą do Kikorzy kierować 
prowadzący ciągnik rolniczy 
uszkodził samochód marki toy-
ota yaris. Nie czekając na nikogo 
zjechał z drogi i przez pole uciekł 
w kierunku miejscowości Wy-
szomierz. Do chwili obecnej nie 
udało ustalić jego personaliów.

W środę w Osinie policjanci 
zatrzymali pijaną rowerzystkę. 
Jadwiga W. miała w wydycha-
nym powietrzu 3,40 promila 
alkoholu.

W czwartek włamano się 
do jednego z nowogardzkich 
warsztatów samochodowych. 
Po przecięciu kłódki złodziej 
skradł elementy metalowe war-
tości 40 zł.

Z terenu firmy Porta 
Agra skradziono metalową 
bramę wjazdową. Ustalono, 
że może ona znajdować się na te-
renie jednego ze skupów złomu. 
Policjanci potwierdzili to i odzy-
skali skradziony przedmiot.

Sprzed jednego z bloków 
mieszkalnych skradziono rower 
górski wartości 200 zł.

W piątek nie odnotowano 
żadnego czynu o charakterze 
przestępczym, za to zatrzymano 
trzy poszukiwane osoby. Dwie 
z nich przetransportowano do 
Zakładu karnego a trzecią do 
Domu Dziecka w Mostach skąd 
uciekła.

W sobotę około godziny 19.00 
w jednym z mieszkań przy uli-
cy Warszawskiej znaleziono w 
wannie zwłoki 37-letniej kobiety. 
Przyczyna zgonu nie jest jeszcze 
znana, lecz wstępne ustalenia 
wykluczają by było to porażenie 
prądem.

W niedzielę około 3 nad ra-
nem jadący ze Strzelewa w kie-
runku Kościuszek czerwony 
opel calibra dachował. Kierowca 
oddalił się jednak z miejsca 
zdarzenia. i zapewne policjanci 
o niczym by się nie dowiedzieli 
gdyby nie rodzice jednej z pa-
sażerek, którzy widząc co się 
stało przywieźli ją do szpitala. 
Policjanci szybko ustalili dane 
kierowcy i innych pasażerów. 
Pojazd został już zabezpieczony. 
Kierowca na pewno odpowie za 
oddalenie się z miejsca wypadku 

i nieudzielenie pomocy poszko-
dowanym. Wymiar kary zależeć 
będzie również od stopnia obra-
żeń pasażerki. Jako, że kierowca 
został zatrzymany kilka godzin 
po zdarzeniu nie udało się jesz-
cze ustalić czy w jego czasie był 
trzeźwy. Pobrano jednak krew 
do badania.

Z mieszkania przy ulicy Armii 
Krajowej skradziono kasetkę 
metalową z biżuterią. Właści-
ciele oszacowali swoją stratę na 
6 tys. zł.

Zatrzymano nietrzeźwego 
rowerzystę. Zbigniew K. jechał 
swym jednośladem mając 2,5 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu.

Na palcu Wolności odna-
leziono samochód osobowy 
skradziony w Maszewie. Auto 
zabezpieczono i zwrócono właś-
cicielowi.

Około godziny 23.00 na dro-
dze Warnkowo –Karsk jadący 
prawidłowo łukiem kierowca 
potrącił rowerzystkę. 19 – let-
nia kobieta w chwili uderzenia 
znajdowała się na środku drogi, 
więc wiele wskazuje na to, ze 
przyczyną wypadku była jej jaz-
da niezgodna z zasadami ruchu 
drogowego. Niemniej dochodze-
nie wciąż trwa. Rowerzystka w 
stanie ciężkim została przewie-
ziona do szpitala w Gryficach.

Ag

Informujemy, że   

29 maja 2007 r.
wtorek 

w godz.  8.30 - 9.30 
w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

Turniej 
szachowy

W dniu 27. 05. 2007. (niedziela) z okazji Święta 
Ludowego  o godzinie 10. 00 odbędzie się otwarty 
turniej szachowy. Zawody odbędą się w Nowo-
gardzkim Domu Kultury przy Placu Wolności. 
Grać będziemy 9 rund po 15 minut dla zawodnika, 
kojarzenia systemem szwajcarskim za pomocą 
komputera. Zapraszamy wszystkich amatorów tej 
królewskiej gry, a w szczególności dzieci i młodzież. 
Na zwycięzców w kategorii „ Junior” i „Open” 
czekają puchary ufundowane przez Prezesa PSL 
Kazimierza Ziembę. 

Janusz Kawecki

Koncert 
w Bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowogardzie 
zaprasza na koncert z okazji Dnia matki, który 
odbędzie się w najbliższy czwartek 24 kwietnia o 
godzinie 17.00. Wystąpią uczniowie Szkoły Muzyki 
Edwarda Steca.
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REKLAMA

Lepiej późno niż wcale
Rozmowa z Tobiaszem Lubczyńskim, p.o. zastępcy kierow-

nika Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy oraz Cezarym 
Marcinkowskim, inspektorem ds. pozyskiwania funduszy 
strukturalnych.

Czym w praktyce będziecie się 
zajmowali? Czy jeśli jakiś przed-
siębiorca będzie potrzebował po-
mocy przy pozyskaniu środków 
taką u was uzyska, czy też jesteście 
skierowani tylko do instytucji sa-
morządowych?

Założenie jest takie, żeby pomagać 
pisać wnioski również przedsiębior-
com, żeby nie ograniczać się tylko 
do instytucji lokalnych czy samorzą-
dowych. Natomiast do 6 czerwca my 
jeszcze cały czas się organizujemy. 
Musimy poukładać sobie wszyst-
kie zadania. Mamy dużo spraw do 
zrobienia np. musimy skonstruo-
wać lokalny plan rozwoju na lata 
2007 - 2013 , który nie został jeszcze 
stworzony. Jednym słowem musimy 
stworzyć cały wydział od początku.

Jakie są najbliższe plany?
6 czerwca organizowane będzie 

seminarium dla dyrektorów szkół 
i placówek oświaty na temat pozy-
skiwania środków unijnych na dzia-
łalność placówek oświatowych. Or-
ganizatorem jest poseł Magdalena 
Kochan, Społeczna Powiatowa Rada 
Oświatowa przy Radzie Powiatu Go-
leniowskiego oraz Urząd Gminy w 
Nowogardzie. Ta konferencja będzie 
taką inaugurację naszego wydziału, 
tej komórki, która została stworzo-
na.

Na koniec proszę o przedstawie-
nie pozostałych pracowników.

Cezary Marcinkowski: Jako, 

że kolegi teraz nie ma zacznę od 
przedstawienia niego. Przemysław 
Sońtka został zatrudniony w Urzę-
dzie 8 maja jako inspektor ds. pozy-
skiwania funduszy strukturalnych. 
Głównym naszym zadaniem jest 
rozbudowanie i unowocześnienie 
pozyskiwania funduszy. Wcześ-
niej były realizowane projekty, ale 
w minimalnym wymiarze, bodajże 
tylko cztery projekty były współfi-
nansowane ze środków unijnych. 
Przemysław Sońtka wcześniej był 
koordynatorem jednego z projektów 
Szczecińskiej Fundacji Talent Pro-
mocja Postęp. Ponadto koordyno-
wał kilka projektów finansowanych 
z EFS-u, pracując jako zastępca dy-
rektora Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Policach. Ma więc praktyczną 
wiedzę z zakresu pisania wniosków, 
więc będzie ogromnym wsparciem 
dla wydziału.

Ja nazywam się Cezary Marcin-
kowski. Wcześniej nie zajmowałem 
się funduszami, ale moim projektem 
była moja praca dyplomowa na te-
mat jak poprawić lokalną strukturę 
obszarów wiejskich w gminie Nowo-
gard. Pisałem ją jeszcze przed wstą-
pieniem Polski do Unii Europejskiej 
i już wtedy nawiązywałem do tego 
jak można korzystać z funduszów 
unijnych. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Andrzej Garguliński

„Dziennik Nowogardzki”: Twój 
poprzednik na stanowisku gmin-
nego koordynatora ds. sportu 
został wicestarostą. Ty po kilku 
miesiącach pracy zacząłeś pełnić 
obowiązki zastępcy kierownika 
nowego działu Urzędu Miejskiego. 
Czy to znaczy, że Wydział Oświa-
ty, Zdrowia, Kultury i Sportu jest 
trampoliną do awansu?

Tobiasz Lubczyński: Wydaje mi 
się, że w tym przypadku wszystko 
zależy od kwalifikacji, kompeten-
cji i umiejętności osób, które tam 
zasiadają. Tak się stało, ze Tomek 
Kulinicz okazał się osobą odpowied-
nią na stanowisko wicestarosty, ja 
zostałem zauważony przez burmi-
strza i wiceburmistrza po tak krót-

kim czasie pracy, co jest dla mnie też 
ogromnym zaskoczeniem i docenie-
niem moich umiejętności. Obecnie 
pracuję w nowym wydziale oraz 
w Wydziale Oświaty, Zdrowia...ale 
mam nadzieję na to, że będziemy w 
stanie skutecznie wypromować ten 
nowy wydział i realizować te zada-
nia, które zostały przed nami posta-
wione, bo są one trudne i ambitne 
zarazem.

Fundusze pozyskiwać można już 
od dawna, ale dopiero teraz po-
wstał wydział specjalnie do tego 
stworzony. Dlaczego tak późno?

To pytanie należałoby zadać in-
nym osobom odpowiedzialnym za 
strukturę organizacyjną urzędu. Le-
piej późno niż wcale.

Tobiasz Lubczyński i Cezary Marcinkowski.

Czym jest nowy Wydział 
Jak czytamy na stronie internetowej nowogardzkiego Urzędu Miej-

skiego celem zespołu ds. pozyskiwania funduszy.Wydziału Rozwoju 
Lokalnego i Funduszy jest „poprawa polityki strukturalnej gminy, stwo-
rzenie lepszych warunków do podejmowania działalności gospodarczej, 
powstawania nowych firm i rozwoju istniejących przedsiębiorstw, popra-
wa infrastruktury technicznej i układu komunikacyjnego. Osiągnięcie 
jak największych korzyści społeczno - gospodarczych dla gminy przy jak 
najlepszym wykorzystaniu dostępnych zasobów organizacyjnych, finan-
sowych oraz ludzkich. 

Do głównych zadań zespołu będzie należało pozyskiwanie i urucha-
mianie bezzwrotnych źródeł finansowania, a w szczególności:

- Prowadzenie, we współpracy z Wydziałami Urzędu, jednostkami or-
ganizacyjnymi gminy oraz sołectwami aktywnych działań w celu pozy-
skiwania środków dostępnych w ramach funduszy krajowych, Unii Euro-
pejskiej i innych źródeł.

- Inicjowanie rozwiązań uchwałodawczych stwarzających zachęty dla 
przedsiębiorców zagranicznych i krajowych oraz wskazywanie im ścieżek 
pozyskiwania środków w tym w celu partnerstwa publiczno-prywatnego.

- Pozyskiwanie i wyszukiwanie informacji na temat funduszy.
- Analiza danych, niezbędnych do właściwego opracowania wniosków.
- Przygotowanie, kompletowanie oraz składanie wniosków o środki po-

mocowe.
- Współpraca z samorządami innych miast w zakresie pozyskiwania 

środków zewnętrznych.”
Ag
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W miastach i wioskach’
Wszędzie gdzie Polska
Tam my jesteśmy – polscy strażacy
Twoi synowie Matko Ojczyzno…

Święto strażaków
Dzień 4 maja zanaczono w kalendarzu jako Święto Strażaka.
Dzień ten trwa od 4 maja do 3 maja roku następnego – powiedział wi-

ceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Szef Obrony Cywilnej 
Kraju Paweł Soloch  przemawiając podczas Wojewódzkich obchodów Dnia 
Strażaka w Nowogardzie – bo święto strażaka to święto takie jak dzisiaj i 
codzienna służba na straży bezpieczeństwa obywateli i ich mienia.

Nowogard nieprzypadkowo gościł strażaków z całego województwa 
zachodniopomorskiego – doceniono doskonałe wyszkolenie naszych straża-
ków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, ale też zauważono idealną wprost 
wspólpracę władz gminnych z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i właściwe 
współdziałanie OSP z PSP.

Dzięki finansowemu wsparciu z budżetu gminy druhowie ochotnicy co 
roku są doposażani w coraz nowocześniejszy sprzęt, a wspólne szkolenia na 
bazie Jednostki Ratowniczo-Gasniczej podnoszą ich kwalifikacje i praktyczne 
umiejętności podczas akcji. Wyrazem tego jest fakt, że druhowie z naszych 
OSP właczeni zostali w Krajowy System Ratownictwa Drogowego.

Święto rozpoczęło się 
przemarszem pocztów 
sztandarowych i delegacji 
ze wszystkich powiato-
wych komend do koś-
cioła, gdzie odprawiona 
została msza święta w 
intencji podopiecznych 
św. Floriana.

Po mszy galowy prze-
marsz na plac Szarych 
Szeregów – childerki, or-
kiestra i galowe munu-
ry strażaków wzbudzały 
zachwyt i aplauz. Tylu 
strażaków i tylu VIP-ów 
Nowogard jeszcze nigdy 
nie gościł – wspomniany 
już Szef Obrony Cywilnej 
Kraju, zastępca Komen-
danta Głownego Państwowej Straży 
Pożarnej druh OSP Stanisław Ko-
peć, wojewoda zachodniopomorski 
Robert Krupowicz, Komendant 
Wojewódzki PSP nadbryg. Marek 
Kowalski, marszałek Sejmiku , sta-
rosta goleniowski oraz posłowie, 
generałowie straży i Wojska Polskie-
go, komendanci powiatowi z całego 
województwa, 

Dla zasłużonych strażaków były 
awanse na wyższe stopnie służvbowe, 
były medale i odznaczenia państwo-
we i resortowe.

Nie wymienię mówców – wszyscy 
ograniczyli się do okolicznościowych 
pompatycznych życzeń. Jedynie 
burmistrz Kazimierz Ziemba przy-
pomniał trudną (szczególnie dla 
Nowogardu) rzeczywistość. Szukanie 
oszczędności, koncentracja sprzętu 
w powiatach prowadzi do obniżenia 
bezpieczenstwa w gminach. To u nas 
palił się kościół i brak wozu z odpo-

wiednio wysoką drabiną nie pozwolił 
skutecznie działać naszym strażakom. 
Teraz mówi się o likwidacji Jednost-
ki Ratowniczo-Gaśniczej poprzez 
zmniejszenie jej stanu osobowego 
– czy sekcja zapewni odpowiednio 
wysdoki poziom bezpieczenstwa?

 Po uroczystej ceremonii zapro-
szono wszystkich na pokazy najno-
woczesniejszego sprzetu jakim straż 
dysponuje. Niestety prezentowane 
wozy bojowe, sprzęt ratownictwa 
drogowego i ratownictwa wodnego 
nie jest jeszcze na wyposażeniu 
żadnej z jednostek w naszym woje-
wództwie..

Profesjonalnie i z rozmachem 
rozrganizowana impreza miała jeden 
mankament – organizatorzy nie za-
dbali o informacje dla społeczeństwa. 
Niektórzy żartowali – tajne święto..

Informacje w portalach interneto-
wych to jeszcze nie masowe informa-
cje. A szkoda…

Tekst i foto LMM

WYRÓŻNIENI STRAŻACY Z POWIATU GOLENIOWSKIEGO:
Awanse:
- Na stopień brygadiera awansowany  - Bogusław Tunkiewicz – komendant 

Powiatowy PSP,
- na stopień młodszego kapitana aspiranci – Zygmunt Andrzejewski i 

Arkadiusz Walencik,
- na stopień starszego ogniomistrza – Jacek Florkowski,Tomasz Kubiak,   

Wiesław Kwaśniewicz, Robert Strzałkowski.
- na stopień młodszego ogniomistrza – Bogdan Kołodziej, Andrzej Lenart, 

Piotr Pawlik, 
- na stopień starszego sekcyjnego – Tomasz Dworecki.
Brązowy Krzyż Zasługi:
- st. ogn. Stanisław Gawęcki
- st.ogn. w st. spoczynku – Zbigniew Karaś.
Złoty Znak Związku – otrzymał Jan Paś,
Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza – otrzymał Andrzej Walkow-

ski.

Podobał się pokaz ratownictwa wodnego, a transport „topielca” po pływ-
jącym pomoście wzbudzał dreszcz emocji…

Pokaz gaszenia palącego się obiektu strumieniem wody, pianą i obłokiem 
skroplonej wody…

Życzenia owocnej i dającej zadowolenie służby oraz podziękowania za 
dotychczasowe wyniki przekazał posdsekretarz stanu w MSWiA, Szef Obrony 
Cywilnej Kraju Paweł Soloch

Burmistrz wykazał się odwagą – na wysięgniku 
nowoczesnego wozu bojowego wyjechał na wyso-
kość 30-tu metrów. I nie miał zawrotu głowy…
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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, Rafał Nizioł, 

Jagoda Dawidson.

Pomoc merytoryczna: Alicja Jaklińska, Małgorzata Łuka.

ZDARZYŁO SIĘ W SZKOLE
Dnia 18 maja w Maszewie o godzinie 10:00 odbył się Finał Powiatowych 

rozgrywek w Piłce Nożnej Dziewcząt. W turnieju, nad którym sprawuje pie-
czę koordynator ds. Sportu w Starostwie Powiatowym w Goleniowie, Pan 
Włodzimierz Wasylinka wzięły udział cztery drużyny dziewcząt. Zaprezen-
towały się zawodniczki ze szkół: ZSP w Maszewie, ZSZ w Goleniowie, LO w 
Goleniowie oraz ZSP w Nowogardzie. Naszą szkołę reprezentowały: Paula 
Tomaszewska z kl. IF, Monika Wesołowska z kl. III TŻ, Aldona Wipplinger 
z kl. IE, Patrycja Przybyłek z kl. II TH, Anna Wypych z kl. II TH, Karolina 
Bartczak z kl. II TŻ, Jagoda Mańkowska z kl. II TŻ, Anita Kowalczyk z kl. I 
TH, Joanna Karpińska z kl. I TH, Elwira Sowul z kl. I TH, Justyna Markiefka 
z kl. I TE, Kamila Pawłowska z kl. I TE, Anna Kasprzykowska z kl. III TH, 
Anna Jażdż z kl. III TŻ, Edyta Czerewacz z kl. III TŻ i Paulina Piętowska z 
kl. I TŻ. Dziewczęta zajęły trzecie miejsce. Drużyną opiekują się Pani Anna 
Pikuła-Bielska oraz Pan Bartosz Zdanowicz.

KOCHANA MAMO!
Jest ten szczególny dzień w roku, kiedy mamy okazję wyrazić Ci naszą 

miłość i wdzięczność. Dziękujemy za opiekę i troskę, którą otoczyłaś nas już 
wtedy gdy byliśmy pod Twoim sercem.

Dziękujemy za wychowanie i wszelkie trudy, starania, poświecenia oraz 
wyrzeczenia, które dla mnie uczyniłaś.

Nadal czuwasz blisko nas i pomagasz nam. Wiem, że zawsze gdy do 
Ciebie przyjdziemy w potrzebie, Ty cierpliwie nas wysłuchasz i pocieszysz. 
Przepraszam za wszystkie kłopoty, a przede wszystkim przykre słowa, które 
nieraz sprawiły Ci wielki ból, raniąc Twoje kochające serce.

Zawsze będziemy Twoimi małymi dziećmi, niezależnie od wieku, nadal 
będziesz dla nas najważniejsza!

Dziękujmy za wszystko i kochamy Cię!!!

                    

                        

Choć wciąż widzisz we mnie lenia, 
Na Dzień Matki ślę życzenia:  

Zdrowia, szczęścia, pomyślności -  
Wnet nadrobię zaległości!

Z okazji Dnia Matki, redakcja „Wbrew” składa 
serdeczne życzenia zarówno naszym Mamom, 

jak i wszystkim innym Mamom na świecie.

 
KĄCIK KULINARNY
Indochińska herbata

Składniki: (na 1 porcję)
Torebka zielonej herbaty, 1 mandarynka, 2 łyżeczki miodu lub fruktozy.
Przygotowanie:
Zalewamy torebkę wodą do połowy kubka (ok.150 ml) i parzymy herbatę 

tak jak podano na opakowaniu. Wyciskamy sok z całej lub połowy man-
darynki (zależnie od tego, czy chcemy czuć bardziej czy mniej intensywny 
smak mandarynki). Wlewamy sok do zaparzonej herbaty i dodajemy miód 
lub fruktozę. Jeśli chcemy uzyskać bardziej orientalny smak można dodać po 
łyżeczce cynamonu, imbiru lub szczyptę gałki muszkatołowej. UWAGA! Nie 
należy przesadzać z ilością przypraw, ponieważ mogą się one nie rozpuścić i 
będą unosić się po powierzchni!

Do twórców 
nieprofesjonalnych, 

gastronomików  
oraz mieszkańców Nowogardu i okolic

W tym roku już po raz piąty organizujemy pod patro-
natem Burmistrza Miasta i Gminy w Nowogardzie Spot-
kanie Nieprofesjonalnych o Złotą Patelnię Burmistrza 
Nowogardu oraz na najciekawsze wytwory rękodzielni-
cze.

Impreza odbędzie się 27 maja 2007r. w ramach Święta 
Ludowego na Placu Wolności 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 kierma-
szem;

• prezentacja potraw kuchni polskiej połączona z ich 
degustacją;

• konkurs o Złotą Patelnię;
• konkurs na najciekawsze wytwory rękodzielnicze;
• występy zespołów artystycznych.

Wszystkich zainteresowanych prezentacją swoich wy-
tworów prosimy o kontakt z Zespołem Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie na uli-
cy Poniatowskiego 21, tel. 091-39-21162.  

Mieszkańców Nowogardu i okolic zapraszamy do 
udziału i życzymy udanej zabawy!
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W obiektywie Jana Korneluka    -  Nowogard „wczoraj”

ŻYCZENIA

W każdej chwili, zawsze, wszędzie
Niech Ci w życiu dobrze będzie

Niech Cię dobry los obdarzy wszystkim
O czym serce marzy.

Pawłowi Wciseł
z okazji 

18 urodzin
najserdeczniejsze życzenia
od kochających dziadków

Przewodowskich

Rafałowi 
Komisarczyk

z okazji 
18 urodzin

najserdeczniejsze życzenia
dużo uśmiechu na co dzień

i dużo zdrowia
życzy

babcia z dziadkiem z Trzechla

Pomoc z programów unijnych realizowana 
w oświacie w okresie 2007-2013

Zgodnie z projektem Narodowej  Stra-
tegii Spójności, całość środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w Polsce 
na lata 2007-2013 zostanie przeznaczona 
na Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 
Głównym celem PO Kapitał Ludzki ( PO KL) 
jest umożliwienie pełnego wykorzystania 
potencjału zasobów ludzkich poprzez 
wzrost zatrudnienia i potencjału adapta-
cyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, 
podniesienie poziomu wykształcenia, 
zmniejszenie obszarów wykluczenia spo-
łecznego oraz wsparcie dla budowy struk-
tury administracyjnych państwa. Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 
priorytetów, realizowanych na poziomie 
krajowym oraz regionalnym.

• Priorytet 1 Zatrudnienie i integracja 
społeczna,

• Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich 
i potencjału adaptacyjnego przedsię-
biorstw,

• Priorytet 3 Wysoka jakość edukacji,
• Priorytet 4 Dobre Państwo,
• Priorytet 5 Dobre rządzenie,
• Priorytet 6 Profilaktyka, promocja i 

poprawa stanu zdrowia ludności w wieku 
produkcyjnym,

• Priorytet 7 Rynek pracy otwarty 
dla wszystkich oraz promocja integracji 
społecznej,

• Priorytet 8 Regionalne kadry go-
spodarki,

• Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i 
kompetencji w regionach,

• Priorytet 10 Partnerstwo na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich.

Wśród tych priorytetów należy zwrócić 
uwagę na Priorytet 3 -Wysoka jakość edu-
kacji oraz Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach. Pierwszy z nich 
będzie realizowany w ramach komponentu 
centralnego przez ministra właściwego ds. 
oświaty i wychowania,drugi natomiast skie-
rowany jest do samorządów województw 
w ramach komponentu regionalnego. Jed-
nostki samorządu terytorialnego będą mo-
gły ubiegać się o środki unijne na projekty 
w ramach Priorytetu 9, ale także w ramach 
Priorytetu 3. Łączna kwota środków  unij-
nych z zakresu edukacji to blisko 1.6 mld 
euro. O unijne fundusze będą mogły starać 
się organy prowadzące, a więc jednostki 
samorządów terytorialnych. W ramach 
Priorytetu 9 finansowane będą stypendia 
na wyrównanie szans uczniów i słuchaczy 
instytucji systemu oświaty, stypendia moty-
wacyjne, a także podręczniki umożliwiające 
kształcenie uczniów znajdujących się w 
trudnej sytuacji materialnej.

Samorządy terytorialne będę mogły 
konkurować o środki unijne na tworzenie 
przedszkoli na obszarach  wiejskich. Będą 
mogły także otrzymywać fundusze na 
istniejące ośrodki wychowania przed-
szkolnego, pod warunkiem że pieniądze 
te zostaną przeznaczone na zwiększenie 
liczebności dzieci w wychowaniu przed-
szkolnym, przyczynia się np. do wydłużenia 
godzin pracy przedszkoli, uruchomienie 

dodatkowych naborów dzieci, zatrudnienie 
personelu. Samorządy w ramach Priorytetu 
9 będę mogły starać się o .środki unijne na 
utworzenie studiów podyplomowych, kur-
sów doskonalących, utworzenie studiów 
wyższych dla nauczycieli, pracowników 
placówek kształcenia ustawicznego, prak-
tycznego i doskonalenia zawodowego 
a także dla pracowników administracji 
oświatowej. Jednym z działań PO KL, w 
ramach którego samorządy będę starać 
się o wsparcie dla projektów z obszaru 
oświaty, jest działanie 3.6 – Wyrównanie 
szans edukacyjnych oraz rozwój kom-
petencji kluczowych . Na realizacje tego 
działania jest przeznaczone 772 mln euro 
z Europejskiego Funduszu Społecznego i 
budżetu państwa. Za pomocą tych środków 
wzmocniona ma być działalność szkół ukie-
runkowanych na pomoc uczniom, którzy z 
różnych przyczyn nie funkcjonują z rożnych 
przyczyn prawidłowo w systemie oświaty. 
Chodzi przede wszystkim o uczniów z ob-
szarów wiejskich, dzieci mające problemy 
w nauce, uczniów niepełnosprawnych, 
dotkniętych patologiami. Wsparcie będzie 
obejmować realizację dodatkowych zajęć 
wyrównawczych oraz specjalistycznych, 
również pomocy pedagogiczno- psycho-
logicznej.

Opracował

Cezary Marcinkowski
Wydział Rozwoju 

Lokalnego i Funduszy

Na początku lat 70. szpitalowi 

dobudowano jedno piętro
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Hotel

SLAVIA nr 6
Wygraj weekend 
w hotelu „Slavia”!

REKLAMA

Trwa nasz nowy konkurs – podobnie jak w roku ubiegłym można wygrać 2 
bezpłatne weekendy w hotelu „Slavia” w Międzyzdrojach dla dwóch osób.

Aby brać udział w losowaniu należy rozwiązać 7 krzyżówek, które druku-
jemy w kolejnych majowych wydaniach „DN”.

W każdej krzyżówce jest ukrytych 6 liter hasła końcowego i kupon kon-
kursowy. Hasło końcowe (42 litery) wraz z naklejonymi kuponami należy 
dostarczyć do redakcji do dnia 28 maja (poniedziałek).

Wygrany pobyt można wykorzystać w miesiącu czerwcu albo po wakacjach, 
od września.

Życzymy powodzenia w losowaniu i wielu atrakcji w hotelu Slavia.
LMM

Poziomo:
1 – tartinka lub sandwicz,
5 – mówić z nim to znaczy ironizować,
6 – samochodowy buczek.

Pionowo:
1 – kurtka dla kajakarza , by nie utonął,
2 – miano,
3 – drugi na łące to potraw,
4 –  … Lupin, dżentelmeński włamywacz.

Sołtysi wybrani
Zakończyły się wybory sołtysów w naszej gminie. W miniony czwartek w 

sali widowiskowej Nowogardzkiego Domu Kultury pożegnano odchodzących 
i powitano obejmujących swoje stanowisko sołtysów.

Czwartkowe spotkanie sołtysów z burmistrzem zakończyło rozpoczętą 23 
marca zebraniem w Strzelewie kampanię sprawozdawczo – wyborczą. Ostatnie 
takie spotkanie odbyło się we wtorek 15 maja w Wierzbięcinie. 

W trzech przypadkach zebrania należało powtórzyć. Wyborcy musieli drugi 
raz pofatygować się w Osowie (sprawę opisywaliśmy szerzej w poprzednich 
wydaniach naszej gazety), w Żabowie i w Błotnie gdzie w pierwszym terminie 
nie było żadnego chętnego do objęcia funkcji sołtysa.

Na 33 sołectwa znajdujące się na terenie gminy Nowogard aż w osiemnastu 
przypadkach zmieniono sołtysa. Pozostałe piętnaście osób będzie pełnić swą 
funkcję kolejną kadencję.

Nowym sołtysom burmistrz Kazimierz Ziemba przybliżył nieco realia 
w jakich obraca się osoba pełniąca to stanowisko. A to, jak zapewnił, do 
wdzięcznych nie należy i nie jest łatwym zadaniem: „Jak już na ciebie nie 
będą kląć, to będzie dobrze.” Sołtysom zaprezentowali się kierownicy wydzia-
łów Urzędu Miasta i przedstawiciele instytucji, z którymi najczęściej będą 
współpracować.

Pierwszym zadaniem na nową kadencję będzie inwentaryzacja potrzeb po-
szczególnych wsi. Każda z nich będzie miała swoją teczkę, w której te zostaną 
zapisane, tak by w najbliższych latach, kiedy to możliwe jest pozyskanie z Unii 
Europejskiej ogromnych środków finansowych, zrealizować te cele. Swoje 
wsparcie zaoferował wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Szafran, 
reprezentujący grupę radnych gotowych w tym pomóc. Co najważniejsze, 
oferta ta spotkała się ze szczerym zainteresowaniem nowych sołtysów, którzy 
dopytywali się o szczegóły poszczególnych programów.

Lista nowych sołtysów, 

w nawiasie sołtysi poprzedniej kadencji:

Andrzej Sawicki – Długołęka (Józefa Adameczek), 
Krzysztof Bernach – Maszkowo (Gabriela Andrzejczak), 
Czesław Golema – Wierzbięcin (Henryk Banach), 
Marian Białczak – Orzechowo, 
Jolanta Bednarek – Strzelewo, 
Marianna Bejma – Lestkowo, 
Wiesław Deluga – Świerczewo (Ewelina Bortnik), 
Sebastian Żywica – Słajsino (Izabela Czaja), 
Zbigniew Litwin – Miętno, 
Wiesław Wypych – Orzesze (Dariusz Gębala),
Donata Wlaźlak – Szczytniki (Zbigniew Karaś),
Henryk Gibki – Żabówko (Zdzisław Kapela), 
Danuta Nowak – Błotno (Marian Kolanek), 
Andrzej Pabisiak – Żabowo (Marek Kouhan),
Mirosława Cwajda – Osowo (Adam Kutowicz), 
Marzena Kuriata – Sikorki (Robert Kuriata),
Henryk Kuklewski – Krasnołęka, 
Jerzy Kubicki – Karsk, 
Zbigniew Kalinowski – Grabin (Genowefa Kram), 
Zbigniew Florkowski – Dąbrowa (Marek Krystkiewicz), 
Wiesław Olesiński – Olchowo (Mieczysław Laskowski), 
Grażyna Luter – Glicko,
Andrzej Kania – Wyszomierz (Irena Maślak),
Elżbieta Miziorko – Wojcieszyn, 
Janusz Mioduszewski – Kulice,
Dariusz Olejnik – Ostrzyca,
Zdzisław Okoń – Sąpolnica,
Adam Orpel – Wołowiec,
Katarzyna Paczkowska – Czermnica,
Aniela Maszyna – Trzechel (Marian Pluta),
Tomasz Olszewski – Jarchlino (Stanisław Saja),
Aneta Sobczak – Boguszyce,
Jan Toboła – Brzozowo.

Ag
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Sprzedam domenę 
nowogard.eu
Oferty z ceną proszę kierować 

mailem: j.wysocki@post.pl
kom. 607 248 900

P.U.H. GRUND-MAX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

NZOZ „SANUS” 
zaprasza do 

Poradni Chirurgii Onkologicznej 
- kontrakt z NFZ 

Przyjmuje dr Jacek Kargul, spe-
cjalista chirurgii onkologicznej  
i ogólnej.
W ramach przyjęć :
• bezpłatne porady, konsultacje, 
biopsje, mammografia, USG pier-
si, tarczycy i jamy brzusznej;
• pełna profilaktyka raka piersi;

Rejestracja tel. 091 3926960 

i na miejscu, 

Nowogard, ul. Kościuszki 36

Zarząd Koła PZW „Tęczak” organizuje 
zawody wędkarskie dla dzieci 

z okazji Dnia Dziecka w wieku do lat 16.
Zawody odbędą się dnia 2.06.2007 r. Zapisy 
przy restauracji „Neptun” w dniu zawodów 
od godz. 7.30 do 8.00.
Uczestnik zawodów obowiązkowo ma mieć 
siatkę na przechowywanie złowionych ryb.

Zarząd

Przedsiębiorstwo Państwowe 

GARDIA 
w Nowogardzie 

przyjmie do pracy 

elektryka

 Kontakt:
  ul. Zamkowa 7B

  72-200 Nowogard
  Tel. 091 39 25 570

  e-mail: biuro@ppgardia.pl

SIŁOWNIA 

„FIRA“
ZAPRASZA od 21 maja

ul. Wojska Polskiego 3 (RCP)

Praca 

w geodezji
Wymagane prawo jazdy
Tel. 601 500 090

Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, 

Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, 

Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

W nawiązaniu do §1, §2 i §3 uchwały Nr XXVIII/243/01 Rady Miej-
skiej w Nowogardzie z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie procedury uchwa-
lania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informa-
cyjnych towarzyszących projektowi budżetu – postanawiam rozpocząć 
prace nad projektem budżetu gminy Nowogard na rok 2008.

Wobec powyższego proszę uprzejmie o przedłożenie w terminie do 
dnia 15 września 2007 roku projektów planów rzeczowo – finansowych 
do projektu budżetu gminy na rok 2008, dotyczące działalności określo-
nej szczególowym zakresem działania wydziałów Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie, jednostek organizacyjnych gminy, sołectw i osiedli.

W projekcie planu rzeczowo – finansowego na rok 2008 należy przyjąć 
wielkości przewidywanego wykonanie na koniec roku 2007, zwiększając 
o planowaną inflację.

W trakcie opracowywania wspomnianych projektów proszę o konu-
sultowanie się ze Skarbnikiem Gminy.

Wnioski do projektu budżetu gminy Nowogard na rok 2008 przedło-
żone po 15 września 2007 r. nie będą uwzględniane.

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

W związku z rozpoczynającym się 
okresem turystycznym i zwiększoną 

ilością zadań przewozowych 
„Przedsiębiorstwo PKS Gryfice” Sp. z o.o. 

w Gryficach, ul. Trzygłowska 32 

zatrudni:
1) kierowców z kat. D

2) kierowców z kat. C+E (umowy 
o pracę lub umowy cywilnoprawne)

Firma gwarantuje pełne przeszko-
lenie i zdobycie doświadczenia w 
zakresie wykonywania towarowych 
przewozów międzynarodowych.

CV z klauzulą o ochronie danych 
osobowych proszę przesyłać na adres 
firmy lub e-mail info@pksgryfice.
com.pl. Kontakt tel. 091 469 83 21.

Ogłoszenie
15 i 16 czerwca 2007 r. 

o godz. 16.00 
odbędzie się 

badanie przydatności 
kandydatów 

do Szkoły Muzycznej 
I st. w Goleniowie 

filia w Nowogardzie 
w budynku b.hotelu Cisy 

Plac Wolności 9 
Nowogard
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OG£OSZENIA DROBNE

NIERUCHOMOŚCI

• Zamienię kawalerkę 31 m kw na 
Bema na 3 pokoje, może być z za-
dłużeniem. 0889 295 454.

• Kupię mieszkanie z niskim czyn-
szem, może być poza Nowogar-
dem. 886 508 588.

• Kiosk wydzierżawię. Tel. 0602 
824 002.

• Sprzedam lokal 167 m kw w 
Dobrej Nowogardzkiej na raty. 
608 337 427.

• Kawalerkę własnościową zamienię 
na większe 2-3 pokojowe (może 
być spółdzielcze, zadłużone). 
781 285 230, 781 285 240.

• Zdecydowanie kupię mieszkanie 
dwupokojowe ok. 45 mkw w No-
wogardzie. Tel. 0663 554 200.

• Zlecę wybudowanie domu jedno-
rodzinnego o pow. 150 mkw wraz 
z garażem dwustanowiskowym o 
pow. 60 mkw. 601 275 900.

• Pilnie poszukuję do wynajęcia 
mieszkania 2 pokojowego. Tel. 
607 066 425.

• Kupię mieszkanie 2 lub 3 poko-

jowe własnościowe w Nowogar-

dzie na os. Radosława lub w innej 

części miasta. Tel. 0605 522 340.

• Pokoje wynajmę. Tel. 091 39 22 988, 
698 84 30 40.

• Zamienię za dopłatą na Szczecin 
lub sprzedam mieszkanie własnoś-
ciowe w Nowogardzie ul. 5 Marca, I 
pietro, 3 pokoje, 48 m kw, gaz, co, 
czynsz ok. 100 zł.

• Sprzedam dom 120 mkw plus bu-
dynki gospodarcze 5 km od Nowo-
gardu z działką 5 hektarów, cena 
220 tys. zł. 514 033 771.

• Kupię działkę ogrodową przy ul. 
Leśnej. 606 782 146.

• Pilnie wynajmę lub kupię mieszka-
nie dwupokojowe. 604 65 10 51.

• Wynajmę pomieszczenie 28 m kw 

przy ul. Boh. Warszawy 82. 091 39 
18 772.

• Szukam do wynajęcia kawalerki 
lub mieszkania dwupokojowego. 
888 159 448, 091 39 25 773.

MOTORYZACJA

• Sprzedam Nissana Primerę kom-
bi, rok 1994, poj. 2 l, benzyna + 
gaz, centralny zamek, elektryczne 
szyby i lusterka, ABS, cena 8000 
zł do uzgodnienia. 607 137 081, 
693 716 085.

• Sprzedam Ranault Laguna, kombi, 
concorde, 1,8, 16V, 120 KM, pełne 
wyposażenie, bez skóry, bezwy-
padkowe, serwisowane, przeb. 
118 000 km, cena do uzgodnienia. 
Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam Fiat Croma, rok prod. 
1992 r., poj. 2 l, benzyna + gaz, cen-
tralny zamek, elektryczne szyby, 
szyberdach, wspomaganie kierow-
nicy, hak. Cena 3000 zł. Tel. 0696 
091 521.

• Sprzedam Opel Astra kombi, 2000 r., 
poj. 1,6, cena 10 500 zł. Tel. 091 419 
12 75, 663 748 219.

• Sprzedam komp. ramę motorynki. 
091 39 222 73.

• Sprzedam Ford Escort cabrio, 
poj. 1800, 16V, 130 KM, rok pro-
dukcji 1993, cena 5500 zł. Tel. 
510 170 269.

• Sprzedam Renault Safrane, poj. 2,2, 
rok prod. 1994 r. Tel. 880 361 568.

• Sprzedam poloneza 91 rok zare-

jestreowany + drugiego na czę-

ści. Tel. 091 3922165. 

ROLNICTWO

• Sprzedam prosiaki. 669 746 696.
• Sprzedam ciągnik C-355, stan dobry, 

cena do uzgodnienia. 601 193 392.
• Sprzedam prosiaki. 693 342 119.
• Sprzedam prosiaczki 7 tygodnio-

we i klacz zimnokrwistą. Tel. 0606 
312 832.

• Sprzedam prosiaki 37 sztuk za 2500 
zł. Odsadzone 11.05.07. Tel. 091 39 
17 617 dzwonić po 20.00.

• Sprzedam rozsady pomidorów. Tel. 
091 39 17 644.

• Sprzedam ciągnik Ursus 12-22, 
cena 24 tys. Tel. 091 39 78 481, kom. 
503 732 533.

• Sprzedam prosięta. 091 39 17 366.
• Sprzedam przyczepę wywrotkę do 

remontu. 501 237 062.
• Sprzedam pszczoły (roje). 

091 110 18 po 19.00.

USŁUGI

• Nauka angielskiego. 0697 027 844. 
• Malowanie, montaż paneli pod-

łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• J. HOLENDERSKI – nauka. 0693 
035 199.

• Profesjonalne strony interneto-
we na indywidualne zamówienie 
– szybki czas realizacji, faktury VAT. 
0605 522 340.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• Dachy, docieplenia, klinkier. 

885 157 291.

• Usługi ogólnobudowlane, wy-

kończenia wnętrz, instalacje. 

605 401 911, 608 825 600.

• Transport 1,5 tony. 885 688 674.
• Dekarsko-blacharskie, docieple-

nia. 508 170 846.

• Usługi hydrauliczne, montaż insta-
lacji wod.-kan. i co, gazowe i stało-
palne. 0697 878 118.

• Usługi budowlane oraz wszelkie 
prace wykończeniowe: malowa-
nie, szpachlowanie, terakota, gla-
zura, elektryka, hydraulika, mu-
rowanie, tynkowanie, panele. Tel. 
889 602 448.

• Chemia. 091 39 21 195.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 575, 695 085 470.

• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.

• Usługi remontowo-budowlane. 
0880 690 324.

• Cyklinowanie podłóg. 

691 703 843.

• TIPSY – tanio i profesjonalnie. 

504 589 679.

PRACA

• Przyjmę mechanika samocho-
dowego z kwalifikacjami. 091 39 
20 131, 0605 276 271.

• Zatrudnimy mechanika samocho-
dów osobowych. Goleniów.091 
407 33 07, 606 948 278.

• Zatrudnię kucharzy z praktyką, 
kelnerów i barmanów. Hotel Oskar 
Nowogard, tel. 602 474 266.

• Zatrudnię przy dociepleniu. Tel. 
0608 817 214.

• Zatrudnię kierowcę z kat. D na 
umowę o pracę. Kontakt: Waga-
bunda Przewozy i Turystyka s.c. ul. 
Andersa 7 Goleniów. Tel.  091 418 
92 93.

• Przyjmę do pracy murarza tynka-
rza. 605 115 064.

• Pomoc kuchenną z doświadcze-
niem zatrudnię. Tel. 602 474 266.

• Niemcy! Potrzebne panie do 

opieki, wiek średni. 091 39 

21 195.

• Fachowców do produkcji siatki ogro-
dzeniowej. Kikorze. 502 652 929.

• Zatrudnię osobę do magazynu z 
prawem jazdy kat. „B”. 509 389 657

• Zatrudnię płytkarza i pracow-

ników ogólnobudowlanych. 

607 519 251. Tylko poważne 

oferty.

INNE

• Elektryczny przepływowy pod-

grzewacz wody, 380 V, małe ga-

baryty, do domku, baru, cena od 

150 zł oraz Gazowy podgrzewacz 

wody 130 – 180 litr., stojący, ide-

alny do domku, pensjonatu, re-

stauracji, gdzie gorąca woda jest 

w kilku bateriach – jednocześnie 

cena 1000 zł. 0501 446 467.

• Sprzedam bardzo tanio segment 
goleniowski „Hubert” bez szafy, wy-
miar 320 m. Tel. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• PIEC gazowy c.o. VAILLANT, cena 

600 zł lub piec c.o. – elektronik, 

cena 1.200 zł oraz Junkers ga-

zowy do łazienki, kuchni firmy 

Vaillant, cena 450 zł – gwarancja, 

serwis. 0501 446 467.

• Grzejniki panelowe c.o. do miesz-

kania, domku, warsztatu, różne 

rozmiary, nowe i używane – ta-

nio oraz piec gazowy c.o. Vaillant 

stojący, żeliwny, elektronik, do 

domku, cena od 800 zł. Serwis 

gwarancyjny. 0501 446 467.

• Sprzedam zamrażarkę, chłodziarkę 
i inne urządzenia gastronomiczne 
i sklepowe (gwarancja). 601 58 74 
38.

• Sprzedam czytnik kart pamięci uni-
wersalny, nowy w pudełku, cena 40 
zł. Tel. 0605 522 340.

• Pożyczki. 503 037 506.
• Kupię cegłę rozbiórkową czer-

woną, trelinkę, kamień polny. 
508 211 575.

• Sprzedam aparat telefoniczny Erics-
son K700i, z dodatkowym wyposa-
żeniem, na gwarancji, zadbany. Tel. 
0605 522 340.

• Panele podłogowe (nowe) bardzo 
tanio sprzedam. 091 39 18 775 wie-
czorem.

• Sprzedam regały i ladę sklepową 

(nowe), telefax Panasonic, wypo-

czynek stylowy 1,2,3 i kompletną 

sypialnię. 694 325 416.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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)

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

Do serca 

przytul psa
Zachęcamy Państwa do 
przygarnięcia czworonoga, 
który z wytęsknieniem cze-
ka na nowego właściciela. 
Psy można obejrzeć w Przy-
tulisku przy Przychodni 
Weterynaryjnej „Sikorka” 
w miejscowości Sikorki 41 
lub dowiedzieć się szcze-
gółów pod numerami te-
lefonu (091) 39 17 695 lub 
(091) 39 17 664.

Nowogard 14.05.2007r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca   
2. Konserwator
3. Monter okien PCV
4. Barman-kelner, kucharz, 

pomoc kuchenna
5. Kierownik sklepu 
6. Przedstawiciel handlowy 
7. Sprzątaczka
8. Pracownik magazynu
9. malarz budowlany

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Kierowca z kat. C+E  (Mie-
szewo)

2. Magazynierzy (Szczecin) 
3.  Operator maszyn i urzą-

dzeń (Rurka/Goleniowa)
4.  Mechanik samochodowy, 

lakiernik, sprzedawca-ma-
gazynier (Szczecin)

5. Kucharz, pomoc kuchen-
na (Glewice)

6. Pracownik do odpraw pa-
sażerów (Goleniów)

7. Szwaczka (Goleniów)

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Informujemy, że   

29 maja 2007 r.
wtorek 

w godz.  8.30 - 9.30 
w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!
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Pomorzanin Nowogard – Piast Choszczno 1:6 (1:3)

Kompromitacji Pomorzanina ciąg dalszy
Pomorzanin: Haberski – Marsza-

łek, M. Miklas, Nieradka, Jurczyk, 
Jędras (62’ Budzich), Konieczny, 
Bonifrowski, Skórniewski, Gołdyn, 
K. Miklas (75’ Kram).

Bramka dla Pomorzanina: Bonio-
frowski. 

Po kompromitującej porażce spo-
sób na rehabilitację jest jeden: pewne 
zwycięstwo. Pomorzanin miał o tyle 
utrudnione zadanie, że zmazaniem 
plamy na honorze jaką była przegrana 
0:6 z Kłosem miało być zwycięstwo z 
wiceliderem V ligi, Piastem Chosz-
czno, który nie przegrał od ośmiu 
spotkań. Patrząc na frekwencję na 
stadionie, niewielu kibiców wierzyło 

w powodzenie w tym meczu. Nie było 
nawet zorganizowanej grupy kibiców, 
którzy od kilku meczów wspierają 
podopiecznych Wojciecha Kubi-
ckiego. I niestety, sobotni pojedynek 
był dalszym ciągiem kompromitacji 
Pomorzanina.

Czasy, kiedy oba zespoły należały 
do czołówki V ligi już dawno minęły. 
Różnica poziomów miedzy oby-
dwoma zespołami widoczna była na 

pierwszy rzut oka. Swoją wyższość 
Piast zaczął udowadniać już w 5. 
minucie. Po błędzie nowogardzkich 
obrońców aż trzech zawodników 
gości znalazło się przed Haberskim. 
nacierający prawą stroną zawodnik 
chciał dograć do partnera, pika do 
niego jednak nie doszła, lecz trafiła w 
nogi nadbiegającego Skórniewskigo i 
wpadła do siatki.

Trzy minuty później po koszmar-
nym błędzie Nieradki jest już 0:2. 
Obrońca Pomorzanina chcąc oddalić 
pikę spod własnego pola karnego 
został zablokowany przez rywala, 
futbolówka trafia do innego gracza 
Piasta, który spokojnie oddaje ją do 

partnera a ten zdobywa bramkę.
W 14. minucie mogło być już 0:3. 

Po rzucie rożnym jeden z graczy z 
Choszczna uderza z pierwszej piłki, 
lecz trafia w słupek. Minutę później 
goście byli bardziej skuteczni. Zno-
wu zaspali obrońcy Pomorzanina 
i będący sam na sam z Haberskim 
zawodnik przyjezdnych zdobywa 
trzecią bramkę.

W pierwszej połowie Pomorzanin 

Aktualna tabela:
1.  Dąb Dębno 26 67 65-21
2.  Piast Choszczno 26 60 66-25
3.  Vineta Wolin 26 51 52-31
4.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 26 49 55-36
5.  Odra Chojna 26 46 57-33
6.  Pomorzanin Nowogard 26 44 56-46
7.  Polonia Płoty 26 36 54-47
8.  Sparta Gryfice 26 33 37-41
9.  Piast Chociwel 26 33 41-29
10.  Mieszko Mieszkowice 26 30 32-31
11.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 26 28 38-44
12.  Osadnik Myślibórz 26 27 35-58
13.  Fagus Kołbacz 26 25 28-54
14.  Kłos Pełczyce 26 23 28-45
15.  Radovia Radowo Małe 26 21 38-75
16.  Zorza Dobrzany 26 17 27-93

praktycznie nie był w stanie nic 
zrobić. Próba wyprowadzenia piłki z 
własnej połowy kończyła się zazwy-
czaj niepowodzeniem, gdyż problem 
była wymiana trzech celnych podań. 
Z kolei dalekie podania były mocno 
niecelne. Podobnie było z dośrod-
kowaniami. O 
ostatnich poda-
niach właściwie 
nie można mó-
wić.

D o p i e r o  w 
39.minucie po 
s k ł a d n e j  a k -
cji  Bonifrow-
ski znalazł się 
w sytuacji sam 
na sam z bram-
k ar z e m ,  l e c z 
strzelił prosto w 
niego. Po chwi-
li Pomorzanin 
atakuje po raz 
kolejny i gdy wydawało się, że ta cha-
otyczna akcja niczego nie przyniesie, 
na ziemię padł K. Miklas i sędzia 
podyktował rzut karny. Bonifrowski 
tym razem się nie pomylił do przerwy 
wynik brzmiał 1:3.

Pomorzanin uwierzył, że może coś 
wywalczyć i po przerwie ruszył do 
ataku. Szybki jednak został skarcony. 
W 50. minucie kontra Piasta kończy 
się rzutem rożnym. Po dośrodkowa-
niu pika trafia pod nogi jednego z 
gości i jest 1:4. Osiem minut później 
Piasta zdobywa kolejną bramkę. Ak-
cja lewą stroną kończy się dośrodko-
waniem i strzałem obronionym przez 
Haberskiego. Przy dobitce nowo-
gardzki bramkarz nie miał już szansy. 
Wynik meczu zostaje ustalony w 66. 
minucie. Niezwykle statyczne zacho-

wanie obrony Pomorzanina, która 
sprawiała wrażenie totalnie załama-
nej wykorzystał gracz z Choszczna i 
mając przed sobą tylko Haberskiego 
zdobył bramkę na 1:6.

Zrywy pojedynczych zawodników i 
sama sportowo złość nie wystarczyła 

by choć trochę zniwelować tę poraż-
kę. Za to Piast mógł zdobyć siódmą 
bramkę, lecz tak wysokie prowadze-
nie sprawiło, ze jeden z jego graczy 
zamiast podać do lepiej ustawionego 
partnera sam chciał wpisać się na 
listę strzelców, ale nie zdołał pokonać 
Habarskiego.

Pozostałe wyniki meczów:
Piast Chociwel - Orzeł Trzciń-

sko-Zdrój 2:0, Polonia Płoty - Kłos 
Pełczyce 2:3, Osadnik Myślibórz 
- Zorza Dobrzany 0:1, Dąb Dębno 
- Odra Chojna 1:0, Sparta Gryfice - 
Radovia Radowo Małe 4:2, Mieszko 
Mieszkowice - Fagus Kołbacz 1:1, 
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Vineta 
Wolin 2:2.

Andrzej Garguliński

Mariusz Konieczny (przy piłce) w pierwszej połowie był zupełnie niewi-
doczny. W drugiej zagrał trochę lepiej, ale tylko trochę.

K. Miklas wywalczył rzut karny

Zrywy pojedynczych zawodników i sama sportowo złość 
nie wystarczyła.
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REKLAMA

banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Radiowa w
Radio VOX Gryfice

REKLAMA

W DNIU 27.05.2007 (niedziela)  
OD  GODZ. 9.00

W  PRZYCHODNI PRZYSZPITALNEJ 

ul. Woj. Polskiego 7 w Nowogardzie

MAMMOGRAFIA
Dla  pań  po  35  roku  życia 

w cenie 47 zł
Badania odbywają się 

na najnowocześniejszym 
mammografie 

O minimalnej dawce promieniowania 
rtg dla osoby badanej !

 ZAPISY  NA  BADANIE     
 OSOBIŚCIE  LUB  
  TEL. 091-392-13-56 wew 102

REKLAMA

Konkurs Języka Niemieckiego
 
W dniu 11. 05. 07. w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogardzie odbył się 

kolejny już Międzyszkolny Konkurs Języka Niemieckiego zorganizowany 
przez  p. D. Ścibor. Udział w konkursie wzięli uczniowie klas IV, V i VI z 
nowogardzkich szkół. Celem konkursu była popularyzacja j. niemieckiego, 
wymiana doświadczeń uczniów i sprawdzenie wiedzy. Uczestnicy musie-
li wykazać się umiejętnościami językowymi, wiedzą z zakresu gramatyki, 
ortografii, wiadomości o krajach niemieckojęzycznych oraz  umiejętnością 
czytania ze zrozumieniem tekstu, wykonując do niego zadania.

 Na zwycięzców oraz uczestników czekały różne nagrody  i dyplomy. 

W kategorii klas IV: 
I miejsce – Anika Różalska  SP1
II miejsce –  Hanna Komisarz SP1
III miejsce –  Marek Buriak  SP1
W kategorii klas V:
I miejsce – Jonatan Komisarz SP1
II miejsce – Sebastian Studniarz SP2
III miejsce – Mark Dul  SP1
W kategorii klas VI:
I miejsce – Sara Kaliszewska  SP2
II miejsce – Michał Szarek  SP2
III miejsce – Kamila Kuklewska   SP1

 informacja własna
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KALENDARIUM
25 MAJA

Imieniny:  Aldhelm, Beda, Borzysław, Dionizy, Epifan, 
Grzegorz, Heladia, Heladiusz, Imisława, Leon, Magda, 
Magdalena, Marcjanna, Mariusz, Wioleta i Zenobiusz
Międzynarodowy Dzień Dzieci Zaginionych
1997 - Odbyło się referendum w sprawie przyjęcia 
nowej Konstytucji RP
2006 - Rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka papieża 
Benedykta XVI do Polski

26 MAJA

Imieniny: Adalwin, Adalwina, Alwin, Alwina, Angelika, 
Eleuteria, Eleuteriusz, Eleutery, Emil, Ewelina, Filip, Filip 
Neriusz, Lambert, Lamberta, Paulina, Teodor, Więcemił, 
Wilhelmina, Zachariasz i Zachary
DZIEŃ MATKI

1986 - Wspólnota Europejska przyjęła flagę Unii 
Europejskiej

27 MAJA

Imieniny: Augustyn, Eutropiusz, Fryderyk, Fryderyka, 
Izydor, Jan, Julian, Lucjan, Małgorzata, Oliwer, Oliwier, 
Radowit i Świętobor.
Dzień Samorządu Terytorialnego

28 MAJA

Imieniny: Augustyn, Balladyna, Bogurad, Emil, 
German, Heladia, Heladiusz, Herkulan, Ignacy, Jaro-
miar, Just, Lucjusz, Łucjusz, Maria, Wiktor, Wilhelm i 
Wolrad

REKLAMA

Uwaga 

Emeryci
Prosimy uprze jmie  o 

sprawdzenie w legitymacji 
czy składki na ten rok są 
opłacone. Szczególnie ważne 
jest by ZKP było do końca 
maja opłacone. Z góry dzię-
kujemy.

Biuro czynne w poniedział-
ki i piątki od godziny 9.00 
do 12.00.

Alina Ochman

Zarząd Wojewódzki Polskiego Stronnictwa Ludowego w Szczecinie,
Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Goleniowie

Zarząd Miejsko-Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego w Nowogardzie
serdecznie zapraszają na

Wojew—dzkie 
Święto Ludowe 
w Nowogardzie

które odbędzie się 

w dniu 27.05.2007 

na Placu Wolności

45.45 - Zbiórka uczestników i pocztów sztandarowych – Pl. Wolności
11.00 - Msza św. w intencji Ojczyzny w Kościele p.w. WNMP w Nowogardzie
12.00 - Przemarsz uczestników z Kościoła p.w. WNMP na Pl. Wolności
12.15 - Koncert Orkiestry Ludowej z Łęczycy
30.30 - Oficjalne wystąpienia i odznaczenia
13.00 - Otwarcie konkursów:
 • „Na Potrawę Regionalną o Złotą Patelnię Burmistrza Nowogardu”
 • „Nieprofesjonalnych Twórców Ludowych”
 • „Ludowych Zespołów Obrzędowych”
17.00 - Występy zaproszonych zespołów ludowych z: Polski, Chorwacji, Serbii, Rosji
20.30 - Zabawa Ludowa z zespołem „Bursztyn”

 W trakcie imprezy obejrzymy: wystawy, prezentacje rękodzielników. Rozstrzygnięte zosta-
ną konkursy: „O Złotą Patelnię Burmistrza Nowogardu”, „Nieprofesjonalnych Twórców Ludowych” 
oraz „Ludowych Zespołów Obrzędowych”. Czynnych będzie wiele stoisk oraz atrakcji dla dzieci.
 W tym dniu równorzędnie odbywały się będą: Turniej szachowy LZS oraz spinningowe 
zawody wędkarskie PZW o puchar Prezesa ZW PSL. 

Zapraszamy!

Spartakiada 
w Żabowie

Rada Sołecka oraz mieszkańcy Żabowa zapra-
szają na festyn rozmaitości, który odbędzie się 
na tamtejszym boisku sportowym w najbliższą 
sobotę 26 maja o godzinie 15.00. W programie 
m.in. turniej piłki nożnej, turniej siatkówki, za-
wody siłaczy, konkursy dla dzieci, gorące szaszłyki, 
duże przełyki, wielka majówka dla wszystkich od 
0 do 102 lat, muzyka na żywo, klimaty lat 60, 70 i 
80-ych podlane piwem prawie bezalkoholowym. 
Impreza do białego rana. Organizatorzy zapraszają 
całe rodziny.

Spartakiada 
w Wojcieszynie

W najbliższą niedzielę w Wojcieszynie opdbę-
dzie się kolejna spartakiada zorganizowana przez 
miejscowy LZS. W  programie nie może zabraknąć 
turnieju piłki nożnej, siatkówki i wielu imprez dla 
dzieci.

Początek imprezy o godzinie 10.00.
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Dynamicznie rozwijająca się Spółka z udziałem zagranicznym, 
z siedzibą w okolicach Goleniowa 

zatrudni osobę na stanowisku 
kierownika biura i kontrolera finansowego:
 Oczekujemy:
• doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w okresie dwu lub 

więcej lat,
• znajomości języka angielskiego lub języka niemieckiego w stopniu ko-

munikatywnym.
Mile widziane:
• znajomość zagadnień kadrowo-płacowych,
• wyższe wykształcenie ekonomiczne.

KONTAKT tel. 091/418 05 46/47• futrex@poczta.onet.pl

Na uroczystość nadania imienia 
przybyli przedstawiciele Urzędu Mar-
szałkowskiego, władz powiatowych i 
gminnych. Zjawiły się również delega-
cje innych szkół. Nie mogło zabraknąć 
rodziców i samych uczniów.

Gimnazjum nr 3 jest dziewiątą 
szkołą w naszym kraju noszącą imię 
Zjednoczonej Europy.

„Proces wyboru patrona trwała po-
nad dwa lata. – powiedziała w trakcie 
uroczystości dyrektor Irena Juszczyk 
– Zaangażowali się w to uczniowie, 
nauczyciele i rodzice. Wybierając imię 
dla naszej szkoły kierowaliśmy się wie-
loma względami m.in. kształtowaniem 
wzoru młodego Obywatela – Euro-
pejczyka jako człowieka światłego, 
przedsiębiorczego i utożsamiającego się 
z europejską tradycja kulturową. Prag-
niem kształcić i wychowywać w duchu 
humanizmu, braterstwa i demokracji 
poprzez działania edukacyjne i wy-
chowawcze. Pragniemy wspierać proces 
jednoczenia się Europy, który staje się 
dla świata symbolem nowej epoki i 

nowego ładu. 
Bardzo istot-
nym argumen-
tem jest fakt, że 
2007 rok wiąże 
się z pięćdzie-
siątą rocznicą 
jednoczenia się 
Europy.”

Najważniej-
szym punktem 
uroczystości 
było przeka-
z a n i e  p r z e z 
burmistrzów 
K a z i m i e r z a 
Ziembę i Ar-
tura Gałęskiego 
sztandarów i tablic informacyjnych z 
nowo nadanym imieniem szkoły.

zakończona częścią artystyczną 
impreza sfinansowana została ze środ-
ków Urzędu Miejskiego, Wydziału 
Promocji Starostwa Powiatowego i 
pozyskanych od sponsorów.

Ag

Zjednoczona Europa 
patronem Gimnazjum nr 3

Mieszczące się przy ulicy Bema Gimnazjum nr 3 ma 
swojego patrona. Od minionego piątku szkoła ta nosi 
imię Zjednoczonej Europy.
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Wszystkim, 
którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. 
Jadwigi Pencak
serdeczne podziękowania 

składają córki

podziękowania

To już 11 rok wymiany szkolnej z Heide!
W dniach 4 – 12 maja pięcio-

osobowa grupa uczennic z II 
LO wraz z nauczycielką języka 
niemieckiego pania Mają Stelma-
szak były gośćmi w Gymnasium 
– Ost w Heide.

Harmonogram pobytu był 
bardzo napięty. Oprócz wycie-
czek na wyspę Halig Hooge, do 
Lubeki i do Büsum nad Morzem 
Północnym były też inne atrak-
cje: zwiedzanie szkoły, wizyta 
u burmistrza Heide, udział w 
lekcjach francuskiego i polityki, 
kręgle, bilard, minigolf oraz 
wyjścia na basen i na dyskotekę. 
Ciekawym doświadczeniem było 
stworzenie wspólnej audycji w 
radiu Offener Kanal Heide.

Wymiana wszystkim bardzo 
się podobała i już teraz przygo-

towujemy się na rewizytę gości z 
Heide we wrześniu. 

Dziękujemy za finansowe 
wsparcie Radzie Miasta Nowo-
gard oraz Stowarzyszeniu Gmin 

Polskich Euroregionu Pomerania 
ze środków Polsko – Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży.

Maja Stelmaszak

Koszmar rejestracji samochodu
Kupując nowy samochód nabywca z reguły bardzo się z tego cieszy. Niestety, ta 

zasada nie obowiązuje w Nowogardzie, gdyż tutaj radość ta szybko mija a jej miejsce 
zajmuje przerażająca myśl: auto trzeba zarejestrować.

Petent zwalnia się z pracy
Ten kto kiedykolwiek stanął przed koniecznością 

rejestrowania samochodu wie, że określenie tego 
mianem koszmaru jest jak najbardziej uzasadnio-
ne. Wielogodzinne wyczekiwanie w zatłoczonym, 
wąskim korytarzu nie sposób nazwać przyjemnoś-
cią. W relacjach oczekujących często pojawiają się 
słowa powszechnie uznane za wulgarne. I mówią 
to osoby, które takowych nie nadużywają.

„To jakiś absurd! – opowiada wyraźnie wzbu-
rzony mieszkaniec naszego miasta, który miał 
wątpliwe szczęście stać w kolejce do wydziału 
komunikacji – Żeby załatwić banalną urzędową 
sprawę musiałem zwolnić się z pracy na cały dzień. 
Dostałem tymczasowy dowód rejestracyjny i nie-
długo będą musiał od nowa przeżywać to samo by 
odebrać dowód stały.”

To nie jest jedyna relacja. Są osoby, które wstają 
o piątej rano by zająć kolejkę.

Okazuje się, że nie musi wcale tak być. Kilka dni 
temu rozmawiałem z mieszkańcem Szczecina. Jed-
nym z wątków jego wypowiedzi było to, że musiał 
załatwić coś w wydziale komunikacji. Jakież było 
moje zdziwienie, gdy opowiadała to bez nerwów i 
bez używania brzydkich wyrazów.

Nowogardzki wydział komunikacji jest częścią 
Starostwa Powiatowego i właśnie tam zwróciliśmy 
się by zbadać przyczyny tego stanu rzeczy i spró-
bować znaleźć rozwiązanie.

To nie nasza wina
Już na wstępie rozmowy wicestarosta Tomasz 

Kulinicz wyjaśnił, że tak naprawdę Starostwo 
niewiele może zrobić. Powszechnie wiadome jest, 
że w ostatnim czasie liczba rejestrowanych samo-
chodów gwałtownie wzrosła o ok. 60 % w stosunku 
do kwietnia roku ubiegłaego. W Nowogardzie jest 
czynne tylko jedno stanowisko do rejestracji pojaz-
dów.  Mimo, że powiat zaoferował kupno nowego 
komputera wraz z niezbędnym oprogramowaniem 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
- właściciel systemu CEPIK, nie wyraziło zgody na 
wpięcie go do ogólnokrajowej sieci i połączenie z 
serwerem w Warszawie. A bez tego ani rusz.

Poza tym w kwietniu firma, która obsługuje w 
imieniu MSWiA programy „Pojazd” i „Kierowca”, 

bo z takich właśnie programów 
korzystają wydziały komunikacji 
w naszym kraju, wprowadziła 
nową wersję programu, która jest 
niedoskonała, a nowogardzkie 
komputery są zbyt stare by je do-
brze obsługiwać. Nowe, również 
sprowadzane przez firmę z ze-
wnątrz na zlecenie Ministerstwa, 
pojawią się dopiero we wrześniu. 
Do problemów z komputerami 
dochodzi problem z internetem. 
„Łącze się po prostu wiesza. 
– mówi Tomasz Kulinicz – Wpro-
wadzenie danych w nowogardz-
kim wydziale komunikacji trwa 
strasznie długo. Przykładowo 
wpisuje się imię, nazwisko, marka 
pojazdu, zatwierdza i przechodzi 
do kolejnych parametrów. Czasa-
mi to przejście, odświeżenie okna 
trwa do 15 minut. Wtedy pojawia 
się zarzut, że pracownik nic nie 
robi, a ludzie nie wiedzą, że w 
tym momencie jest wyczekiwanie 
na reakcję komputera i sieci. Wy-
stępowaliśmy do Telekomunikacji 
już nie pierwszy raz o poprawienie 
przesyłu informacji przez to łącze. 
Telekomunikacja po raz kolejny 
stwierdziła, że sprawdzono, nie 
ma żadnych problemów i nie 
znają przyczyn, dla których ono 
się wiesza.”

Do tego doszedł „czynnik 
ludzki”. W wydziale zostały tylko 
dwie osoby, z tym, że jedna z nich 
jest na zwolnieniu. Niemal na-
tychmiast pojawiło się wsparcie 

z Goleniowa, lecz to zbyt mało by 
problem rozwiązać.W pewnym 
momencie w całym Wydziale 
w Goleniowie i Nowogardzie 
pracowało tylko 5 pracowników 
a 6 było nieobecnych.

Będzie lepiej
„Rozstrzygnięty został już kon-

kurs i od poniedziałku przychodzi 
nowy pracownik do wydziału 
komunikacji filia w Nowogardzie. 
Oczywiście nowy pracownik musi 
sie wdrozyć i nabrać wprawy co 
troche potrwa. Będą, więc trzy 
osoby, które będą obsługiwały 
program „Pojazd” i „Kierowca”. 
Może się mylę, ale 85 – 90 procent 
ludzi załatwia sprawy związane z 
rejestracją pojazdu. I w tym mo-
mencie mając trzy osoby petenci 
będą obsługiwani na bieżąco” 
– dodaje Kulinicz.

Tyle, że nadal będzie to tylko 
jedno stanowisko, które musi ob-
służyć masę interesantów. Pew-
nym udoskonaleniem wydaje się 
być wprowadzenie numerków, 
które pobieraliby oczekujący na 
załatwienie swojej sprawy peten-
ci. Całkiem dobrze sprawdza się 
to w Goleniowie i Starostwo roz-
waża wprowadzenie podobnych 
rozwiązań w Nowogardzie.

„W Goleniowie wygląda to tak, 
że osoba dostająca numerek idzie 
najpierw do naczelnika, który 
sprawdza dokumentację. – mówi 
wicestarosta – Dzięki temu uni-
ka się blokady stanowiska. Bo 
jak przyjdzie petent z niepełną 
dokumentacją, pani zacznie 
wprowadzać i okaże się, że czegoś 
brakuje to w tym momencie jest 
zawieszone stanowisko. To samo 
chcemy wprowadzić w Nowogar-

dzie, tyle, że nie mieliśmy pra-
cownika. To przyspieszy to, co jest 
możliwe do przyspieszenia, bo jak 
mówiłem komputerów i łącza nie 
przyspieszymy, ale przynajmniej 
nie będziemy blokować stanowi-
ska niepełną dokumentacją, tak, 
że petent musi jeszcze wyjść coś 
zapłacić czy skserować. Zresztą 
z wieloletnich doswiadczeń Sta-
rostwa wiemy, że przy 2 stano-
wiskach pracujacych pełną parą 
kolejek nie ma i żadne numerki 
nie sa potrzebne. „

Dzięki numerkom będzie 
można „obliczyć” sobie przybli-
żoną godzinę wejścia do biura i 
zamiast marnować czas w kolejce 
przyjść o właściwej porze. Do 
tej chwili numerki obowiązu-
ją jednego dnia i nie można 
we wtorek pobrać numerka, 
który będzie obowiązywał w 
środę. Jest jednak pomysł, aby 
to zmienić. „Naczelnik znając 
specyfikę swojego urzędu jest w 
stanie przewidzieć ile osób jest 
w stanie obsłużyć danego dnia. 
– mówi Tomasz Kulinicz – Ja 
mogę tylko przeprosić wszystkich 
interesantów, którzy muszą stać 
w tych kolejkach, ale staramy się 
zrobić wszystko co jest w naszej 
mocy, aby to usprawnić, bo jak 
już mówiłem wiele czynników 
jest niezależnych od starostwa i 
to są sprawy, które pracowników 
ministerstwa nie interesują.”

Przeprosiny, przeprosinami, 
ale z ogromną niecierpliwością 
czekamy na efekty działań Sta-
rostwa. Żebyśmy nie musieli 
czekać w niekończących się 
kolejkach, żeby w końcu było 
normalnie.

Ag
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•
•
•
• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
• Drzwi zewnętrze i wewnętrzne

Okna PCV i drewniane
Rolety materiałowe i zewnętrzne
Żaluzje, markizy

Biura: • Kamień Pomorski tel. 091 382 08 05

w
w

w
.o

kn
o-

lu
x.

co
m • Węgorzyno 091 39 764 88

Do każdego okna
• parapet lub
• roleta materiałowa

tel.

GRYFICE,
ul. Niepodległość 50,

(nad barem ABC)
Tel: 091 384 59 17,
Kom: 0 605 357 089
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życzenia

„Życzę Ci Mamo 
stu lat życia w uśmiechu 
i radosnych oddechów, 
milion chwil bez złości  

i wszelkiej pomyślności”
Kochanej Mamie

Zofii Domańskiej
z okazji Dnia Matki
najserdeczniejsze życzenia

składa
córka Barbara Idziak z mężem

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

MARIUSZOWI 
ZIĘCIAK

życzą chrzestna z rodziną, 
ciocia Jola z rodziną i babcia

Spartakiada w Ostrzycy
W Ostrzycy odbyła się spartakiada rekreacyjno – sportowa. Była to pierwsza impreza 

z tradycyjnego już cyklu letnich spartakiad organizowanych przez LZS.

Głównym punktem imprezy były turnieje sportów 
zespołowych. Wśród ośmiu startujących drużyn 
piłkarskich najlepsi byli gospodarze z LZS Ostrzyca. 
Drugie miejsce zajął LZS Wojcieszyn a trzecie LZS 
Słajsino. Najlepszym strzelcem turnieju został Daniel 
Kubski z Ostrzycy.

Turniej siatkarzy, w którym wzięło udział jedena-
ście drużyn zwyciężył LZS „Sokół” Sikorki. Za nimi 
uplasowali się LZS Sajsino i LZS Osowo. Najlepszym 
zawodnikiem turnieju wybrano Mateusza Grzelaka 
z Sikorek.

W zawodach strongmenów (rzut ciężarkiem o 
wadze 25 kg) zwyciężył Marcin Motyl uzyskując 4,80 
m. Zdobywca drugiego miejsca Zbigniew Orpel był 
gorszy tylko o 15 cm. Trzecie miejsce zajął Tomasz 
Saja, który posłał ciężarek na odległość 4,30 m.

Wśród pań rozegrano konkurencję „rzut pantofel-
kiem”. Wygrała Maria Tomala osiągając wynik 19 m. 

Kolejność rozpatrywania wniosków 
została ustalona

W środę 23 maja o godz. 10, w 
siedzibie Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa prze-
prowadzono losowanie kolejności 
rozpatrywania wniosków o dofi-
nansowanie inwestycji w gospo-
darstwach rolnych, które rolnicy 
złożyli lub wysłali do Agencji w 
dniu 16 kwietnia br. 

Losowanie, które ustaliło ko-
lejność rozpatrywania ok. 13,3 
tys. wniosków przeprowadziła 
Komisja, w której skład weszli 
przedstawiciele organizacji i 
związków rolniczych. Uczestniczył 
w nim również Maciej Jabłoński, 
sekretarz stanu w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Prezes ARiMR Paweł Janusz 
Osuch, gospodarz spotkania 
podkreślił: „ARiMR zapowia-
dała, losowanie wniosków przy 
„podniesionej kurtynie”, w jakiej 
będą one rozpatrywane i sło-
wa dotrzymała. Prezes Agencji 
przypomniał także, że losowanie 
wniosków o dofinansowanie in-
westycji, w żadnym razie nie ma 
na celu wyłonienia tych, którzy 

dofinansowanie otrzymają. Ma 
jedynie na celu ustalenie kolej-
ności, w jakiej będą rozpatry-
wane. Potem Agencja będzie je 
rozpatrywała na zasadach przy-
jętych w Sektorowym Programie 
Operacyjnym „Restrukturyzacja 
i modernizacja sektora żywnoś-
ciowego oraz rozwój obszarów 
wiejskich”. Nawet wylosowanie 
numeru 1-ego nie gwarantu-
je otrzymania pieniędzy, jeśli 
wnioskodawca nie spełni zawar-
tych w programie kryteriów i 
wymogów warunkujących przy-
znanie refundacji”

Listy ustalające kolejność wery-
fikacji wniosków (z podziałem na 
województwa), zostały zamiesz-
czone na stronie internetowej 
www.arimr.gov.pl. w zakładce: 
„Listy ustalające kolejność wery-
fikacji wniosków” umieszczonej 
w „menu” na prawym marginesie 
strony. Zostaną one również wy-
wieszone w siedzibach Oddziałów 
Regionalnych ARiMR. Listy za-
wierają następujące dane: wyloso-
wany numer kolejności rozpatry-

wania wniosku, imię i nazwisko/
nazwę wnioskodawcy, PESEL/
REGON, nazwę miejscowości i 
numer kancelaryjny wniosku. 

ARiMR już rozpoczęła rozpa-
trywanie wniosków, zgodnie z 
dziś ustaloną kolejnością. Ci rol-
nicy, którzy złożyli wnioski nie-
kompletne będą wzywani do ich 
uzupełnie.

Sprawdziłem pobieżnie listę 
617 wniosków, jakie wylosowa-
no z województwa zachodnio-
pomorskiego. Znalazłem na niej 
kilka nazwisk z naszych okolic. 
Zaznaczam, że lista może być nie-
kompletna.

- Zbigniew Luter z Glicka,
- Romuald Stasiuk z Goleniowa 

(dwa odrebne wnioski),
- Zbigniew Galus z Osiny,
- Spółka „B” z Osiny,
- Piotr Kamiński ze Stodólska,
- Sławomir Mazur z 

Czarnogłów,
- Konrad Pikuła z Krępska.
Szczegóły na podanej wyżej 

stronie internetowej.
Opr. Lesław M. Marek

Druga w klasyfikacji Małgorzata 
Radzimska uzyskała 18,45 m a 
trzecia 18,30 m.

Tradycyjnie odbyło się szereg 
konkurencji dla dzieci. Oto garść 
wyników: rzut do celu: 1. M. Gro-
nowski, 2. S. Klonowska, 3. S. Mi-
chałowska; zbieranie ziemnaków: 
1. M. Olejnik, 2. M. machocka, 3. 
W. Modrzejewska; toczenie piłki 
koszykowej: 1. J. Kolibowski, 2. M. 
Machocka, 3. M. Olejnik; hulahop 
(kl. I – III): P. Ciechmiszczuk, 2. 
K. Sławacka, 3.P. Pietrzyk; hula-
hop (kl. IV – VI): j. Grzelak, 2. S. 
Dynarska, 3. P. Ciechmiszczuk; 
skakanka (kl. I – III): 1. P. Pietrzyk, 
2. P. Ciechmiszczuk, 3. K. Gawę-
cka; skakanka (kl. IV – VI): 1. K. 
Polińska, 2. P. Ciechmiszczuk, 3. S. 
Dynarska; skakanka (gimnazjum): 
1. M. Michałowska, 2. S. Sławecka, 
3. E. Sławecka.

Nagrody ufundowała Rada So-
łecka Ostrzyca, posiłki przygoto-
wało Koło Gospodyń Wiejskich a 
boisko przygotował sołtys Dariusz 
Olejnik wraz z członkami miejsco-
wego LZS. Ag

Najlepsi wśród piłkarzy, LZS Ostrzyca. 

Tradycyjnie rozegrano wiele konkurencji dla dzieci.

Dziękuję ci Mamo, ża poświęcone 
dla mnie najlepsze lata Twego życia

Elżbiecie Marek
córka Katarzyna 

z Rafałem i Tomaszem
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Wesela, komunie 
i inne imprezy

Tel. 091 39 28 108, 
kom. 605 85 80 85

Przewozy bryczką

Sołtys to figura

Ostatnie akordy
Dzisiaj prezentujemy ostatnie wypowiedzi na temat wyborów w sołectwie 

Osowo.
Są to głosy autora kontrowersyjnegio artykułu Ireneusza Karczyńskiego 

oraz krytykowanej przez część wyborców nowej pani sołtys Mirosławy 
Cwajdy.

Tymi publikacjami kończymy dyskusję, a do wszystkich mieszkańców 
sołectwa – tych zadowolonych i tych niezadowolonych – apelujemy o za-
kopanie toporka wojennego – kampania się skończyła i czas na wspólną, 
zgodną pracę na rzecz lokalnej społeczności.

zwrot w kierunku panskiej żony: 
Aniu, zostaw to, nie sprzątaj po ho-
łocie! I pan chciał zostać sołtysem tej 
miejscowości? Pytam gdzie pana god-
ność? Mieszkańcy Osowa – zwłaszcza 
Ci, którzy byli na wyborach - żądają 
przeprosin. Po wygranych przeze 
mnie pierwszych wyborach zaczęło 
się dziać jeszcze gorzej – zaczęły się 
groźby i odgrażanie, posądzanie o 
coś czego nie zrobiłam i nie powie-
działam.Zwróciłam się o interwencję 
do policji. Pan , panie Szkołuda i 
pańscy wyborcy robiliście wszystko 
aby odsunąć mnie od ponownych 
wyborów. Był moment, ze chciałam 
zrezygnować ale nie pozwolili mi na 
to moi wyborcy.

Dzięki moim wyborcom z Osowa 
i Bienic wystartowałam do powtó-
rzonych wyborów i dziękuję Wam 
za to!

Przed drugimi wyborami docho-
dziło do jeszcze gorszych sytuacji – ze 

sklepu Szkołudów wyszła pani (tu 
imię i nazwisko) i zaczęła wyzywać 
mnie i moich wyborców od złodziei 
i nierobów i na tym nie poprzestała. 
Oświadczam, że ja, ani nikt z mojej 
rodziny nie był karany.

Jadąc na wybory pan Szkołuda za-
brał wyżej wymienioną i ewidentnie 
pozwalał jej na dalsze ubliżanie mnie 
i moich wyborcom. To pan namawiał 
niektórych ludzi by nie jechali na 
wybory i nie głosowali na mnie. Ja 
mam honor i ambicje, a Panu tego 
brakuje, ja nie nazwałam nikogo 
zdrajcą , a Pan tak!

Panie Szkołuda – mamy demo-
krację i wolność słowa! Ludzie mają 
prawo sami decydować bez szykan i 
przymusu! Żądamy od Pana i pana 
wyborców przeprosin.

Nie udało się panie Szkołuda 
pozbyć się mnie, ale nie musi się to 
odbijać na Redaktorze.

Cwajda Mirosława

Odpowiedź na zarzuty
Po przeprosinach jakie ukazały się 

w piątkowym wydaniu „DN” (Nr 37) 
dotyczących artykułu „Sołtys to figu-
ra” rozdzwoniły się do mnie telefony 
o treści „jak pan mógł go przeprosić 
– przegiął pan”.

Otóż przeprosiłem tego pana na 
jego żądanie, a nie dlatego,  że czułem 
się winny.

Gdyby tak było to by oznaczało, 
że moi rozmówcy kłamią. Pomi-
mo, iż pan ten zarzucił mi, że nie 
przekazałem rzetelnych informacji 
– korzystałem z obecności w Osowie i 
rozmawiałem z wieloma mieszkańca-
mi, a nie z jedną czy dwoma osobami. 
Tak więc z pana zarzutami absolutnie 
się nie zgadzam – w opisanym przy-
padku postąpiłem zgodnie z art.1 
Prawo Prasowe :”Prasa zgodnie z 
Konstytucją RP korzysta z wolności 
wypowiedzi i urzeczywistnia prawo 
obywateli do ich rzetelnego informo-
wania, jawności życia publicznego 
oraz kontroli i krytyki społecznej”.

Podczas rozmowy telefonicznej 
zażądał pan ode mnie podania per-
sonaliów osób, które udzielały mi 
informacji. Tymczasem art. 12 pkt 
2 cytowanego wyżej Prawa Praso-
wego

stanowi: „Dziennikarz jest obo-
wiązany chronić dobra osobiste, a 
ponadto interesy działających w 
dobrej wierze informatorów i innych 
osób, które okazują mu zaufanie”

Tak więc żądanych przez pana in-
formacji udzielić nie mogłem.

Co do listu mieszkanki Osowa, któ-
ra występuje w imieniu mieszkańców, 
a prosi o zachowanie danych per-
sonalnych do wiadomości redakcji 
wyjaśniam: Szanowna Pani! Skoro 
występuje Pani w imieniu mieszkań-
ców to staje się Pani osobą publiczną. 
Chyba, że jest inaczej!

W swym liście stwierdziła Pani 
(cytuję): „Obecnie wybrana pani 
sołtys będąca członkiem    byłej 
Rady Sołeckiej nie wykazała żadnej 
inicjatywy w poprzedniej kadencji. 
Potwierdzeniem tego są słowa byłego 
sołtysa:sprawozdania z działalności 
nie ma, bo nie było żadnej działal-
ności”.

Ma Pani rację w jednym – nie 

wszyscy mieszkańcy zgadzają się z 
poglądami wyżej wymienionej grupy. 
Osobiście – zbierając informacje w 
Osowie – nie pytałem moich roz-
mówców na którego z kandydatów 
zamierzają głosować. To jest prywat-
ną sprawą każdego wyborcy.

Ponadto stwierdziła Pani:”Gdyby 
twórca artykułu wykazał się profe-
sjonalizmem nie byłoby w tej chwili 
waśni w naszej społeczności”.

Szanowna Pani! To nie mój arty-
kuł spowodował niesnaski w waszej 
społeczności.

O takiej sytuacji dowiedziałem się 
zaraz po pierwszym zebraniu – dla-
tego zacząłem zbierać materiały na 
powyższy temat. Reasumując – z Pani 
zarzutami również się nie zgadzam.

W moim artykule są wyłącznie cy-
taty opinii Czytelników i Kierownika 
Wydziału z UM.

Czy wybór Mirosławy Cwajdy 
114 głosami nie jest dowodem na 
prawdziwość słów moich rozmów-
ców? Tak więc Wyborcy ( i zarazem 
Czytelnicy) za coś nową panią sołtys 
docenili!

Tym artykułem kończę sprawę pt. 
Sołtys to figura gdyż byłoby to nud-
ne dla innych, niezainteresowanych 
Czytelników.

Ireneusz Karczyński

Do redakcji wpłynęlo też pismo 
od pani Mirosławy Cwajdy. Oto 
jego treść:                           

Wieksza część mieszkańców Oso-
wa popiera redaktora Karczyńskiego. 
Napisał rzetelnie i przekazał to co 
powiedzieli mu niektórzy mieszkań-
cy. O wszystkim co dzieje się u jego 
wyborców pan Szkołuda wiedział 
dobrze, przebywał w niektórych 
mieszkaniach, a oni zas u niego w 
sklepie.

Dnia 19 kwietnia , w dniu pierw-
szych wyborów odwiedziła mnie 
osoba, która bierze towar na zeszyt w 
sklepie Szkołudów, pytając mnie jak 
będzie wyglądać głosowanie, bo nie 
chce żeby wiedzieli na kogo głosuje, 
bojąc się o wstrzymanie zgody na 
kupowanie na tzw.„krechę”.

Panie Szkołuda – a jak Pan potrak-
tował wyborców? Co miał znaczyć 

Trzeci Rajd Rowerowy
Już po raz trzeci zapraszamy na 

Rajd Rowerowy do Płotkowa, który 
odbędzie się 2 czerwca 2007 roku. 
Tym razem organizatorami rajdu są 
uczestnicy Młodzieżowej Akademii 
Turystyki i Związek Drużyn ZHP w 
Nowogardzie.

Rajd rozpoczyna się o godz. 9.00 
przy Szkole Podstawowej nr 4 w 
Nowogardzie. Zbiórka uczestników 
godz. 8.40.

Trasa Rajdu: Nowogard – Miętno 
- Dąbrowa - Olszyca – Płotkowo - 
Karsk – Nowogard

W programie: 
- prezentacja obiektu edukacji 

ekologicznej „Zielona Kuźnia –Płot-
kowo”, gry, zabawy, ognisko, grill i 
grochówka.

Planowany powrót do Nowogardu 
godz. 15.30

Inne wymagania: uczestnik powi-
nien mieć sprawny rower, na starcie 
posiadać zgodę rodziców na udział 
w rajdzie.

Zapisy na rajd najlepiej na e-maila: 
zhpnowogard@wp.pl najpóźniej do 
31.05.2007.

W e-mailu podać: imię i nazwisko, 
pesel, szkoła. 

Zapraszamy

Wakacyjne kolonie – oferta!
Już po raz trzeci  Związek Drużyn ZHP w Nowogardzie organizuje wyjazdy 

na kolonie dla dzieci rolników którzy są  płatnikami  w KRUS. Kolonie orga-
nizowane są w Centralnym Ośrodku Harcerskim „Perkoz” k. Olsztynka

W tym roku organizowane są dwa turnusy :
I turnus trwa od 6 VIII do 15 VIII dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat
II turnus trwa od 16 VIII do 26 VIII dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Odpłatność rodziców -  90 zł (pozostały koszt obozu pokrywa KRUS).
Poza tym rodzice pokrywają koszty przejazdu do ośrodka. W ubiegłym roku 

koszty wynosiły 130 zł (bilety Bus, PKP, przejazdy opiekunów  i prowiant). 
Zainteresowanych rodziców proszę o zgłoszenie dziecka na kolonię w biurze 

Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych (na tyłach Ratusza) w 
godzinach od 9,00 do 16,00 lub pod telefonem 091 39 27 240

Phm. Andrzej Wasiak

REKLAMA
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 Witamy wśród nas...

W obiektywie Jana Korneluka    -  Nowogard „wczoraj”

Syn Marty Rogala-No-
wak ur. 11.05.07 z No-
wogardu

Syn Dominiki Gabry-
siak ur. 12.05.07 ze 
Strzelewa

Córka Katarzyny Zawil-
skiej-Mróz ur. 14.05.07 
z Jenikowa

Córka Elwiry Druciarek 
ur. 14.05.07 z Nowogar-
du

11-16.05
Ponadto w Szpitalu w Nowogardzie 
urodziło się 1 dziecko 
Zdjęcie oraz dane personalne nie zo-
stały opublikowane ze względu na 
brak zgody rodziców

Syn Iwony Więckowskiej 
ur. 20.05.07 z Nowogardu

Syn Marty i Krzysztofa 
Siekiera ur. 21.05.07 z 
Nowogardu

Córka Beaty Szcześniak 
ur. 21.05.07 z Rogowa

Syn Beaty Podworskiej 
ur. 22.05.07 z Wołkowa

18-23.05
Ponadto w Szpitalu w Nowogardzie 
urodziło się 3 dzieci 
Zdjęcia oraz dane personalne nie zo-
stały opublikowane ze względu na 
brak zgody rodziców
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Nestle Ice Cream Polska Sp. z o.o.
Biuro Regionalne

72-200 Nowogard, ul. Armii Krajowej 28f

Poszukuje kandydatów z terenu Nowogardu 
i okolic na stanowisko:

                               HANDLOWIEC
Wymagania:

Wygraj weekend 
w hotelu „Slavia”!

Hotel
SLAVIA nr 5

Przedsiębiorstwo Państwowe 

GARDIA 
w Nowogardzie 

przyjmie do pracy 

elektryka

 Kontakt:
  ul. Zamkowa 7B

  72-200 Nowogard
  Tel. 091 39 25 570

  e-mail: biuro@ppgardia.pl

Praca 

w geodezji
Wymagane prawo jazdy
Tel. 601 500 090

Sołtys i Rada Sołecka

wsi Strzelewo

zaprasza 
wszystkich bardzo gorąco 

na zabawę,
która odbędzie się 

w sobotę o godz. 17.30 
i potrwa do białego rana.

Bawimy się 
na świeżym powietrzu!

Zatrudnimy 

kierowcę 
posiadającego 

prawo jazdy kat. D 
z uprawnieniami 

do prowadzenia autobusu
PEBEO – Grinbud Sp. z o.o. 

w Nowogardzie
Tel. 091 579 26 30

091 579 26 41

ZAPRASZAMY 
DO NOWO OTWARTEGO

SKLEPU
6.00 – 20.00

„Mini Delikatesy 
Beti”

ul. Ogrodowa 17
• sprzedaż art. spożywczych i 

przemysłowych
• karty telefoniczne oraz prasa 

lokalna
• zamówienia, ciasta, torty

NOWO OTWARTY  ZAKŁAD 
poleca usługi w zakresie 

naprawa i konserwacja 

podwozi
             Michał Jankowski
               Wojtaszyce 37

                               tel. 0788 667 958

- prawo jazdy kat. B lub C;
- książeczka zdrowia;
- doświadczenie w handlu mile wi-
dziane;

- dyspozycyjność;
- wykształcenie min. zawodowe

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i lstu motywacyjnego w termi-
nie 7 dni od ukazania się ogłoszenia na adres: Nestle Ice Cream Polska Sp. z o.o., 
Biuro Regionalne; 72-200 Nowogard, ul. Armii Krajowej 28f

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i lstu motywacyjnego w termi-
nie 7 dni od ukazania się ogłoszenia na adres: Nestle Ice Cream Polska Sp. z o.o., 
Biuro Regionalne; 72-200 Nowogard, ul. Armii Krajowej 28f

Nestle Ice Cream Polska Sp. z o.o.
Biuro Regionalne

72-200 Nowogard, ul. Armii Krajowej 28f

Poszukuje kandydatów z terenu Nowogardu 
i okolic na stanowisko:

POMOCNIKA MAGAZYNIERA-KONWOJENTA 

Wymagania:
-prawo jazdy kat. B 
-książeczka zdrowia;

-dyspozycyjność;
-wykształcenie min. zawodowe

Publikujemy ostatnią siódmą krzyżówkę i kupon konkursu w którym 
nagrodami są 2 bezpłatne weekendy w hotelu „Slavia” w Międzyzdrojach 
dla dwóch osób.

Hasło końcowe (42 litery) wraz z naklejonymi kuponami należy dostarczyć 
do redakcji do dnia 28 maja (poniedziałek). Obok adresu prosimy podać 
numer kontaktowego telefonu.

Wygrany pobyt można wykorzystać w miesiącu czerwcu albo po wakacjach, 
od września.

Życzymy powodzenia w losowaniu i wielu atrakcji w hotelu Slavia.
LMM

Poziomo:
1 – komórka w kieszeni,
5 – dwa szeregi drzew lub krzewów tworzących aleję,
6 – utrzymanka.
Pionowo:
1 – duży nóż kuchenny,
2 – klej do papy,
3 – płat mięsa lub ryby bez kości (ości),
4 – organ wewnętrzny, filtr organizmu.

Zarząd Koła PZW „Tęczak” organizuje 
zawody wędkarskie dla dzieci 

z okazji Dnia Dziecka w wieku do lat 16.
Zawody odbędą się dnia 2.06.2007 r. Zapisy 
przy restauracji „Neptun” w dniu zawodów 
od godz. 7.30 do 8.00.
Uczestnik zawodów obowiązkowo ma mieć 
siatkę na przechowywanie złowionych ryb.

Zarząd

REKLAMA REKLAMA
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ul. 3 aja 44
660797830 091-3921155

M
www.el-car.net

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

40zł

CAR-AUDIO i TUNING 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

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

DORADZTWO PRAWNE 
opinie prawne, pisma procesowe,

wnioski do sądu i komornika, 
umowy, testamenty

ul. 3 Maja 55 (na przeciw księgarni) 
Czynne pon – pt w godz. 930 – 1600 

tel. 0503 61 77 39 
N I S K I E  C E N Y ! ! !

Poradnia Medycyny Pracy 

NZOZ „SANUS” 
pokój. 210 w Przychodni 

(ul. Kościuszki) 
zaprasza na:

- badania profilaktyczne, wstępne, okreso-
we i kontrolne pracowników

- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWENCI!!! 

CENY PROMOCYJNE!
Rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

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”)

P.U.H. GRUND-MAX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

Informujemy, że   

29 maja 2007 r.
wtorek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!



1125-28.05.2007 r. 

OG£OSZENIA 
DROBNE • Parapety, rolety zewnętrzne i wewnętrzne

• Profil 3 i 5 komorowy

• Okucia lub

• Sprzedaż ratalna

DECEUNINCK

MACO GUNIERUCHOMOŚCI

• Zamienię kawalerkę 31 m kw na Bema 
na 3 pokoje, może być z zadłużeniem. 
0889 295 454.

• Kupię mieszkanie z niskim czyn-
szem, może być poza Nowogardem. 
886 508 588.

• Kiosk wydzierżawię. Tel. 0602 824 002.
• Sprzedam lokal 167 m kw w Dobrej No-

wogardzkiej na raty. 608 337 427.
• Kawalerkę własnościową zamienię 

na większe 2-3 pokojowe (może być 
spółdzielcze, zadłużone). 781 285 230, 
781 285 240.

• Zlecę wybudowanie domu jednorodzin-
nego o pow. 150 mkw wraz z garażem 
dwustanowiskowym o pow. 60 mkw. 
601 275 900.

• Pilnie poszukuję do wynajęcia mieszka-
nia 2 pokojowego. Tel. 607 066 425.

• Kupię mieszkanie 2 lub 3 pokojowe 

własnościowe w Nowogardzie na os. 

Radosława lub w innej części miasta. 

Tel. 0605 522 340.

• Zamienię za dopłatą na Szczecin lub 
sprzedam mieszkanie własnościowe w 
Nowogardzie ul. 5 Marca, I piętro, 3 po-
koje, 48 m kw, gaz, co, czynsz ok. 100 zł.

• Sprzedam dom 120 mkw plus budyn-
ki gospodarcze 5 km od Nowogardu 
z działką 5 hektarów, cena 220 tys. zł. 
514 033 771.

• Kupię działkę ogrodową przy ul. Leśnej. 
606 782 146.

• Pokój do wynajęcia, 250 zł. Tel. 091 39 
22 988, 0698 84 30 40.

• Pilnie poszukuję kawalerkę lub dwupo-
kojowe mieszkanie do wynajęcia. Tel. 
695 530 499.

• Do wynajęcia lokal ok. 20 m kw na dzia-
łalność handlową w Gryficach. Tanio. Tel. 
0609 307 327.

• Poszukuję mieszkania 2 pokojowego do 
wynajęcia. Tel. 0604 867 363.

• Pilnie wynajmę lub kupię mieszkanie 
dwupokojowe. 604 65 10 51.

• Wynajmę pomieszczenie 28 m kw przy 
ul. Boh. Warszawy 82.Tel. 501 237 062.

• Szukam do wynajęcia kawaler-
ki lub mieszkania dwupokojowego. 
888 159 448, 091 39 25 773.

MOTORYZACJA

• Sprzedam Ranault Laguna, kombi, con-
corde, 1,8, 16V, 120 KM, pełne wyposa-
żenie, bez skóry, bezwypadkowe, ser-
wisowane, przeb. 118 000 km, cena do 
uzgodnienia. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam Fiat Croma, rok prod. 1992 r., 
poj. 2 l, benzyna + gaz, centralny zamek, 
elektryczne szyby, szyberdach, wspoma-
ganie kierownicy, hak. Cena 3000 zł. Tel. 
0696 091 521.

• Sprzedam Opel Astra kombi, 2000 r., poj. 
1,6, cena 10 500 zł. Tel. 091 419 12 75, 
663 748 219.

• Sprzedam komp. ramę motorynki. 091 
39 222 73.

• Sprzedam Ford Escort cabrio, poj. 1800, 
16V, 130 KM, rok produkcji 1993, cena 
5500 zł. Tel. 510 170 269.

• Sprzedam Poloneza 1993 r., gaz, spraw-
ny, ważny przegląd, cena ok. 1000 zł. 
694 667 014.

• Sprzedam Poloneza 1991 r. sprawny + 

drugi na części. Cena ok. 1000 zł. Tel. 

091 39 22 165.

• Sprzedam motorynkę z papierami, stan 
dobry, cena 450 zł do uzgodnienia. 
Dzwonić po 15.00 tel. 697 439 510.

ROLNICTWO

• Sprzedam prosiaczki 7 tygodniowe i 
klacz zimnokrwistą. Tel. 0606 312 832.

• Sprzedam ciągnik Ursus 12-22, 
cena 24 tys. Tel. 091 39 78 481, kom. 
503 732 533.

• Sprzedam przyczepę wywrotkę do re-
montu, cena 1000 zł. 501 237 062.

• Sprzedam 5 ton pszenżyta i 3 tony owsa, 
cena do uzgodnienia. 091 39 17 602.

USŁUGI

• Nauka angielskiego. 0697 027 844. 
• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• J. HOLENDERSKI – nauka. 0693 
035 199.

• Profesjonalne strony internetowe na 
indywidualne zamówienie – szybki czas 
realizacji, faktury VAT. 0605 522 340.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 0695 518 581.

• Dachy, docieplenia, klinkier. 

885 157 291.

• Usługi ogólnobudowlane, wykończe-

nia wnętrz, instalacje. 605 401 911, 

608 825 600.

• Transport 1,5 tony. 885 688 674.
• Dekarsko-blacharskie, docieplenia. 

508 170 846.

• Usługi hydrauliczne, montaż instala-
cji wod.-kan. i co, gazowe i stałopalne. 
0697 878 118.

• Usługi budowlane oraz wszelkie prace 
wykończeniowe: malowanie, szpach-
lowanie, terakota, glazura, elektryka, 
hydraulika, murowanie, tynkowanie, 
panele. Tel. 889 602 448.

• Chemia. 091 39 21 195.

• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 
091 39 72 575, 695 085 470.

• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.

• Usługi remontowo-budowlane. 0880 
690 324.

• Cyklinowanie podłóg. 691 703 843.

• TIPSY – tanio i profesjonalnie. 

504 589 679.

PRACA

• Przyjmę mechanika samochodowego 
z kwalifikacjami. 091 39 20 131, 0605 
276 271.

• Zatrudnimy mechanika samochodów 
osobowych. Goleniów.091 407 33 07, 
606 948 278.

• Zatrudnię kucharzy z praktyką, kelne-
rów i barmanów. Hotel Oskar Nowo-
gard, tel. 602 474 266.

• Zatrudnię przy dociepleniu. Tel. 0608 
817 214.

• Zatrudnię kierowcę z kat. D na umowę 
o pracę. Kontakt: Wagabunda Przewozy 
i Turystyka s.c. ul. Andersa 7 Goleniów. 
Tel.  091 418 92 93.

• Pomoc kuchenną z doświadczeniem za-
trudnię. Tel. 602 474 266.

• Niemcy! Potrzebne panie do opieki, 

wiek średni. 091 39 21 195.

• Fachowców do produkcji siatki ogro-
dzeniowej. Kikorze. 502 652 929.

• Dam pracę przy utrzymaniu domu i 
obejścia. Mile widziana starsza Pani/ 
Pan/ Rencista. Praca z zakwaterowa-
niem. 10 km od Nowogardu. Tel. 0508 
211 575.

• Ferma Norek w Maszkowie zatrudni 3 
osoby do pracy przy młodych norkach 
(mile widziane również kobiety) – moż-
liwość stałej umowy. Więcej informacji 
na miejscu lub pod numerem tel. 0601 
520 540.

• Zatrudnię sprzedawcę. Tel. 602 474 266, 
091 39 20 091.

• Zatrudnię osobę do magazynu z pra-
wem jazdy kat. „B”. 509 389 657.

INNE

• Elektryczny przepływowy podgrze-

wacz wody, 380 V, małe gabaryty, 

do domku, baru, cena od 150 zł oraz 

Gazowy podgrzewacz wody 130 – 180 

litr., stojący, idealny do domku, pen-

sjonatu, restauracji, gdzie gorąca 

woda jest w kilku bateriach – jedno-

cześnie cena 1000 zł. 0501 446 467.

• Sprzedam bardzo tanio segment gole-
niowski „Hubert” bez szafy, wymiar 320 
m. Tel. 091 39 22 783, 0660 392 851.

• PIEC gazowy c.o. VAILLANT, cena 600 

zł lub piec c.o. – elektronik, cena 1.200 

zł oraz Junkers gazowy do łazien-

ki, kuchni firmy Vaillant, cena 450 zł 

– gwarancja, serwis. 0501 446 467.

• Grzejniki panelowe c.o. do mieszka-

nia, domku, warsztatu, różne rozmia-

ry, nowe i używane – tanio oraz piec 

gazowy c.o. Vaillant stojący, żeliwny, 

elektronik, do domku, cena od 800 zł. 

Serwis gwarancyjny. 0501 446 467.

• Sprzedam zamrażarkę, chłodziarkę i inne 
urządzenia gastronomiczne i sklepowe 
(gwarancja). 601 58 74 38.

• Sprzedam czytnik kart pamięci uniwer-
salny, nowy w pudełku, cena 40 zł. Tel. 
0605 522 340.

• Pożyczki. 503 037 506.
• Sznaucer miniatura – suczka 6 tygodni 

poszukuje rodziny. Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 693 368 894.

• Sprzedam teownik hutniczy 30x30 oraz 
szkło szklarniowe (tafle). 091 39 20 008.

• Kupię cegłę rozbiórkową czerwoną, tre-
linkę, kamień polny. 508 211 575.

• Sprzedam aparat telefoniczny Ericsson 
K700i, z dodatkowym wyposażeniem, na 
gwarancji, zadbany. Tel. 0605 522 340.

• Przyjmę ziemię. 696 440 841.
• Sprzedam regały i ladę sklepową 

(nowe), telefax Panasonic, wypoczy-

nek stylowy 1,2,3 i kompletną sypial-

nię. 694 325 416.
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złomowanie samochodów

Słudwia koło Płotów

AUTOZŁOM

MATERIAŁY BUDOWLANE

WYROBY HUTNICZE

NA

STAL ZBROJENIOWĄ
W PEŁNYM ASORTYMENCIE

WIZUALNA PRASOWA
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Humor 
Henia Szczupaka

Krzyżówka panoramicznaNR 20

„DESZCZ MAJOWY CHLEB 
GOTOWY” – brzmiało hasło 
krzyżówki nr 19.

Rozwiązania nadesłali: Maria 
Gortat – Czermnica (18), Patryk 
Młynarski – Słajsino, Krystyna 
Tretiak – Maszkowo, Eliza Za-
wadzka – Orzechowo, Roman 
Nikicin – Włodzisław, Bogumiła 
Urtnowska – Kulice oraz z Nowo-
gardu: Rafał Włodek, Franciszek 

Palenica, Regina Orłowska, Łu-
kasz Prask, Halina Szwal, Barbara 
Bartosik, Józef Górzyński, Halina 
Stefańska, Stanisława Pokorska, 
Przemysław Sońtka, Maryla Pią-
tek, Ryszard Gutowski, Teresa 
Powalska,  Marzena Wojciechow-
ska, Władysława Kubisz, Krystyna 
Młynarska, Bogdana Walewska, 
Anna Florkowska, Alicja Wypych, 
Grażyna Jurczyk (18 i 19).

Prenumeraty „DN” na czer-
wiec wylosowali:

- Krystyna Zawadzka z Orze-
chowa,

- Halina Stefańska z Nowo-
gardu,

- Rafał Włodek z Nowogar-
du.

Gratulujemy!

Niestety

Ta wyśniona –
To zazwyczaj... nie żona.

Kibic

Kibic nie dośpi, kibic nie doje –
Wciąż go sportowe żrą niepokoje,
To znów porywa entuzjazm dziki,
Krążą mu w głowie bramki, wyniki,
Werdykty, czasy, metry, tabele...
On na mecz pędzi w każdą niedzielę.
By zwiększyć doping kibiców chwackich,
On zrezygnuje z brydża i schadzki,
Jego nie skusi ponętna kibić –
Swej pasji nie chce kibic uchybić:
Na nim spoczywa zawodów ciężar –
To on przegrywa, to on zwycięża!
On protestuje, robi owacje,
Wyznając hasło: „kibic ma rację!”
To on psychicznych sił daje tyle,
Żeby wygrali jego pupile!
On lepiej gole strzelałby przecie,
Skoczyłby dalej, nie spuchł na mecie...
On na trybunach kopie cię w kostkę,
On sobie ręce wykręca w męce.
I jak bić w ringu sierpowe, proste,
Zademonstruje na twojej szczęce!
I nawet nocą, w snach pełnych chwały,
Pod kołdrą wierzga – kręcąc pedały...
Próżno mu, żono, wyrzuty czynisz –
Toć on przeżywa kolarski finisz!
Normalny objaw – żadne mecyje.
Wielu aktorów boisk i kortów,
Ringów i torów żyje ze sportu –
Kibic inaczej – on sportem żyje!
Kiedy się złości, gdy się zachwyca,
Kiedy o wynik tak drży bez przerwy –
Sportowcy – ceńcie pasję kibica,
I uszanujcie kibica nerwy!
To żenujące i nie zachwyca,
Że „POMORZANIN” też ma kibica!
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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)

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

Do serca 

przytul psa
Zachęcamy Państwa do 
przygarnięcia czworonoga, 
który z wytęsknieniem cze-
ka na nowego właściciela. 
Psy można obejrzeć w Przy-
tulisku przy Przychodni 
Weterynaryjnej „Sikorka” 
w miejscowości Sikorki 41 
lub dowiedzieć się szcze-
gółów pod numerami te-
lefonu (091) 39 17 695 lub 
(091) 39 17 664.

Nowogard 24.05.2007r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca   
2. pomoc kuchenna
3.  Kierownik sklepu 
4. Przedstawiciel handlowy 
5. Sprzątaczka
6. Pracownik magazynu
7. Piekarz, cukiernik
8. Tynkarz, betoniarz, zbro-

jarz, malarz
9. Malarz, tynkarz, szpach-

larz, glazurnik, brukarz
10. Ochroniarz
11.  Robotnik budowlnay

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Kierowca z kat. C+E  (Mie-
szewo) (Goleniów) (Gryfi-
ce)

2. Szwaczka (Goleniów)
3. Pracownik produkcji (Go-

leniów)
4. Mechanik samochodowy 

(Goleniów)
5. Rejestratorka, kucharka 

(Ustronie Morskie)
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V liga juniorów: Pomorzanin Nowogard - Piast Chociwel 2-0 (0-0)

Przerwana passa
I klasa juniorów: Pomorzanin Nowogard – Gryf Kamień Pom. 4:3 (0:3)

Piłkarski thriller 
z happy endem

Z Fagusem w Kołbaczu
W najbliższą niedzielę Pomorzanin stanie przed szansą na przerwanie serii 

czterech porażek i choć częściowej rehabilitacji po ostatnich kompromitacjach. 
Podopieczni Wojciecha Kubickiego zmierzą się w Kołbaczu z trzynastym ze-
społem V ligi, miejscowym Fagusem. Mecz obu zespołów w rundzie jesiennej 
skończył się wygraną Pomorzanina 5:1. Jednak z formą jaką prezentuje obecnie 
nowogardzki zespół niczego nie można być pewnym.

Początek meczu o godzinie 16.00.
Pozostałe mecze:
Dąb Dębno - Sparta Gryfice, Zorza Dobrzany - Mieszko Mieszkowice, 

Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Hutnik EKO TRAS Szczecin, Kłos Pełczyce - Piast 
Chociwel, Odra Chojna - Osadnik Myślibórz, Vineta Wolin - Radovia Radowo 
Małe, Piast Choszczno - Polonia Płoty.

Andrzej Garguliński

Pomorzanin: Bobrowski - Mordzak, 
Jakubowski, Domanowski, Pasz-
kiewicz, Litwin, Kasprzyk (46’Maj-
dziński), Pertkiewicz, Majczyna (60’ 
Fijałkowski), Lembas (46’ Iwaniuk), 
Borowik.

Bramki dla Pomorzanina: Litwin 
– 2.

V ligowi juniorzy nie zdobyli 
kompletu punktów od trzech kolejek 
(wliczając w to walkower z Vinetą 
Wolin), więc pojedynek z trzynastym 
w tabeli Piastem Choszczno był zna-
komitą okazją by tę passę przerwać. 
Podopieczni Czesława Sowy wyko-
rzystali tę okazję.

Pomorzanin zaczął spokojnie, 
długo utrzymywał się przy piłce, 
lecz nie był w stanie zagrozić bram-
karzowi Piasta. Z kolei już pierwsza 
okazja gości mogła przynieść im 
prowadzenie. Sędzia podyktował 
rzut wolny, zawodnik z Choszczna 
nie czekając na gwizdek sędziego 
posłał piłkę w światło bramki, ale 
Bobrowski zdołał ją wybić. Po chwili 
jeden z przyjezdnych źle dośrodko-
wał, lecz piłka zmierzała ponownie 
w światło bramki Pomorzanina, lecz 

i tym razem Boborwski nie dał się 
zaskoczyć. 

Niedługo później budzą się go-
spodarze. W 20. minucie znakomitej 
sytuacji nie wykorzystuje Lembas. Po 
chwili ten sam zawodnik po raz kolej-
ny mając przed sobą tylko bramkarza 
strzela obok bramki. W 30. minucie 
przed szansą staje Kasprzak, ale trafia 
w bramkarza, po chwili Perkiewicz 
z rzutu wolnego posyła piłkę nad 
bramką. W 40. minucie przed kolejną 
szansą staje Lembas, lecz tego dnia 
nie mógł się wstrzelić.

W drugie połowie nadal domi-
nowali gospodarze i nadal marno-

wali swoje okazje. 
Swoich szans nie 
wykorzystali Iwa-
niuk oraz Borowik 
i dopiero w 75. mi-
nucie Pomorzanin 
objął prowadze-
nie. W zamiesza-
niu pod bramką 
Piasta przytomnie 
zachował się Li-
twin i posłał piłkę 
do siatki. W 80’ 
minucie mogło być 
2:0, lecz piłka po 
strzale Borowika 
trafiła w poprzecz-
kę. W 82. minucie 
w pole karne wbie-

ga Pertkiewicz, jego strzał trafia w 
bramkarz, ale do odbitej przez niego 
piłki dopada Litwin i celnym strzałem 
ustala wynik spotkania na 2:0.

Pozostałe wyniki meczów:
Sparta Gryfice - Radovia Radowo 

Małe 2:0, Hutnik EKO TRAS Szcze-
cin - Vineta Wolin 3:3, Piast Chociwel 
- Orzeł Trzcińsko Zdrój 2:0, Mieszko 
Mieszkowice - Fagus Kołbacz 2:1, 
Osadnik Myślibórz - Zorza Dobrza-
ny 3:1.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:

1.  Piast Chociwel 26 73 106-17
2.  Vineta Wolin 26 55 82-36
3.  Osadnik Myślibórz 26 50 84-37
4.  Dąb Dębno 25 43 71-39
5.  Kłos Pełczyce 25 42 61-39
6.  Pomorzanin Nowogard 26 42 41-41

7.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 26 42 72-45
8.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 26 40 55-68
9.  Sparta Gryfice 26 34 45-52
10.  Mieszko Mieszkowice 26 33 40-66
11.  Odra Chojna 25 31 57-69
12.  Polonia Płoty 25 28 56-52
13.  Piast Choszczno 26 20 34-89
14.  Radovia Radowo Małe 26 19 34-112
15.  Zorza Dobrzany 26 19 36-84
16.  Fagus Kołbacz 26 19 27-55

Pomorzanin: Ebert – D. Stachowiak, 
Marszałek, Jutkiewicz, Wipplinger (36’ 
M. Stachowiak), Gronowski (30’ Cy-
ran), Kuś, Wnuczyński, Dobrowolski, 
Nosek, Soska,

Bramki dla Pomorzanina: Nosek, 
Kuś -2, M. Stachowiak.

Spotkanie, którego dramaturgię 
– przy zachowaniu wszelkich propor-
cji – można porównać do finału Ligi 
Mistrzów sprzed dwóch lat, rozegrali 
piłkarze Pomorzanina występujący w 
I klasie juniorów. I co najważniejsze, 
ten piłkarski thriller zakończył się 
happy endem.

Pierwsza połowa spotkania niebez-
piecznie kojarzyła się z przegranym w 
kiepskim stylu meczem z Iną Gole-
niów. Już w 2. minucie słupek urato-
wał Pomorzanin przed startą bramki. 
Minutę później nic już nie mogło 
uratować i po błędzie nowogardzkiej 
obrony Gryf obejmuje prowadzenie. 

Gospodarze próbują odrobić straty, 
strzelają Wnuczyński, Kuś i Nosek, lecz 
nie trafiają do bramki. W 32. minucie 
Nosek staje przed wyśmienitą okazją 
do wyrównania, lecz mając przed sobą 
tylko bramkarza przegrywa z nim 
pojedynek. Kontra Gryfa jest wykoń-
czona znacznie lepiej i goście strzelają 
bramkę na 0:2. W 40. minucie Gryf 
strzela trzecia bramkę i raczej pewny 
swego schodzi do szatni. Jednak do-
póki piłka w grze...

Na drugą połowę Pomorzanin wy-
chodzi zupełnie odmieniony. Już trzy 

minuty po wznowieniu gry Nosek 
strzela z 12. metrów i zdobywa bramkę 
na 1:3. Później swoich sił próbują Kuś, 
D. Stachowiak i ponownie Nosek, 
lecz żaden z nich nie zdołał pokonać 
bramkarza rywali. W 65. minucie Gryf 
próbuje zastawić pułapkę ofsajdową, 
lecz robi to na tyle nieudolnie, że w 
sytuacji sam na sam z bramkarzem 
znajduje się Kuś i nie marnuje tej oka-
zji. Jest już 2:3. 

Od 75. minuty przewaga Pomorzani-
na nie podlega dyskusji i w 82. minucie 
M. Stachowaiak strzałem z 23. metrów 
doprowadza do wyrównania. Do happy 
endu brakowało jeszcze tylko jednego 
gola i tan pada trzy minuty później. 
Rzut wolny z narożnika pola karnego 
wykonywał Soska, wrzucił pikę na 
głowę Kusia, który zdobywa bramkę na 
4:3. Jeszcze w 89. minucie M. Stacho-
wiak mógł podwyższyć rezultat spot-
kania, lecz nie wykorzystał sytuacji sam 

na sam. A po chwili 
sędzia zakończył mecz, 
a szczęśliwi zawodnicy 
Pomorzanin tańcząc na 
środku boiska zadedy-
kowali to zwycięstwo 
swojemu trenerowi.

„ Moi  z awodnic y 
chcieli zmazać plamę 
na honorze, jaką była 
przegrana z Iną Gole-

niów i chyba za bardzo chcieli to zrobić. 
– powiedział po meczu trener Paweł 
Kaczmarek – W przerwie w szatni 
usłyszeli dużo ostrych słów i to pomogło. 
Wszyscy zagrali tak jak powinni. Być 
może zmobilizowała ich obecność preze-
sa Lembasa. Cała drużyna zagrała do-
bry m,ecz, ale na szczególne wyróżnienie 
zasługuje Paweł Kuś, który wybiegł na 
boisko mimo kontuzji i zdobył dwie 
bramki. Niestety, do końca sezonu już 
nie zagra bo okazało się, ze ma zerwane 
wiązadła w kolanie.”

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:

1.  Ina Goleniów 11 33 79-5
2.  Stal Szczecin 12 26 53-27
3.  Gryf Kamień Pomorski 12 21 51-27
4.  Pomorzanin Nowogard 11 15 35-38

5.  Pogoń Nowa Szczecin 11 15 32-41
6.  Orzeł Rega Merida II Mrzeżyno 11 14 22-35
7.  TKKF Stepnica 11 6 19-69
8.  Wybrzeże Rewalskie Rewal 11 0 15-64

MISTRZOSTWA TAXI
W związku z tym, że 1-go czerwca 2007 r. mija termin zgłoszeń na Mi-

strzostwa TAXI informuje wszystkich chętnych iż można się zapisywać w 
Pubie „Pasadena” przy ulicy Warszawskiej 9 lub zgłaszać telefonicznie pod 
nr tel. 606 612 367.

Dotyczy to piłkarzy (Seniorzy i Oldboje), tenisistów stołowych, graczy w 
darta, szachistów i wędkarzy.

Otwarcie Mistrzostw odbędzie się w piątek 29 czerwca, zamknięcie 30 
czerwca na placu Szarych Szeregów. Dla wszystkich uczestników wielki 
piknik do białego rana w Sarnim Lesie, gdzie przygrywać będzie kilka 
kapel muzycznych, a w trakcie odbędą się różnego rodzaju konkursy z 
nagrodami.

Andrzej Szafran
Szczegółowy program w kolejnym wydaniu „DN”.
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MEBLE
dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

Transport gratis na terenie miasta Serdecznie zapraszamy

PIWNICA BIEDRONKA

NIE PRZEPŁACAJ - KUPUJ TYLKO U NAS

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

TANIE OPŁATY WSZYSTKO - 0.90 PLN

FOTO - BOŻENA
72-200 Nowogard
ul. 3-go Maja 48

Tel. 091 39 26 953
Tel.kom. 501 054 706

Na Życie
i Mieszkaniowe

70-423 Szczecin

tel/fax 091 488 54 26

KUPNO - SPRZEDAŻ

ul. Piłsudskiego 11/2

ARDOM

ERMINEX
i dużo, dużo więcej

Nowogard • ul. 15 Lutego 9
tel. 091 39 20 882

Systemy ratalne • Dowóz do klienta

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

SKUP SUROWCÓW 

WTÓRNYCH
Nowogard 

ul. Boh. Warszawy 34
BAZA GS

Tel. kom. 601 595 056
Tel. kom. 601 595 057

Złom stalowy, metale kolorowe, 
makulatura, folia bezbarwna, folia 
kolor, worki po nawozach, worki 
Big Bay, tworzywa z opakowań, 

paski, skrzynki
Zapraszamy: od 7.00 do 16.00

sobota od 7.00 do 14.00



Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM
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www.bicykl-szczecin.com

Nowogard • •ul. Młynarska 7

Skutery
Rowery

od 2899 zł - 2499 zł
od 249 zł - 199 zł

REKLAMA

czytaj na s. 6

REKLAMA

REKLAMA

Laureaci 
konkursu 
Hotelu Slavia 
wyłonieni
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KALENDARIUM
29 MAJA

Imieniny: Aleksander, Andrzej, Bogusław, Izbylut, 
Magdalena, Maksymin, Maksymina, Rajmund, Stefan, 
Syzyniusz, Urszula i Wilhelm
Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Poko-

jowych

30 MAJA

Imieniny: Andronik, Anastazy, Andrzej, Bazyli, Bole-
mysł, Brodzisław, Eksuperancjusz, Feliks, Ferdynand, 
Gawin, Jan, Joanna, Mirogniew, Suligniewa, Sulimir 
i Sulirad

31 MAJA

Imieniny: Feliks, Kamila, Marietta, Paschazy, Petronela, 
Sylwiusz i Witalis
ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ PAPIEROSA

Dzień Bociana Białego

Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego

Kronika policyjna
W poniedziałek zgłoszono 

wybicie szyby w sklepie obuw-
niczo – odzieżowym przy ulicy 
700-lecia. Właściciel oszacował 
swoje straty na 480 zł.

We wtorek zgłoszono, że 
mieszkaniec ulicy Kilińskiego 
ugodził się nożem w brzuch. 
Według ustaleń policji w rzeczy-
wistości nie było w tym udziału 
osób trzecich. Mężczyzna został 
przewieziony do szpitala, ale 
odmówił hospitalizacji. Jako, 
że jego życiu nie zagrażało nie-
bezpieczeństwo powrócił od 
domu.

Jednej z mieszkanek naszego 
miasta zginęła karta bankomato-
wa. Nie było by w tym wielkiego 
problemu, gdyby nie fakt, że przy 
niej znajdował się... numer PIN. 
Na efekty nie trzeba było długo 
czekać. Ktoś wypłacił z konta 
kobiety 400 zł. Policja apeluje 
o rozwagę. Trzymanie karty 
bankomatowej razem z nume-
rem PIN, bądź zapisywanie go 
na samej karcie to kardynalny 

błąd, który w przypadku 
jej zgubienia niemal za-
wsze kończy się stratami 
finansowymi.

W środę zmieszkania przy 
ulicy Bema skradziono aparat 
fotograficzny kodak c300 war-
tości 250 zł.

W Żabówko skradziono tele-
fon komórkowy wartości 150 zł.

W czwartek około godziny 
9.00 policjanci zostali poin-
formowani, że na terenie byłej 
Porta – Agry znajdują się dwie 
osoby. Gdy na miejsce przybyła 
policja rzeczywiście zastała dwie 
osoby demontujące grzejniki 
z zamiarem sprzedania ich na 
złom. W toku postępowania 
okazało się, że mają one na kon-
cie m.in. kradzież bramy z tego 
samego terenu oraz kradzież 
grzejników z budynku, w którym 
niegdyś mieściła się hurtownia 
„Ruchu”. Wobec osoby dorosłej 
zastosowano dozór policyjny, 
nieletni odpowie przed sądem 
dla nieletnich.

W piątek w Krzywicach w 
jeden z domów uderzył piorun, 
powodując zapalenie się dachu.

W sobotę personel sklepu 
„Biedronka” przy ulicy 700-lecia 
zatrzymał mieszkańca naszego 
miasta, który usiłował ukraść 
maso i ser wartości 7 zł. Ukarany 
został mandatem karnym.

Zgłoszono kradzież telefonu 
komórkowego sony ericsson 
wartości 600 zł. Do kradzieży do-
szło dzień wcześniej na miejskiej 
plaży. Właścicielka zostawiła 
telefon w plecaku sama oddala-
jąc się od niego. Przed sezonem 
warto przypomnieć, że nie na-
leży wartościowych rzeczy nie 
pilnowanych zostawiać na plaży. 
Jeśli niema możliwości by choć 
jedna osoba została przy kocu i 
ich pilnowała najlepiej po prostu 
nie brać ich ze sobą.

Ag

Burze i obfite opady, które w ciągu ostatnich 
dni nawiedziły nasze miasto mocno dały się we 
znaki mieszkańcom.

Wiele ulic Nowogardu zamieniło się w rwący 
potok. Na ulicy Poniatowskiego poziom wody 
przekroczył wysokość krawężnika. Ogromna ka-
łuża, która zazwyczaj tworzy się na ulicy Bankowej 
niemal kompletnie ją zablokował. Na wszyscy 
kierowcy decydowali się na przejazd.

Tradycyjnie już tragiczna sytuacja miała miejsce 

nad jeziorem. W ogromnych ka-
łużach pływały rozmaite śmieci. 
Jeszcze w poniedziałkowy ranek 
niektóre alejki były zalane na 
całej szerokości, a koło fontanny 
ciężko było przejść. Wszędzie 
czuć było charakterystyczny 
smród. Pocieszające, a jedno-
cześnie świadczące o rozmiarze 
szkód jest to, że od samego rana 
ekipa PUWiS-u usuwała błoto i 
wypompowywała deszczówkę ze 
studzienek.

A przecież miało być lepiej. 
Cztery lata temu zbudowano 
tam nową kanalizację wraz z 
przepompownią, która miała 
zabezpieczyć tamte okolica przed 
podobnymi skutkami ulewy. Jak 
się okazało nie zabezpieczyła. 
Czy zawini projektant stosując 
zbyt małą średnicę rury, czy też 
ulewa była zbyt obfita i najzwy-
czajniej w świecie siły natury po-
konały dzieło człowieka? A może 
należy zastosować dodatkowe 
zabezpieczenia by największą 
atrakcję Nowogardu zabezpie-
czyć przed podobnymi zdarze-
niami? Na te pytania spróbujemy 
odpowiedzieć w najbliższym 
wydaniu „DN”.

Ag

Krajobraz po burzy

Ekipa PUWiS usuwała błoto. 

Koło fontanny ciężko było przejść.

Alejki były zalane na całej szerokości.

Żywność 

dla potrzebujących
Chrześcijańskie Centrum Pomocy zaprasza 

podopiecznych Ośrodka Opieki Społecznej 
po odbiór żywności. Czekamy na Państwa we 
wtorek i środę (22 i 23 maja) w godzinach od 
9 do 15.

Pastor Cezary Komisarz
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REKLAMA

Ludowe Święto
Nowogard stał się ostatnio centrum obchodów świąt wojewódzkich. 

Po strażakach, którzy świętowali w  Nowogardzie w poprzednim ty-
godniu przyszła pora na działaczy wiejskich zrzeszonych w Polskim 
Stronnictwie Ludowym.

Już po raz 112 ludowcy obchodzą swoje święto w Zielone Świątki 
czyli w Dzień Zesłania Ducha Świętego. W tym roku wojewódzkie 
uroczystości odbyły się właśnie w Nowogardzie, a honory gospoda-
rza pełnił nasz burmistrz Kazimierz Ziemba, który jest prezesem 
zachodnopomorskiej organizacji PSL. Na uroczystości przybyli 
m.in. Stanisław Dycha – Członek Naczelnego Komitetu PSL, Prezes 
Zarządu Wojewódzkiego OSP, Magdalena Kochan posłanka na Sejm 
RP, wicemarszałek Sejmiku Zachodniopomorskiego Jan Krawczuk, 
wicewojewoda zachodniopomorski  Marcin Sychowski,  Prezes Izby 
Rolniczej woj. zachodniopomorskiego Edward Sadłowski, wiceprezes 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej  
Bolesław Kilian, wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Zarządu  Z 
LZS Ryszard Litwińczuk oraz starostowie, burmistrzowie, wójtowie 
i radni gmin, powiatów i sejmiku. Przybyły też poczty sztandarowe 
wszystkich organizacji PSL w województwie.

Uroczystości rozpoczęły się mszą 
świetą w kościele pw WNMP po 
czym poczty sztandarowe i wszyscy 
goście przybyli na plac Wolności, 
gdzie pod pomnikiem złożono 
wieńce i wiązanki kwiatów. Oficjalne 
uroczystości przebiegały na scenie 
plenerowej pod pomnikiem. Licz-
nie zebranych mieszkańców miasta 
przywitała kapela ludowa z Łęczycy, 
odegrano Mazurka Dąbrowskiego i 
nastąpiły oficjalne przemówienia. 
Najbardziej nawiązujące do święta 
ludowego wygłosił burmistrz Kazi-
mierz Ziemba. Niektórzy twierdzili, 
ze zbyt długie, ale trzeba zrozumieć, 
że jest to święto partii będącej w 
opozycji sejmowej i przed licznym 
forum może zaprezentować swój 
program. Tak też uczynił Kazimierz 
Ziemba jako szef zachodniopo-
morskich struktur PSL i przekazał 
główne tezy programu partii przy-
jęte podczas IX Nadzwyczajnego 
Kongresu PSL oraz wytłumaczył jak 

należy rozumieć hasło programowe 
Polska Lepszych Szans – lepszych 
szans dla wsi, dla gospodarki, dla 
nauki, dla służby zdrowia. Była więc 
także krytyka obecnie rządzących.

Po oficjalnej części rozpoczęły 
się imprezy towarzyszące – trady-
cyjny już konkurs o „Złotą Patelnię 
Burmistrza”, konkurs „Ludowych 
Zespołów Obrzędowych” oraz kon-
kurs „Nieprofesjonalnych Twórców 
Ludowych”.  

Były stoiska gastronomiczne i 
liczne stoiska z niespodziankami 
dla dzieci.

Główny punkt rozrywkowej części 
imprezy przerwała brutalnie nawał-
nica jaka nawiedziła miasto – tylko 
najbardziej wytrwali miłośnicy 
folkloru udali się (bardzo licznie) do 
sali widowiskowej NDK by oglądać 
zespoły z Rosji, Chorwacji i Serbii. 
Zachwytom nie było końca..

LMM
foto Jan Korneluk.

Wesoła Ferajna - Grand Prix za widowisko “Przędzenie u Maciejowej”.

Nowogardzkie 
Organizacje Pozarządowe

36 klubów, stowarzyszeń, fundacji 
i organizacji zrzesza Nowogardzkie 
Forum Organizacji Pozarządowych 
(aktywnie działa 28).

Jak już informowaliśmy na naszych 
łamach po jesiennych wyborach 
diametralnie zmienił się stosunek 
władz lokalnych do organizacji. W 
krajach UE organizacje pozarządowe 
przejmują coraz więcej zadań będą-
cych dotąd w gestii władz lokalnych. 
Aby to mogły robić muszą być do 
tego odpowiednio przygotowane. W 
Nowogardzie Forum posiada lokal, 
komputer, etatowego pracownika 
– wszystko po to, by organizacje 
przygotować do prawdziwego part-
nerstwa i uczynić je zdolnymi do 
pozyskiwania funduszy.

Odpowiedzialnym za kontakty 
władz z NFOP jest wiceburmistrz 
Artur Gałęski, a w samym Forum 
trwają intensywne prace przygoto-

wujące poszczególne kluby i stowa-
rzyszenia do spełnienia wymogów 
formalnych.

W dniu 21 maja Forum wybrało 
nowy Zarząd i podzieliło odpowie-
dzialność za poszczególne dziedziny 
działalności między członków.

Przewodniczącym Zarządu pozo-
stał Mieczysławe Cedro, jego zastepcą 
wybrano Wiolettę Fiał, a sekretarzem 
Andrzeja Wasiaka.

W skład Zarządu wybrano ponadto 
Cezarego Komisarza (odpowiadał 
będzie za za sprawy zdrowia i opieki 
społecznej), Andrzeja Nowaka, An-
drzeja Szafrana i Ryszarda Posackiego 
(odpowiedzialni za sport, turystykę 
i rekreację).  Andrzej Wasiak zajmie 
się problematyką edukacji, kultury i 
oswiaty, a sprawy gospodarcze roz-
wiązywać będzie Mieczysław Cedro.

Ireneusz Karczyński
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PODZIĘKOWANIA

Wszystkim, 
którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze

śp. 

Anety Łukasik
serdeczne podziękowania

składa rodzina

Czy do tego musiało dojść?
Jak możemy przeczytać w Wikio-

pedii: „Schizofrenia paranoidalna 
to podtyp schizofrenii, który cha-
rakteryzuje się rozbudowanym i zło-
żonym systemem urojeń (najczęściej 
prześladowczych, wielkościowych, 
urojeń odsłonięcia i oddziaływania 
zewnętrznego, urojeń nasyłania i 
wykradania myśli, ksobnych, czasem 
także urojeń zdrady, pochodzenia, 
hipochondrycznych) oraz niekiedy 
nasilonymi halucynacjami (najczęś-
ciej słuchowymi, praktycznie nigdy 
wzrokowymi). Częstokroć urojenia 
przybierają tak skomplikowaną 
formę, iż stają się zrozumiałe tylko 
i wyłącznie dla chorego.” Sucha 
regułka nie oddaje pełni kłopotów i 
zmartwień jakie przysparza ta dole-
gliwość rodzinie chorego. Mieszkanka 
naszego miasta, której syn właśnie na 
nią cierpi, prosiła o pomoc instytucję 
wydawałoby się do tego stworzoną, 
czyli pogotowie ratunkowe. Długo na 
tę pomoc musiała czekać.

Dorosły już syn naszej rozmówczyni 
cierpi właśnie na schizofrenię parano-
idalną. Na co dzień nie okazuje jednak 
żadnych oznak choroby, funkcjonuje 
normalnie do tego stopnia, że może 
mieszkać wraz z bratem w mieszkaniu 
odziedziczonym po dziadkach. Nie-
stety, co jakiś czas choroba powraca 
i wówczas potrzebna jest pomoc 
specjalistów i hospitalizacja. Ten czas 
nadszedł w miniony wtorek.

„We wtorek wieczorem zadzwoniłam 
na pogotowie, gdyż syn dziwnie się za-
chowywał. W mieszkaniu wszystko po-
ściągał, pobił lustra, zrobił taki straszny 
bałagan, że wiedziałam, że coś jest z 
nim nie tak. Wzywaliśmy pogotowie, 
dyspozytorka zaczęła mnie wypytywać, 
bo jeżeli ona ma wysłać karetkę, to na-
prawdę musi coś się dziać. Powiedzia-
łam, że syn leczy się psychiatrycznie i 
naprawdę potrzebuję tej pomocy, bo ja 
się boję. Wysłano tę karetkę, przyjechał 

doktor, wszedł do mieszkania, zamienił 
kilka zdań i powiedział, że nie widzi 
potrzeby zabierania syna, że nikogo nie 
zabił, nikomu nic nie zrobił. Mój drugi, 
młodszy syn, który z nim mieszka i 
który bał się z nim przebywać w jednym 
mieszkaniu spytał pana doktora czy 
jak mu włoży nóż w plecy, to dopiero 
zainterweniuje. A doktor, stwierdził, że 
wówczas przyjadą po niego z panem 
Furmańczykiem.” - opowiada wyraź-
nie wzburzona matka.

W tym czasie nie było jej jeszcze 
w domu synów. By tam się dostać 
musiała przyjść niemal z drugiego 
końca miasta. Gdy w końcu dotarła na 
miejsce, jej chory syn wybiegł gdzieś 
z domu. Powrócił niepokój, który 
pojawia się przy każdym nawrocie 
choroby. Kiedyś już przy okazji ataku 
topił się w bagnach. Innym razem 
zimą w samych slipach błąkał się po 
lesie. Jeszcze innym razem przez mie-
siąc nie dawała znaków życia i wrócił 
gdy odzyskał pamięć.

Tym razem w domu zjawił się o 
drugiej w nocy. 

„Rano przyszłam do domu syna i 
znowu miał atak. Był cały zakrwa-
wiony, więc go wytarłam. Zaczęłam 
płakać, pobiegłam na dół do sąsiadki 
i zadzwoniłam znowu po pogotowie. 
Przyjechali, ale z takim wielkim tru-
dem. Mówię lekarzowi, że już parę 
razy takie ataki były i ja wiem jaki są 
objawy. Prosiłam go z płaczem, żeby go 
zabrali do szpitala. Lekarz zignorował 
tą moją prośbę, powiedział, że też nie 
widzi potrzeby zabrania do szpitala, 
zachowuje się normalnie. Powiedziała 
mu, że ja tu zdążyłam posprzątać, 
a mój syn cały czas się dziwnie za-
chowuje. Dał mu tylko zastrzyk. Nie 
widziałam co robić. Poprosiłam jego 
kolegę o pomoc, ale jak zobaczy, że on 
się tak dziwnie zachowuje to uciekł. 
Ja zostałam sama z tym problemem, 
bo akurat męża nie ma. Męczyłam się 

z nim trzy godziny, on wariował na 
tym tapczanie, miał takie drgawki. Po 
jakimś czasie zaczęłam wieszać pranie 
i męczyłam się z otwarciem okna na 
balkonie. W pewnym momencie on 
podszedł do mnie, myślałam, że chce 
mi pomóc okno otworzyć, a on w tym 
czasie skoczył na barierkę i chciał wy-
skoczyć z balkonu. W ostatniej chwili 
złapałam i wciągałam do domu. Wtedy 
już całkowicie spanikowałam. Nie wi-
działam, co miałam robić. Zawołałam 
jego kolegę, porosiłam, żeby trochę z 
nim posiedział, a w tym czasie poszłam 
dzwonić. Niedługo potem zadzwoniła 
do mnie koleżanka i powiedział, że 
kolega, który miał pilnować mojego 
syna uciekł stamtąd bo się wystraszył, 
ze mój syn zaczął rozbierać się do 
naga. Zadzwoniłam na policję, ale tam 
mi powiedzieli, że oni nic do tego nie 
mają bo on nic złego nie zrobił. Za-
dzwoniłam więc kolejny raz na pogo-
towie, dyspozytorka mnie okrzyczała: 
dlaczego pani dzwoni na pogotowie 
skoro lekarz już pojechał z policją do 
kościoła bo pani syn nago tam wbiegł. 
Czy aż do tego musiało dojść? To jest 
chory człowiek. Lekarze i policja znają 
tę sprawę i tak to zignorowali. – kończy 
opowieść matka chorego.

Pogotowie nie ma sobie nic do 
zarzucenia. Jego pracownicy muszą 
działać w ramach obowiązującego 
prawa a to jest bezlitosne i nie do-
puszcza jego naginania. Monika Bąk, 
rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogo-
towia Ratunkowego:  „Rozmawiałam 
z ratownikami, oni nie wiedzieli po-
nieważ nikt im nie powiedział, ze ten 
człowiek się leczy psychicznie. Taka jest 
ich wersja, oni tak twierdzą. Natomiast 
diagnoza podczas pierwszej wizyty 
to była nerwica i zespół uzależnienia 
alkoholowego. Pacjent pił alkohol, był 
znerwicowany, ale był logiczny. Roz-
mawiał z ratownikami. Ale niestety, 
osoba chora psychicznie, jeżeli nie jest 

ubezwłasnowolniona, musi wyrazić 
zgodę na przewóz do szpitala. Nie ma 
takiej możliwości, żeby go przewieźć 
siłą, chyba, ze rodzina ma odpowiednie 
dokumenty. Albo musi być agresywny, 
musi usiłować sobie lub komuś zrobić 
jakąkolwiek krzywdę. Wtedy dopiero 
możemy interweniować w ten sposób, 
że wiąże mu się kaftan bezpieczeństwa. 
Tutaj takiej sytuacji nie było. Tak 
wygląda sytuacja z ludźmi chorymi 
psychicznie. Jeżeli oni mają pełnię 
władzy nad sobą to bez ich zgody nic 
nie można zrobić. Dlatego ta sytuacja 
miała taki przebieg. Znam przypadki, 
kiedy ludzie długo walczą w sądach o 
ubezwłasnowolnienie danej osoba, a 
sądy niechętnie wydają wyroków, że 
ten człowiek nie ma już prawa decydo-
wania o sobie. W tej sytuacji zrobiliśmy 
to co do nas należało.”

Niestety, po raz kolejny bezduszne 
przepisy prawa mogły doprowadzić 
do tragedii. Pojawia się pytanie czy 
nie wystarczyło wysłuchać rodziny 
i już po pierwszym telefonie zabrać 
chorego do szpitala. W końcu i tak 
tam trafił. W pierwszym odruchu 
zapewne większość z nas uznałaby 
to rozwiązanie za najlepsze. Tyle, 
że jest i druga strona medalu. O ile 
w tym przypadku zapewne nikt nie 
oprotestowałby takiego rozwiązania 
to innym razem inny pacjent będący 
w podobnej sytuacji mógłby uznać 
to za zamach na własną wolność i 
oddać sprawę do sądu. Skończyłoby 
się odszkodowaniem i zwolnieniami 
z pracy.

Jak widać po raz kolejny życie 
zaskoczyło ustawodawców, którym 
nie udało się wypracować idealne-
go rozwiązania podobnych spraw. 
Szczęściem w nieszczęściu jest to, że 
skończyło się tylko ogromnym stre-
sem, że obyło się bez tragedii.

Ag

Zaprosili nas…
- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie na obchody Dnia Rodzicielstwa Za-
stępczego:

* 31.05.2007 godz. 10-16 w Sali Konferencyjnej 
UM Goleniów plac Lotników 1 – konferencja 
„Rola i znaczenie rodzinnej opieki zastępczej nad 
dzieckiem opuszczonym”.

* 01.06.2007 od godz. 10.30 festyn na boisku 
przyszkolnym ul Szkolna w Goleniowie.

- Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Kar-
dynała Augusta Hlonda w Goleniowie na obchody 
dziesięcilecia placówki – 02.06.2007 od godz. 12 
– ul. Szkolna 13.

- Nadleśnictwo Nowogard na konkurs „Wiedza 
Leśna 2007”.

Konkurs odbędzie się w Zielonej Kuźni Płotkowo 
w dniu 06.06.2007 r. 

Początek o godz. 10.00
Dziękujemy!

UWAGA!
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Ro-

dzinie zaprasza na obchody Dnia Rodzicielstwa 
Zastepczego osoby zainteresowane pełnieniem 
funkcji rodzin zastępczych dla dzieci pozbawio-
nych rodziców biologicznych na imprezy wymie-
nione w „Zaprosili nas…”
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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, Rafał Nizioł, 

Jagoda Dawidson.

Pomoc merytoryczna: Alicja Jaklińska, Małgorzata Łuka.

PO V SPOTKANIU 
NIEPROFESJONALNYCH 

TWÓRCÓW REGIONALNYCH

• Koło Gospodyń Wiejskich z 
Ostrzycy przygotowało: rafaello, 
krokiety ziemniaczane, pieczone 
pierożki, nalewkę z aronii, syrop 
miodowy; potrawą konkursową były 
pieczone pierożki z farszem pieczar-
kowym.

• Dom Pomocy Społecznej w No-
wogardzie przygotował roladki z ło-
sosiem po nowogardzku oraz ciasto; 
potrawą konkursową były roladki.

• Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Nowogardzie przyrządził 
pasztet z pieczarkami, ciasto droż-
dżowe, smalec z ogórkiem małosol-
nym i pieczywem żytnim.

Jury najwyżej oceniło roladki z ło-
sosiem po nowogardzku (DPS – No-
wogard) – I miejsce i Złota Patel-
nia. Na drugim miejscu znalazł się 
żurek osiński (KGW Osina). Trzecie 
miejsce przypadło ZSP Nowogard 
za pasztet z pieczarkami. Wszyscy 
uczestnicy konkursu kulinarnego 
otrzymali nagrody książkowe.

Jak co roku impreza była sprawnie 
i profesjonalnie przygotowana. Or-
ganizatorom sprzyjała również pięk-
na pogoda. Impresje fotograficzne ze 
spotkania zamieścimy w następnym 
wydaniu strony „WBREW”. 

W tym roku już po raz piąty Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Stanisława Staszica  zorganizował 
pod patronatem Burmistrza Miasta 
i Gminy w Nowogardzie Spotkanie 
Nieprofesjonalnych Twórców Re-
gionalnych połączone z Konkursem 
o Złotą Patelnię Burmistrza Nowo-
gardu na Potrawę Kuchni Polskiej 
oraz na najciekawsze wytwory ręko-
dzielnicze.

Impreza odbyła się 27 maja 2007r. 
w ramach Święta Ludowego na Pla-
cu Wolności.

Organizatorzy w programie prze-
widzieli:

• wystawę rękodzielnictwa (robót-
ki szydełkowe i na drutach, makra-
ma, haft) rzeźby, malarstwa,  wikli-
niarstwa, kowalstwa, bukieciarstwa 
itp. połączona z kiermaszem;

• prezentację potraw kuchni pol-
skiej połączona z ich degustacją;

• konkurs o Złotą Patelnię;
• konkurs na najciekawsze wytwo-

ry rękodzielnicze.
W wystawie rękodzielnictwa 

uczestniczyli:
• Dom Pomocy Społecznej w 

Nowogardzie - aplikacje, zabawki 
miękkie (druty), haft gobelinowy, 
haft krzyżykowy, ozdoby szydełko-
we (witraże), haft richelieu, kwiaty 
papierowe, porcelana malowana.

• Danuta Go z Węgorzy– haft pła-
ski, serwety (szydełko), haft krzyży-
kowy. 

• Teresa Chojnacka z Węgorzy 
– haft krzyżykowy, haft richelieu.

• Janina Detz z Węgorzy – aplika-
cje, obrazy. 

• Wioleta Gronowska z Ostrzycy 
– serwetki szydełkowe.

• Jolanta Modrzejewska z Ostrzy-
cy – haft krzyżykowy. 

• Alicja Kolibowska z Ostrzycy 
– koszyczki szydełkowe.

• Anna Kubiak z Ostrzycy – ozdo-
by świąteczne (szydełko). 

• Alicja Jarosiewicz z Redostowa 
– haft krzyżykowy, serwetki (szydeł-
ko).

• Terasa Mikłasiewicz z Nowogar-

du – haft krzyżykowy, haft richelieu i 
haft płaski oraz serwetki (szydełko).

• Teresa Stępień z Nowogardu 
– haft krzyżykowy, haft richelieu i 
haft płaski oraz robótki na drutach 
i szydełku. 

• Bożena Szczetyńska z Nowogar-
du – haft krzyżykowy, haft płaski, 
szydełko, frywolitka.

• Urszula Majchrzak z Nowogardu 
– haft krzyżykowy. 

• Agata Skrobiranda z Nowogar-
du – ozdoby szydełkowe, robótki na 
drutach.

• Zuzanna Ubych z Nowogardu 
– haft krzyżykowy, robótki na dru-
tach (chusty) i szydełkowe.

• Elżbieta Skarubsky z Nowogardu 
– biżuteria artystyczna.

• Zbigniew Krauze z Dobrzan – 
wyroby z drewna, haft krzyżykowy, 
wyroby szydełkowe, obrazy.

• Anna Glomb ze Szczecina – szkło 
artystyczne, malowane strusie jaja.

• Tamara Wiśniewska ze Szcze-
cina – biżuteria makramowa, haft 
krzyżykowy.

• Lech Sawicki ze Szczecina – ko-
walstwo artystyczne.

• Andrzej Opala ze Szczecina – bi-
żuteria rzeźbiona, drewniana oraz 
makramowa.

• Radosław Jagucki ze Szczecina 
– ozdoby z drewna.

Jury spośród wystawców wyróżni-
ło następujące stoiska:

Domu Pomocy Społecznej w No-
wogardzie – I miejsce

Anny Kubiak z Ostrzycy – II miej-
sce

Teresy Mikłaszewicz i Teresy Stę-
pień z Nowogardu – III miejsce

Burmistrz Nowogardu, Kazimierz 
Ziemba wręczył nagrodzonym oraz 
pozostałym uczestnikom nagrody 
książkowe.

W konkursie na Potrawę Kuchni 
Polskiej o Złotą Patelnię Burmistrza 
Nowogardu udział wzięli: 

• Koło Gospodyń Wiejskich w 
Osinie (Halina Gwiazdowska, Te-
resa Krata i Krystyna Potomska) z 
żurkiem osińskim.

KĄCIK KULINARNY
Ciasteczka orzechowo-czekoladowe

Składniki:
175g mąki pszennej, 250g mąki ryżowej, 2 łyżki kakao, 1/2 szklanki mleka 

3,2%, łyżka proszku do pieczenia, szczypta soli, 135g masła, 1 łyżka esen-
cji waniliowej, 250g cukru, 140g posiekanych rodzynek, 1/2 niesolonych 
orzeszków ziemnych, tabliczka czekolady. 

Przygotowanie:
Orzechy siekamy np. w malakserze. To samo robimy z rodzynkami. Do 

miski wsypujemy oba rodzaje mąki, kakao, proszek do pieczenia oraz sól. W 
drugiej misce utrzeć razem masło z cukrem i powoli dodawać do tego mąki 
z dodatkami. Wlewamy całą esencję waniliową, dodać rodzynki oraz mniej 
więcej połowę przygotowanych orzechów. Wszystko razem ugniatamy. Jeśli 
składniki nie chcą się połączyć w jednolitą masę (są za suche) dodajemy tro-
chę mleka, aż uda się otrzymać jednolite ciasto. Urywamy po kawałku ciasta 
i formujemy kuleczki wielkości orzechów włoskich. Obtaczamy w orzechach 
i układamy na wysmarowanej tłuszczem foremce w odległości około 5cm 
od siebie. Na końcu spodem szklanki rozpłaszczamy kulki na placki. Wsta-
wiamy do nagrzanego do 200 stopni piekarnika i pieczemy do momentu aż 
zaczną się robić lekko twarde. Wyjmujemy, studzimy. Roztapiamy czekoladę 
i polewamy ciasteczka.

DZIEŃ DZIECKA
 
Niech Wam słońce zawsze świeci,
Niechaj czas radośnie leci, 

Niech odejdą smutki, złości,
A powróci czas radości!

Na 1-go czerwca wszystkim 
Dzieciakom - dużym i małym 

redakcja „WBREW” 
składa najlepsze życzenia! 
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ŻYCZENIA

Kochanemu Dziadkowi

BOGDANOWI CHRZAN
z okazji 60 urodzin

100 lat życia i dużo, 
dużo zdrowia

życzą 
wnuczki Patrycja i Paulinka

z rodzicami
do życzeń dołączają się 

Maria i Stanisław Wiśniewscy
oraz Ola i Leszek Łukowie z Jakubem

Z okazji 
Dnia Matki

Mirosławie Wróbel
dużo zdrowia, pomyślności

życzy Beata i Krzysiek

Konkurs hotelu Slavia rozstrzygnięty!
Do godziny 14.00 w poniedziałek do redakcji wpłynęło 19 prawidłowych rozwiązan. 
W wyniku komisyjnego losowania na weekend do Międzyzdrojów pojadą:
- Aneta Szlachetka
- Halina i Eugeniusz Heinrichowie.

Gratulujemy!
Szczęśliwców prosimy o szybki, osobisty kontakt z redakcją.

Festyn w Żabowie

A może na grzyby?
Upały i wilgoć pobudziły zarodniki.
Pani Urszula Skowron pokazała nam pierwsze, 

zebrane w tym roku maślaki. Zapewne będą już 
kurki. A więc do lasu!

LMM

W sobotę 26 maja, na nowym boisku sportowym 
w Zabowie odbył się festyn rozmaitości.

Na początek ksiądz proboszcz poświęcił nowy 
obiekt i życzył, aby było tutaj jak najmniej wypad-
ków. Potem zaczęło się! Nowa Rada Sołecka (głów-
ni organizatorzy) zadbali zarówno o podniebienia 
jak i o sportowo-rekreacyjną przygodę. Mnóstwo 
konkursów dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
– każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Nawet repertuar muzyczny był urozmaicony 
– rytmy lat 60-tych, 70-tych i 80-tych zadowoliły 
wielu słuchaczy.

Dochód ze sprzedaży napojów i wyrobów 
gastronomicznych przeznaczony będzie na orga-
nizację Dnia Dziecka oraz remont dachu kościoła 
parafialnego.

Licznie zebraną publiczność – całe rodziny, bo 
pogoda sprzyjała – zaszczycił swoją obecnością 
burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba.

A potem to już tradycyjnie – tańce i tańce…
Ireneusz Karczyński

foto Jan Korneluk
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W obiektywie Jana Korneluka                 - Żabowo    dzisiaj

PROGRAM 

MIĘDZYNARODOWYCH  MISTRZOSTW  

POLSKI  TAXI   W  NOWOGARDZIE
29 CZERWCA 2007 (PIĄTEK)
GODZINA 9.00 – STADION MIEJSKI W NOWOGARDZIE
Eliminacje piłki nożnej drużyn siedmioosobowych Seniorów i Oldbojów.
GODZINA 9.00 – STADION MIEJSKI W GOLCZEWIE
Eliminacje piłki nożnej drużyn siedmioosobowych Seniorów i Oldbojów.
GODZINA 11.00 – PUB „PASADENA” W NOWOGARDZIE
Spotkanie kibiców z Zarządem Klubu „Pogoń- Nowa” Szczecin
(Grzegorz Matlak, Dariusz Adamczuk, Zbigniew Kozłowski, Zenon Kasz-

telan).
GODZINA 13.00 – STADION MIEJSKI W NOWOGARDZIE
Mecz piłki nożnej
„Pogoń- Nowa” Szczecin – „Kadra Polski Oldbojów”.
GODZINA 18.00 – PLAC SZARYCH SZEREGÓW NOWOGARD
Uroczyste otwarcie Mistrzostw TAXI
Prezentacja uczestników Mistrzostw TAXI
Animacje Browaru Bosman Szczecin.
GODZINA 19.00- Występ zespołu rockowego „CRAZY TRAIN”.
GODZINA 20.30 – PLAC SZARYCH SZEREGÓW NOWOGARD
Występ zespołu „ŻUKI”.
GODZINA 22.00 - 2.00-PLAC SZARYCH SZEREGÓW NOWOGARD
DISCO . DJ- Maciek  Łydziński.

30 CZERWCA 2007 (SOBOTA)
GODZINA 9.00 – STADION MIEJSKI W NOWOGARDZIE
Finały siedmioosobowych drużyn piłki nożnej Seniorów i Oldbojów.
GODZINA 9.00 – PUB „PASADENA” W NOWOGARDZIE
Mistrzostwa TAXI w Darta.
GODZINA 9.00 – SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBIĘCINIE
Mistrzostwa TAXI w tenisa stołowego.
GODZINA 9.00 – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W NOWOGAR-

DZIE
Mistrzostwa Taxi w Szachach.
GODZINA 9.00 – JEZIORO NOWOGARDZKIE
Mistrzostwa TAXI w wędkarstwie.
GODZINA 9.00 – KRĘGIELNIA W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
Mistrzostwa TAXI w kręglach
GODZINA 9.00  - PLAŻA NAD JEZIOREM W GOLCZEWIE
Mistrzostwa TAXI w siatkówce plażowej.
GODZINA 16.00 – PLAC SZARYCH SZEREGÓW NOWOGARD
Wręczenie pucharów, medali i nagród.
GODZINA 18.00 - PLAC SZARYCH SZEREGÓW NOWOGARD
Występ zespołu muzycznego z Berlina „SPLITTING DNA”.
GODZINA 18.30 – KAMPING „SARNI LAS” NOWOGARD
Piknik uczestników Mistrzostw z udziałem trzech kapel biesiadnych oraz 

animacji z Browaru Bosman Szczecin.
GODZINA 20.00 - PLAC SZARYCH SZEREGÓW NOWOGARD
Występ zespołu muzycznego z Nowogardu.
GODZINA 21.00 - PLAC SZARYCH SZEREGÓW NOWOGARD
Występ zespołu rockowego „GRENZDEBIL” z Berlina.
GODZINA 22.00- 2.00 – PLAC SZARYCH SZEREGÓW NOWOGARD
DISCO. DJ- DON LUCA, DJ- GRUSZI

Artek 36
Dziękujemy za nadesłane zdjęcia. Podzielamy Pana wysoką ocenę zdjęć Jana Korneluka. 
Pańskie foto wykorzystamy gdy będzie miejsce na kolorowej stronie – debiut musi być udany!

LMM



8 Nr 40 (1577)

P.U.H. GRUND-MAX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

Zarząd Koła PZW „Tęczak” organizuje 
zawody wędkarskie dla dzieci 

z okazji Dnia Dziecka w wieku do lat 16.
Zawody odbędą się dnia 2.06.2007 r. Zapisy 
przy restauracji „Neptun” w dniu zawodów 
od godz. 7.30 do 8.00.
Uczestnik zawodów obowiązkowo ma mieć 
siatkę na przechowywanie złowionych ryb.

Zarząd

Przedsiębiorstwo Państwowe 

GARDIA 
w Nowogardzie 

przyjmie do pracy 

elektryka

 Kontakt:
  ul. Zamkowa 7B

  72-200 Nowogard
  Tel. 091 39 25 570

  e-mail: biuro@ppgardia.pl

Praca 

w geodezji
Wymagane prawo jazdy
Tel. 601 500 090

Ogłoszenie
15 i 16 czerwca 2007 r. 

o godz. 16.00 
odbędzie się 

badanie przydatności 
kandydatów 

do Szkoły Muzycznej 
I st. w Goleniowie 

filia w Nowogardzie 
w budynku b.hotelu Cisy 

Plac Wolności 9 
Nowogard

ZAPRASZAMY 
DO NOWO OTWARTEGO

SKLEPU
6.00 – 20.00

„Mini Delikatesy 
Beti”

ul. Ogrodowa 17
• sprzedaż art. spożywczych i 

przemysłowych
• karty telefoniczne oraz prasa 

lokalna
• zamówienia, ciasta, torty

Klub Abstynenta „Hania” 

zaprasza 
dzieci członków Klubu 

oraz dzieci z rodzin 
uboższych  

na Dzień Dziecka
9 czerwca (sobota) 

o godz. 15.00.
Impreza odbędzie się 

w Klubie „Hania” 
na ul. Zamkowej

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Koło Emerytów i Rencistów 
przy Zakładzie Karnym w Nowogardzie 

zawiadamia wszystkich 

emerytów i rencistów 
– uprawnionych do dokonania zapisu i wpłat 
na wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej 

w dn. 6.06. – 1.07.2007 r. w każdy wtorek 
do 15.06. w godz. 11.00 – 13.00 

lub zgłoszenia telefoniczne tel. 091 39 26 077. 
Wysokość wpłat 220 zł od osoby.

     Zarząd Koła E. i R.
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OG£OSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

• Zamienię kawalerkę 31 m kw na 
Bema na 3 pokoje, może być z 
zadłużeniem. 0889 295 454.

• Kupię mieszkanie z niskim czyn-
szem, może być poza Nowogar-
dem. 886 508 588.

• Sprzedam lokal 167 m kw w 
Dobrej Nowogardzkiej na raty. 
608 337 427.

• Zlecę wybudowanie domu 
jednorodzinnego o pow. 150 
mkw wraz z garażem dwusta-
nowiskowym o pow. 60 mkw. 
601 275 900.

• Pilnie poszukuję do wynajęcia 
mieszkania 2 pokojowego. Tel. 
607 066 425.

• Kupię mieszkanie 2 lub 3 po-

kojowe własnościowe w No-

wogardzie na os. Radosława 

lub w innej części miasta. Tel. 

0605 522 340.

• Zamienię za dopłatą na Szczecin 
lub sprzedam mieszkanie włas-
nościowe w Nowogardzie ul. 5 
Marca, I piętro, 3 pokoje, 48 m kw, 
gaz, co, czynsz ok. 100 zł. Dzwo-
nić po 20.00, tel. 515 258 502.

• Sprzedam dom 120 mkw plus 
budynki gospodarcze 5 km od 
Nowogardu z działką 5 hektarów, 
cena 220 tys. zł. 514 033 771.

• Kupię działkę ogrodową przy ul. 
Leśnej. 606 782 146.

• Pokój do wynajęcia, 250 zł. Tel. 
091 39 22 988, 0698 84 30 40.

• Pilnie poszukuję kawalerkę lub 
dwupokojowe mieszkanie do 
wynajęcia. Tel. 695 530 499.

• Do wynajęcia lokal ok. 20 m kw 
na działalność handlową w Gry-
ficach. Tanio. Tel. 0609 307 327.

• Poszukuję mieszkania 2 poko-
jowego do wynajęcia. Tel. 0604 
867 363.

• Szukam do wynajęcia kawalerki 

lub mieszkania dwupokojowe-
go. 888 159 448, 091 39 25 773.

• Sprzedam tanio działkę pod bu-
dowę garażu przy ul. Jana Pa-
wła II. Tel. 0608 63 23 25, 091 39 
26 032.

• Kupię mieszkanie w starym 

budownictwie, może być do 

remontu lub niewielki dom. 

Tel. 0605 820 330.

MOTORYZACJA

• Sprzedam Ranault Laguna, kom-
bi, concorde, 1,8, 16V, 120 KM, 
pełne wyposażenie, bez skóry, 
bezwypadkowe, serwisowa-
ne, przeb. 118 000 km, cena do 
uzgodnienia. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam Opel Astra kombi, 
2000 r., poj. 1,6, cena 10 500 zł. 
Tel. 091 419 12 75, 663 748 219.

• Sprzedam Ford Escort cabrio, 
poj. 1800, 16V, 130 KM, rok pro-
dukcji 1993, cena 5500 zł. Tel. 
510 170 269.

• Sprzedam Poloneza 1993 r., gaz, 
sprawny, ważny przegląd, cena 
ok. 1000 zł. 694 667 014.

• Sprzedam Poloneza 1991 r. 

sprawny + drugi na części. 

Cena ok. 1000 zł. Tel. 091 39 

22 165.

• Sprzedam motorynkę z papie-
rami, stan dobry, cena 450 zł do 
uzgodnienia. Dzwonić po 15.00 
tel. 697 439 510.

ROLNICTWO

• Sprzedam 5 ton pszenżyta i 3 
tony owsa, cena do uzgodnienia. 
091 39 17 602.

• 25 uli wielkopolskich z pszczoła-
mi sprzedam. Tel. 091 39 25 629.

• Sprzedam ciągnik DEUTZ trzycy-
lindrowy. 695 780 299.

• Sprzedam pszczoły (roje). 091 39 
11 018.

USŁUGI

• Nauka angielskiego. 0697 
027 844. 

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• Profesjonalne strony interneto-
we na indywidualne zamówienie 
– szybki czas realizacji, faktury 
VAT. 0605 522 340.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• Dachy, docieplenia, klinkier. 

885 157 291.

• KOREPETYCJE DLA STUDEN-

TÓW matematyka, statystyka, 

ekonometria, ekonomia mat.. 

Kontakt tel. 600 924 128, ema-

il: iwonand1@wp.pl.
• DYWANOPRANIE. 0604 

373 143.

• Usługi ogólnobudowlane, wy-

kończenia wnętrz, instalacje. 

605 401 911, 608 825 600.

• Dekarsko-blacharskie, docie-

plenia. 508 170 846.

• Usługi budowlane oraz wszelkie 
prace wykończeniowe: malo-
wanie, szpachlowanie, terakota, 
glazura, elektryka, hydraulika, 
murowanie, tynkowanie, panele. 
Tel. 889 602 448.

• Transport, przeprowadzki 

– 0604 516 451.

• Usługi remontowo-budowlane. 
0880 690 324.

• Kompleksowe usługi BHP. Tel. 

0601 87 07 98.

• Cyklinowanie podłóg. 

691 703 843.

• TIPSY – tanio i profesjonalnie. 

504 589 679.

PRACA

• Przyjmę mechanika samocho-
dowego z kwalifikacjami. 091 39 
20 131, 0605 276 271.

• Zatrudnimy mechanika samocho-
dów osobowych. Goleniów.091 
407 33 07, 606 948 278.

• Zatrudnię kucharzy z prak-
tyką, kelnerów i barmanów. 
Hotel Oskar Nowogard, tel. 
602 474 266.

• Zatrudnię przy dociepleniu. Tel. 
0608 817 214.

• Zatrudnię kierowcę z kat. D na 
umowę o pracę. Kontakt: Wa-
gabunda Przewozy i Turystyka 
s.c. ul. Andersa 7 Goleniów. Tel.  
091 418 92 93.

• Pomoc kuchenną z doświadcze-
niem zatrudnię. Tel. 602 474 266.

• Fachowców do produkcji siat-
ki ogrodzeniowej. Kikorze. 
502 652 929.

• Dam pracę przy utrzymaniu 
domu i obejścia. Mile widziana 
starsza Pani/ Pan/ Rencista. Praca 
z zakwaterowaniem. 10 km od 
Nowogardu. Tel. 0508 211 575.

• Ferma Norek w Maszkowie za-
trudni 3 osoby do pracy przy 
młodych norkach (mile widziane 
również kobiety) – możliwość 
stałej umowy. Więcej informacji 
na miejscu lub pod numerem tel. 
0601 520 540.

• Zatrudnimy kierowcę posiadają-
cego prawo jazdy kat. D z upraw-
nieniami do prowadzenia auto-
busu. PBO-GRINBUD Sp. z o.o. w 
Nowogardzie. Tel. 091 579 26 30, 
091 579 26 41.

• Zatrudnię sprzedawcę. Tel. 
602 474 266, 091 39 20 091.

INNE

• Elektryczny przepływowy pod-

grzewacz wody, 380 V, małe 

gabaryty, do domku, baru, 

cena od 150 zł oraz Gazowy 

podgrzewacz wody 130 – 180 

litr., stojący, idealny do do-

mku, pensjonatu, restauracji, 

gdzie gorąca woda jest w kilku 

bateriach – jednocześnie cena 

1000 zł. 0501 446 467.

• Sprzedam bardzo tanio segment 
goleniowski „Hubert” bez szafy, 
wymiar 320 m. Tel. 091 39 22 783, 
0660 392 851.

• PIEC gazowy c.o. VAILLANT, 

cena 600 zł lub piec c.o. – elek-

tronik, cena 1.200 zł oraz 

Junkers gazowy do łazienki, 

kuchni firmy Vaillant, cena 450 

zł – gwarancja, serwis. 0501 

446 467.

• Grzejniki panelowe c.o. do 

mieszkania, domku, warszta-

tu, różne rozmiary, nowe i uży-

wane – tanio oraz piec gazowy 

c.o. Vaillant stojący, żeliwny, 

elektronik, do domku, cena 

od 800 zł. Serwis gwarancyjny. 

0501 446 467.

• Sprzedam zamrażarkę, chłodziar-
kę i inne urządzenia gastrono-
miczne i sklepowe (gwarancja). 
601 58 74 38.

• Sprzedam czytnik kart pamięci 
uniwersalny, nowy w pudełku, 
cena 40 zł. Tel. 0605 522 340.

• Pożyczki. 503 037 506.
• Sznaucer miniatura – suczka 

6 tygodni poszukuje rodzi-
ny. Cena do uzgodnienia. Tel. 
693 368 894.

• Sprzedam teownik hutniczy 
30x30 oraz szkło szklarniowe (ta-
fle). 091 39 20 008.

• Kupię cegłę rozbiórkową czer-
woną, trelinkę, kamień polny. 
508 211 575.

• Sprzedam aparat telefoniczny 
Ericsson K700i, z dodatkowym 
wyposażeniem, na gwarancji, za-
dbany. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam drzwi wejściowe anty-
włamaniowe. Tel. 502 649 118.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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)

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

Do serca 

przytul psa
Zachęcamy Państwa do 
przygarnięcia czworonoga, 
który z wytęsknieniem cze-
ka na nowego właściciela. 
Psy można obejrzeć w Przy-
tulisku przy Przychodni 
Weterynaryjnej „Sikorka” 
w miejscowości Sikorki 41 
lub dowiedzieć się szcze-
gółów pod numerami te-
lefonu (091) 39 17 695 lub 
(091) 39 17 664.

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Informujemy, że   

29 maja 2007 r.
wtorek 

w godz.  8.30 - 9.30 
w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

Nowogard 28.05.2007r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca   
2. pomoc kuchenna
3.  Kierownik sklepu 
4.  Przedstawiciel handlowy 
5. Sprzątaczka
6. Pracownik magazynu
7.  Piekarz, cukiernik
8. Tynkarz, betoniarz, zbrojarz, 

malarz
9. Malarz, tynkarz, szpachlarz, 

glazurnik, brukarz
10.  Ochroniarz
11.  Robotnik budowlany

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Kierowca z kat. C+E  (Miesze-
wo) (Goleniów) (Gryfice)

2. Szwaczka (Goleniów)
3.  Pracownik produkcji (Gole-

niów)
4. Mechanik samochodowy 

(Goleniów)
5. Rejestratorka, kucharka 

(Ustronie Morskie)
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Fagus Kołbacz – Pomorzanin Nowogard 2:1 (0:0)

Kolejna porażka 
Pomorzanina

Pomorzanin – Piątkowski – Wa-
syluk. M. Miklas, D. Gruszczyński, 
Gołdyn, Skórniewski, Konieczny, 
Bonifrowski, Jędras, K. Miklas, 
Galus.

Bramka dla Pomorzanina: Boni-
frowski.

W pojedynku drużyny broniącej 
się przed spadkiem z drużyną, któ-
ra nie walczy już o nic wygrała ta 
pierwsza. Zdeterminowany Fagus 
wywalczył cenny komplet punktów 
i dzięki temu znacznie zwiększył 
swoje szanse na to, by w przyszłym 
sezonie nadal walczyć w V lidze. 
Z kolei Pomorzanin dzięki dobrej 
rundzie jesiennej nie jest zagrożony 
spadkiem, a dzięki rundzie wiosen-
nej również awans mu nie grozi. 

W pierwszej połowie kibice nie 
obejrzeli bramek a i sytuacji pod-
bramkowych nie było zbyt wiele. W 
10. minucie K. Miklas znajduje się 
sam przed bramkarzem gospodarzy, 
próbuje go przelobować, ale pika 
mija bramkę. (W dzisiejszej relacji 
używanie słowa „gospodarze” jest 
umowne, gdyż z powodu remontu 
boiska w Kołbaczu mecz rozgry-
wany by na stadionie grającej w 
A-klasie Iskierki Śmierdnica, więc 
boisko mocno przypominało A-
klasowy kopel.) 

W 20.minucie Galus minął obroń-
cę uderzył, lecz i tym razem pika nie 
znalazła drogi do bramki.

W tym czasie Fagus również 
dwukrotnie zagrozi bramce Po-
morzanina, jednak Piątkowski za 
każdym razem stawał na wysokości 
zadania.

W 50.minucie gospodarze obej-

mują powadzenie. Z rzutu wolnego 
w odległości 18. metrów od bramki 
uderzył jeden z zawodników Fagu-
sa, pika odbił się od jego partnera i 
całkowicie myląc nowogardzkiego 
bramkarza wpadła do siatki.

Pięć minut później jest już 2:0. 
Choć piłkarze Pomorzanina sygna-
lizowali, ze jeden z zawodników z 
Kołbacza znajdował się na pozycji 
spalonej, sędzia uznała, ze wszystko 
jest zgodnie z przepisami, nie prze-
rwał akcji i po chwili Piątkowski po 
raz drugi musiał wyjmować piłkę 
z siatki.

Pomorzanin swoją szansę zwie-
trzył w 65. minucie, kiedy to za 
drugą żółtą kartkę boisko opuścił 
jeden z piłkarzy gospodarzy. Go-
ście wykorzystali swoją szansę już 
w 70. minucie. K. Miklas zostaje 
sfaulowany w polu karnym, sędzia 
podyktował jedenastkę, którą na 
bramkę zamienił Boniforwski. 

Pomorzanin naciskał dalej, lecz 
nie mógł znaleźć sposobu na obronę 
Fagusa. W 70. minucie to zadanie 
zostało jeszcze utrudnione gdyż 
siły się wyrównały po tym jak czer-
woną kartkę zobaczył Skórniewski. 
Mimo to Pomorzanin atakował. 
Przed szansą na wyrównanie stawali 
Bonifrowski i Gołdyn, lecz żaden z 
nich nie mógł pokonać bramkarza 
rywali.

W końcówce meczu Pomorzanin 
rzucił wszystkie swoje siły, nawet 
grający stopera M. Miklas częściej 
bywał pod bramką rywali niż swoją. 
To nie przynosił efektu, a stwarzało 
Fagusowi okazję do kontrataków. 
Jeden z nich Piątkowski chciał prze-

rwać dalekim wyjściem, ale nieco 
się zapędził i dotknął piłki ręką już 
poza szesnastką. Sędzia pokazał 
mu za to zagranie czerwoną kartkę. 
Między słupkami zastąpił go Wa-
syluk, który zachował czyste konto 
i mecz zakończył się zwycięstwem 
gospodarzy 2:1.

„Uważam, że w tym meczu zasłu-
żyliśmy na remis. – powiedział Woj-
ciech Kubicki – Na boisku nie widać 
było różnicy, jaka dzieli oba zespoły w 
tabeli. Przykre jest, ż nie mogłem sko-
rzystać z kilku zawodników, którzy 
byliby wartościowymi zmiennikami i 
musieliśmy rozgrywać ten mecz tylko 

jedenastoma zawodnikami. Budzich 
zdaje maturę, Dworak i Haberski są 
kontuzjowani, Jurczyka zatrzymały 
sprawy zawodowe, a Marszałek mu-
siał wyjechać.”

Pozostałe wyniki meczów:
Dąb Dębno - Sparta Gryfice 6 - 1, 

Odra Chojna - Osadnik Myślibórz 
3 - 2, Zorza Dobrzany - Mieszko 
Mieszkowice 2 – 2, Piast Choszczno 
- Polonia Płoty 1 – 2, Kłos Pełczyce 
- Piast Chociwel 0 - 0 Orzeł Trzciń-
sko-Zdrój - Hutnik Szczecin 2 - 0, 
Vineta Wolin - Radovia Radowo 
5 – 2.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:

1.  Dąb Dębno 27 70 71-22 
2.  Piast Choszczno 27 60 67-27 
3.  Vineta Wolin 27 54 57-33
4.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 27 52 57-36
5.  Odra Chojna 27 49 60-35 
6.  Pomorzanin Nowogard 27 44 57-48 

7.  Polonia Płoty 27 39 56-48 
8.  Piast Chociwel 27 34 41-29
9.  Sparta Gryfice 27 33 38-47 
10.  Mieszko Mieszkowice 27 31 34-33 
11.  Hutnik Szczecin 27 28 38-46 
12.  Fagus Kołbacz 27 28 30-55 
13.  Osadnik Myślibórz 27 27 37-61 
14.  Kłos Pełczyce 27 24 28-45 
15.  Radovia Radowo 27 21 40-80
16.  Zorza Dobrzany 27 18 29-95

SZACH I MAT 
Ostatni czyli IV turniej szachowy 

z cyklu „Zima 2007” rozegrano w 
dniu 29. 04. 2007 w świetlicy „Pro-
myk” przy placu Szarych Szeregów 
w Nowogardzie. Był to turniej 
podsumowujący dorobek zawod-
ników z poprzednich turniejów, 
chociaż grano o zwycięstwo i w tym 
turnieju. Na 12 szachownicach wal-
czyło 24 zawodników w tym jedna 
zawodniczka. W kategorii „Open” 
1 m Paweł Taberski z Nowogardu 
8,5 pkt, 2 m Bartosz Grabowski ze 
Świnoujścia  7 pkt, 3 m Tadeusz 
Twarogiel z Wolina 7 pkt. W kate-
gorii „Junior” 1 m Wojciech Kresta 
5 pkt, 2 m Kacper Karwowski 5 pkt, 
3 m Wojciech Kwocz 5 pkt wszyscy 
z Gryfic. A oto wyniki za cały cykl 
turniejów w kategorii „Open”: 1 
m Paweł Taberski , 2 m Sebastian 
Hnat obaj z Nowogardu, 3 m Bar-
tosz Grabowski ze Świnoujścia. W 
kategorii „Junior”: 1 m Krystian 
Olechny, 2 m Jessica Solarek oboje z 
Nowogardu, 3 m Wojciech Kresta z 
Gryfic. Turniej przebiegał w bardzo 
przyjacielskiej atmosferze, chociaż 
walka na planszach  była bardzo 
zacięta i twarda. Zwycięzcy turnie-

ju w poszczególnych kategoriach 
otrzymali puchary. Pucharami 
zostali też  uhonorowani zwycięzcy 
w punktacji łącznej za cały cykl 
turniejów, pozostali wymienieni 
zawodnicy otrzymali nagrody rze-
czowe. Natomiast pozostali uczest-
nicy otrzymali drobne upominki. 
Fundatorem pucharów a zarazem 
organizatorem turniejów była Rada 
Miejsko-Gminna Zrzeszenia LZS. 
Nagrody rzeczowe ufundowali 
Państwo Głowiccy z Kikorzy , a 
drobne upominki Wydział Rozwo-
ju Lokalnego i Funduszy Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie, za co w 
imieniu organizatora i zawodników 
serdecznie dziękuję. Organizator 
dziękuje też Pani Tandeckiej za 
użyczenie świetlicy i przeprasza za 
wszelkie niedogodności z tym zwią-
zane. Szczególne podziękowania 
składam też Czesławowi Sasinowi, 
który mimo niepełnej sprawności 
fizycznej zawodników karmił i 
poił. Do następnego spotkania przy 
planszy. 

Janusz Kawecki
foto Jan Korneluk

Rodzina szachowa
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REKLAMA

banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Radiowa w
Radio VOX Gryfice

REKLAMA

REKLAMA

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA 
“POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A

Ludowe Święto
W obiektywie Jana Korneluka    



GAZETA LOKALNA        NOWOGARD • OSINA

Piątek     
1 czerwca 2007 r.        
M - Nr 41 (1578) 
nakład 2500
Rok XV  ISSN 1897-2640 

 Cena 1,40 zł
MAGAZYN

czytaj na s. 3

R
A
T
Y

0%

www.bicykl-szczecin.com

Nowogard • •ul. Młynarska 7

Skutery
Rowery

od 2899 zł - 2499 zł
od 249 zł - 199 zł

REKLAMA

Sesja z emocjami

Czy przewodniczący 
zachowa stanowisko?

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Nowogardzie 

MAREK KRZYWANIA 
przyjmuje interesantów w każdy 

poniedziałek w godzinach od 17.00 

do 19.00 w sali obrad Ratusza Miej-
skiego (I piętro). tel. kom. 605856611 
tel. Biura Rady Miejskiej 0913926211 

e-mail: przewodniczacy@nowogard.pl 
Przewodniczący Rady w dniu 

5 czerwca 2007 r. w godz. od 17.00 do 
19.00  będzie pełnił dodatkowy dyżur  

w miejscowości Długołęka 
(w budynku Szkoły Podstawowej).  

REKLAMA REKLAMA
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KALENDARIUM
1 CZERWCA

Imieniny:  Alfons, Bernard, Eunika, Felin, Felina, 
Firmus, Fortunat, Gracjan, Gracjana, Ischyrion, Julian, 
Justyn, Konrad, Konrada, Magdalena, Nikodem, Pamfil, 
Pamfilia, Paweł, Porfiriusz, Prokul, Seleukos, Symeon, 
Świętopełk, Teodul, Tespezjusz i Tespezy.
DZIEŃ DZIECKA

1946 - Wydane zostało rozporządzenie prezesa Rady 
Ministrów zabraniające produkcji gatunków wędlin 
uznanych za luksusowe

2 CZERWCA

Imieniny: Abel, Amin, Blandyna, Efrem, Erazm, Eu-
geniusz, Fotyn, Jaczemir, Marcelin, Maria, Marianna, 
Marzanna, Mikołaj, Mszczuja, Nicefor, Piotr, Racisław 
i Sadok
1979 - Rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka Jana 
Pawła II do Polski
2004 - W Warszawie padła najwyższa wygrana w 
Dużym Lotku - 20 119 858,20 zł

3 CZERWCA

Imieniny: Andrzej, Bratumiła, Cecyliusz, Ferdynand, 
Franciszek, Izaak, Jan, Joachim, Karol, Klotylda, Lau-
rencjusz, Laurentyn, Leszek, Maciej, Oliwia, Paula, Piotr, 
Tamara i Wawrzyniec

4 CZERWCA

Imieniny: Braturad, Dacjusz, Franciszek, Gostmił, 
Karol, Karp, Kwiryn, Kwiryna, Metrofan, Optat, Pacyfik 
i Saturnina
ONZ - Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących 
Ofiarami Agresji
1989 - Przeprowadzono pierwsze po II wojnie świa-
towej częściowo wolne wybory do Sejmu i całkowicie 
wolne do Senatu. Miażdżące zwycięstwo odniósł 
obóz “Solidarności” (99 na 100 mandatów senator-
skich oraz wszystkie mandaty poselskie przypadające 
bezpartyjnym)
1989 - upadek reżimu komunistycznego
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Uwaga 

Emeryci
Prosimy uprze jmie  o 

sprawdzenie w legitymacji 
czy składki na ten rok są 
opłacone. Szczególnie ważne 
jest by ZKP było do końca 
maja opłacone. Z góry dzię-
kujemy.

Biuro czynne w poniedział-
ki i piątki od godziny 9.00 
do 12.00.

Alina Ochman

29 zarzutów dla złodzieja złomu
 
Nowogardzcy policjanci zatrzymali mężczyznę, który w ciągu ostatnich kilku miesięcy wyspecjali-

zował się w kradzieży elementów metalowych. O skali jego działalności świadczy fakt, że policjanci 
przedstawili mu aż 29 zarzutów.    

Dozór za włamania
W ostatnim wydaniu „DN”, w „Kronice policyj-

nej” informowaliśmy o zatrzymaniu nieletniego 
złodzieja złomu. W miniony poniedziałek pro-
kurator zdecydowała się na zastosowanie wobec 
niego środka zapobiegawczego w postaci dozoru 
policyjnego.

17-letniemu  Marcelianowi L. lat 17 przedstawiono 
kilka zarzutów dokonania  kradzieży na terenie No-
wogardu. Jest on podejrzany m.in. o dokonanie kra-
dzieży bramy wjazdowej z terenu mieszalni pasz, 13 
grzejników żeliwnych z biurowca „Ruch”, stelaży pod 
tunele foliowe z terenu ogrodu. Poza tym uszkodził 
on samochód marki mazda rzucając na niego płytę 
chodnikową. Właściciel auta oszacował swoje straty 
na ponad 2000 zł. Patrol policja zatrzymał go podczas 
włamania do opuszczonego biurowca, gdzie przygo-
tował do wyniesienia cztery grzejniki żeliwne. 

Podejrzany przestępstw dokonywał wspólnie z 
dwoma nieletnimi, w ich sprawie materiały prze-
kazano do Sądu dla Nieletnich. Marcelian L. jest 
dobrze znany nowogardzkim policjantom, był już 
kilkakrotnie karany przez Sąd dla Nieletnich za 
kradzieże i włamania. Grozi mu kara pozbawienia 
wolności do lat 10. Ag

Wyłudzał kredyt
Policjanci z Zespołu do Walki z Przestępczością 

Gospodarczą Komendy Powiatowej zatrzymali w 
jednej z goleniowskich placówek udzielającej kredyty 
mężczyznę który chciał uzyskać kredyt na podstawie 
nieprawdziwego zaświadczenia o zatrudnieniu.

Mężczyzną tym okazał się Robert W., mieszka-
niec Nowogardu. Został on zatrzymany w chwili 
realizacji pożyczki bankowej wysokości 20.600 zł. 
Doprowadzono go do Komendy Policji gdzie przed-
stawiono mu zarzuty popełnienia przestępstwa. 

Nie mógłby tego zrobić bez zaświadczenia, z któ-
rego wynikało że jest on zatrudniony na stanowisku 
glazurnika ze średnim miesięcznym wynagrodze-
niem brutto w wysokości 3.200 zł co było nie zgodne 
z prawdą. Robertowi W. grozi kara pozbawienia 
wolności do lat 5. Zarzuty zostaną przedstawione 
również osobą, które pomogły w uzyskaniu kredytu 
wystawiając nieprawdziwe zaświadczenia. 

To nie pierwsze takie wykroczenie w Goleniowie. 
W okresie ostatnich kilku tygodni  policjanci zatrzy-
mali w ten sam sposób już sześć osób usiłujących 
uzyskać pożyczkę bankową na podstawie niepraw-
dziwego zaświadczenia o zatrudnieniu. Ag

Marek O., bo o nim mowa, 
część przestępstw popełnił 
wspólnie z osobami nieletnimi. 
Wśród zarzutów są włamania do 
magazynu Zarządu Budynków 
Komunalnych, hali produkcyjnej 
i pomieszczeń biurowych firmy 
„ARNO”, do magazynu TP SA., 
budynku gospodarczego na 
terenie byłego GS-u, budynku 
biurowego oddziału „Ruch”, 
pomieszczeń firmy Lux Okno, 
oraz szeregu garaży i piwnic 
na terenie Nowogardu. Łupem 
włamywaczy padały praktycz-
nie wszystkie przedmioty tam 

znajdujące się tj. przewody elek-
tryczne, krany, przedłużacze, 
zwoje przewodów telekomuni-
kacyjnych, zawory, chłodnica 
samochodowa, spawarkę, torby 
narzędziowe, klucze monter-
skie, zamki i klamki drzwiowe, 
karnisze okienne i inne drob-
ne rzeczy. W czasie jednego z 
włamań przestępcy  natrafili na 
zgrzewkę piwa oraz 3 butelkami 
wódki, które przeznaczone były 
na świętowanie imienin. 

Marek O. ukradł również 
samochód marki seat ibiza za-
parkowany na terenie Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Nowogardzie. Zdołał go jednak 
tylko uszkodzić i porzucić kil-
kaset metrów dalej. A wszystko 
przez alkohol. W momencie kra-
dzieży był w stanie nietrzeźwym, 
miał 1,91 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

Sąd Rejonowy w Goleniowie 
tymczasowo aresztował go na 
okres 3 miesięcy. Grozi mu 
kara pozbawienia wolności do 
lat 10. Jest on bardzo dobrze 
znany policji, ponieważ był on 
już wcześniej notowany za inne 
przestępstwa.  Ag

Polak terrorystą!
Znany członek Al. Kaidy, bliski przyjaciel 

Osamy bin Ladena o nazwisku Abu Ibrahim 
to obywatel polski Krystian Gonczarski.

Obecnie ma 39 lat. Z Polski wyjechał w 
latach 70-tych do Niemiec gdzie poznał fana-
tyczną Arabkę z którą się związał i wraz z nią 
stanął po stronie Talibów.

Walczył przeciwko Rosjanom w Czeczeni, 
później w Pakistanie, Bośni i Afganistanie.

Zorganizował słynną masakrę turystów (zgi-
nęło 21 osób) na tunezyjskiej wyspie Dżerba 
w 2002 roku. Za ten zamach będzie sądzony 
w Tunezji.

Wyszperał LMM
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Sesja z podtekstami w tle...
Porządek obrad VIII Sesji RM zwołanej na środę 30 maja nie zapowiadał 

sensacji. Licznie zebrani obserwatorzy czekali zapewne na punkt dotyczący 
finansów szpitala.

Jednak zawiedli się - radny Tomasz Szafran zgłosił wniosek o zdjęcie tego 
punktu z porządku obrad. 

Argumentował, ze jest to powazne 
zagadnienie i nie można go „odfaj-
kować” krótką debatą wśród innych 
punktów. Poza tym radni nie znają 
wyników pracy biegłego rewidenta, 
nie znają też szczegółów obrad Rady 
Społecznej Szpitala.  W głosowaniu 
wniosek poparło 11 radnych, 7 było 
przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Kolejny wniosek Krzysztofa Ko-
sińskiego w imieniu radnych PSL i 
NFS i ..zapachniało sensacją: odwołać 
z funkcji Przewodnicządcego Rady 
Marka Krzywanię!

Dlaczego odwołać nie dowiedzie-
liśmy się, bo zaczęła się dyskusja 
proceduralna – czy wniosek można 
wprowadzić podczas Sesji?

Ustawa dopuszcza taką możliwość 
ale zgodę musi wyrazić bezwzględna 
większość ustawowego składu radnych 
– w Nowogardzie jest to 11 głosów przy 
składzie Rady 21.

Wniosek uzyskał 8 głosów, przeciwko 
było 7, wstrzymało się 4.

Wniosek o odwołanie nie uzyskał 
wymaganej większości i pod obrady nie 
trafił. Czy zostanie zgłoszony ponownie 
już w normalnej procedurze?

Interesujący jest zawsze punkt „In-
terpelacje i zapytania radnych”

Na omawianej Sesji padały propozy-
cje w bardzo ważnych sprawach.

- Antoni Bielida wnioskował o pilne 
doprowadzenie do spotkania z Dyrek-
torem Dróg Krajowych i Autostrad 
– „Musimy mieć konkretną odpowiedź 
w sprawie budowy obwodnicy. Ruch na 
naszych drogach osiągnął już poziom 
zagrażający bezpieczenstwu, a miesz-
kańcy nie wiedzą jak długo jerszcze 
to potrwa. Przekonajmy decydentów 
chocby argumentami typu Euro 2012 
– wtedy dopiero będzie ruch na kie-
runku Europa – Gdańsk!”

- Jerzy Kaczmarski – uważam, że 
przetargi ogłaszane przez gminę dają 
zbyt mało czasu ewentualnym wyko-
nawcom na przygotowanie dokumen-
tacji. Czy nie jest to element pewnego 
ustawiania? Niektórzy dobrze wiedzą 
o planowanych przetargach na długo 
przed ich ogłoszeniem?

- Rafał Szpilkowski zgłosił trzy 
wnioski na piśmie - dzisiaj prezentuje-
my jeden z nich:

1 – w imieniu grupy radnych wnio-
skował o zerowe stawki biletów wstę-
pu na plażę miejską.

W argumentacji przypomina, że 
plażę i obiekty dzierżawi wprawdzie R. 
Kowalski ale zgodnie z umową koszty 
modernizacji i rozbudowy obiektów 
ponosi gmina. Płacąc za bilet oby-
watele gminy płacą więc za wstęp na 
utrzymywane przez siebie z pieniędzy 
budżetowych obiekty.

Wnioski i zapytania o stan kanalizacji 
w artykule „Woda, woda…”

Uchwały podjete na VIII Sesji bę-
dziemy systematycznie prezentować 
– dzisiaj uchwała o wyłapywaniu bez-
domnych zwierząt.

LMM
Ps. Niewątpliwą atrakcją sesji było 

wystąpienie nowego sołtysa Żabowa 
Andrzeja Pabisiaka. Z oczywistych 
względów przerwane.

Piknik 
z wędką i bez…

Zarząd Koła Emerytów i Rencistów 
Zakładu Karnego organizuje w dniu 9 
czerwca zawody wedkarskie i piknik 
dla niewędkarzy. W programie liczne 
konkursy. Miejsce spotkania – plaża 
miejska - godz. 15.00 Wpisowe 4 zł 
od osoby dorosłej. 

Dzień Dziecka na stadionie
Dzisiaj, 1 czerwca br. o godzinie 9.00 odbędzie się festyn z okazji Dnia Dzie-
cka na Stadionie Miejskim w Nowogardzie, dla dzieci ze szkół podstawo-
wych z terenu miasta i gminy. Odbędzie sie min. mini turniej piłki nożnej, 
zawody na najsilniejszą szkołę w przeciąganiu liny o puchar ufundowany 
przez Komendanta Komisariatu Policji w Nowogardzie oraz otwarty bieg 
na 500 metrów. Ponadto odbędzie sie wystawa zwierząt, pokazy sprzętu po-
licyjnego, technik kryminalistycznych i sprzętu strażackiego. Przewidziane 
są drobne niespodzianki, atrakcje w postaci dmuchanego zamku i świetna 
oprawa muzyczna.

ZAPROSZENIE
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza na obchody 

Dnia Rodzicielstwa Zastępczego osoby zainteresowane pełnieniem funkcji 
rodzin zastępczych dla dzieci pozbawionych rodziców biologicznych .

W programie obchodów:
- dnia 31.05.2007 r. w godz. 10-16  konferencja „Rola i znaczenie rodzinnej 

opieki zastępczej nad dzieckiem opuszczonym”. Miejsce – sala konferencyjna 
UM Goleniów, plac Lotników 1.

- dnia 02.06.2007 r. (SOBOTA – w poprzednim wydaniu DN podaliśmy 
błędnie piątek 01.06 – PRZEPRASZAMY!) od godz.10.30 – festyn na boisku 
przyszkolnym – ul. Szkolna w Goleniowie.

LMM
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Podziękowania
- Burmistrz Kazimierz Ziemba,  Michał Guzik, Włodzimierz No-

wak,  Maciej Sawicki,  Tomasz Górnik,  Tomasz Durniewicz,  Firma 
„Poldanor” - to nasi darczyńcy. 

Dzięki Wam nasze dzieci cieszyły się upominkami, słodyczami i 
napojami.  Serdecznie Wam dziękujemy!

Rada Sołecka i Sołtys Miętna

Zapłacimy za bezpańskie psy…
Na VIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 maja przyjęto uchwałę w sprawie wyłapywania bezdomnych 

zwierząt na terenie miasta i gminy Nowogard.
Zgodnie z przyjętą uchwałą wyłapywane będą zwierzęta bezdomne, zagubione, wałęsające się i pozo-

stające bez opieki właściciela.
Celem przyjętego programu 

jest między innymi zmniejszenie 
populacji zwierząt bezdomnych 
oraz zapewnienie bezpieczeń-
stwa mieszkańcom gminy – zda-
rzały się bowiem na naszym 
terenie pogryzienia dzieci i osób 
dorosłych przez psy pozostające 
bez opieki.

Przyjęta w środę uchwała 
nakłada na właścicieli psów 
bezwzględny obowiązek pro-
wadzenia psa na smyczy, a psy 
ras uznanych za agresywne 
również w kagańcach.

Wyłapywaniem psów zajmo-
wać się będą specjalistyczne 
firmy wyłonione w drodze prze-
targu ogłaszanego przez gminę. 
Koszty wyłapywania zwierząt, 
ich transportu do lecznicy na ob-
serwację, koszty ewentualnego 
leczenia i transportu do schro-
niska w Sosnowicach koło Gol-

czewa pokrywać będzie gmina. 
Dzienny pobyt psa w schronisku 
to wydatek 6.01 zł.

W przypadku ustalenia właś-
ciciela zwierzęcia będzie on 
musiał zwrócić wszystkie koszty 
poniesione przez gminę.

Ogłoszenia o wyłapanych 
zwierzętach wraz ze zdjęciami, 
informacjami o dacie wyłapania i 
aktualnym miejscu przebywania 
publikowane będą na stronie in-
ternetowej Urzędu Miejskiego. 

Od stycznia 2008 roku wpro-
wadzone zostanie trwałe ozna-
kowanie psów za pomocą mi-
kroprocesorów czyli popular-
nych „czipów” na koszt gminy. 
Przedsięwzięcie realizowane 
będzie we współpracy z lekarza-
mi weterynarii i doprowadzi do 
sporządzenia komputerowego 
rejestru psów. Ustalenie właś-
ciciela zwierzęcia nie będzie 

stwarzać problemu.
Na bieżący rok nie ujęto w 

budżecie kosztów „czipowania” 
– szacuje się, że operacja będzie 
kosztować ok.44000 zł.

W tym roku gmina zabezpie-
czyła w budżecie kwotę 25 000zł 
na wyłapywanie zwierząt i na 
schronisko w Sosnowicach.

Czy „psi” problem istnieje na 
naszym terenie? Otóż istnieje! 
Srednio w roku wyłapywanych 
jest lub zbieranych w wyniku 
pogryzienia lub wypadków oko-
ło 70 zwierząt. W tym roku już 
31 psów.

W sprawach dotyczących 
psów bezdomnych, ulegających 
wypadkom lub w przypadkach 
pogryzienia mieszkańcy powin-
ni interweniować w Urzędzie 
Miejskim, a po godzinach urzę-
dowania na policji.

Ireneusz Karczyński

Wstrzymana budowa
W numerze ….. informowali-

śmy, że grunty przy ul. 700-lecia 
nabył przedsiębiorca z Maszewa 
i zamierza budować tam obiekt 
handlowo-usługowo-miesz-
kalny. To co nas najbardziej 
interesowało to cztery piętra z 
mieszkaniami na wynajem. 

Inwestor przystąpił szybko do 
dzieła – ogrodził plac budowy 
i… roboty stanęły!

Dlaczego? Odpowiedzi udzielił 
nam prezes SM „Gardno” Jan 
Smolira. Z jego ust usłyszeliśmy, 
że SM oprotestowała nie koncep-
cję zabudowy przedmiotowego 
terenu, ale zmiany jakie nanie-
siono do tego projektu.

Czytelnikom należy się wy-
jaśnienie iż na omawianych 
terenach znajduje się sprzedana 
przedsiębiorcy działka budow-
lana, tuż za nią działka będąca 
własnością gminy i dalej tereny 
SM „Gardno”.

W pierwotnym projekcie 
przedsiębiorca zobowiązany 
był do wybudowania budynku 
mieszkalnego na zakupionej 
działce i na wydzierżawionej 
od gminy działce wybudowania 
parkingu. Taki projekt Zarząd 
SM „Gardno” w imieniu miesz-
kańców akceptował.

Okazało się jednak, że w osta-
tecznej wersji na wydzierżawio-

nej od gminy działce mają być 
budowane garaże. Według Jana 
Smoliry Zarząd Spółdzielni nie 
może wyrazić zgody na trwałą 
zabudowę jaką będą garaże, bo 
zeszpecę one zabudowę terenu, 
nie będzie miejsca na zieleń, a 
w dodatku powstanie zaciszne 
miejsce wykorzystywane przez 
ludzi do załatwiania potrzeb na-

turalnych i duchowych (piwko, 
winko itp.).

Rodzi się także pytanie czy na 
gruncie dzierżawionym można 
wznosić obiekty trwałe.

Sprawę rozpatruje odpowiedni 
departament Urzędu Marszał-
kowskiego. O jego decyzji poin-
formujemy.
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Nowi - starzy 
dyrektorzy 

Rozstrzygnięto konkursy na dyrektorów 
sześciu szkół z terenu gminy Nowogard. W 
zdecydowanej większości placówkami zarzą-
dzać będą te same osoby. Zmiana dotknie tylko 
Szkołę Podstawową nr 1.

Przesłuchania konkursowe kandydatów do 
objęcia stanowiska dyrektora odbywały się od 
poniedziałku. W czterech przypadkach na pięć 
były to osoby, które do tej pory piastowały te 
stanowiska. I piastować będą dalej. Tomasz 
Żelazowski pozostał dyrektorem Szkoły Podsta-
wowej w Błotnie, Danuta Ziółkowska - Szkoły 
Podstawowej w Długołęce, Anna Łysiak - Gim-
nazjum nr 1 a Irena Juszczyk - Gimnazjum nr 
3. Nowego dyrektora bedzia miała tylko Szkoła 
Podstawowa nr 1. Kierować nią będzie Artur 
Danilewski, dotychczasowy zastępca dyrektora 
Gimnazjum nr 3 i radny powiatowy obecnej 
kadencji. Czy zatem jest to dalsza część pracy 
powyborczej miotły?

„Nie, w żadnym wypadku nie jest to powybor-
cza miotła. – uspokaja zatępca burmistrza Artur 
Gałęski – Tym wszystkim dyrektorom upłynęła 
kadencja, w związku z tym o planowym czasie 
odbyły się konkursy. We wszystkich szkołach, 
za wyjątkiem Szkoły Podstawowej nr 1, a więc 
Szkołach Podstawowych w Błotnie i Długołęce 
oraz Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 3 wygrali 
obecni dyrektorzy szkół. Zresztą do każdej z tych 
szkół startowała tylko jedna osoba. Jeśli chodzi 
o Szkołę Podstawową nr 1 to dyrektor Szukalska 
nie wystartowała w konkursie, ma zamiar odejść 
na emeryturę. Zgłosiły się dwie kandydatury. 
Pierwsza z nich to obecna wicedyrektor pani 
Maria Pastusiak i kandydat z zewnątrz, wicedy-
rektor Gimnazjum nr 3 pan Artur Danilewski. W 
wyniku postępowania konkursowego dyrektorem 
został pan Artur Danilewski.” 

Ag

Ludowe Zespoły 
Obrzędowe

Imprezą uświetniającą Wojewódzkie Obcho-
dy Święta Ludowego był konkurs na widowisko 
obrzędowe. Cieszył się on zaintertesoweaniem 
licznych zespołów, a co najbardziej raduje or-
ganizatorów wielkim aplauzem publiczności. 
Jury konkursu, po burzliwej dyskusji wydało 
następujący werdykt:

- Grand Prix przyznano Zespołowi Śpie-
waczemu z Nowogardzkiego Domu Kultury 
„Wesoła    Ferajna” za widowisko „Przędzenie 
u Maciejowej”.

- I miejsce Nowogardzkiemu zespołowi Folk-
lorystycznemu „Kapela Rycha”,

- II miejsce Kapeli Ludowej „Wełtynianka” 
z Gryfina,

- dwa III miejsca – Zespół „Kukułeczka” Broj-
ce i Muzyczny zespół Ludowy „Stepniczanie”,

- wyróżnienie – Kapela Folklorystyczna „Ba-
szewiacy” i ich „Przepióreczki”.

opr. LMM
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•
•
•
• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
• Drzwi zewnętrze i wewnętrzne

Okna PCV i drewniane
Rolety materiałowe i zewnętrzne
Żaluzje, markizy

Biura: • Kamień Pomorski tel. 091 382 08 05

w
w

w
.o

kn
o-

lu
x.

co
m • Węgorzyno 091 39 764 88

Do każdego okna
• parapet lub
• roleta materiałowa

tel.

GRYFICE,
ul. Niepodległość 50,

(nad barem ABC)
Tel: 091 384 59 17,
Kom: 0 605 357 089

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA 
“POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A

Swedwood jest grupą przemysłową wchodzącą w skład IKEA. Nasz zakład jest producentem mebli 
sosnowych. Swoją działalność rozpoczął od 1996 r. Jesteśmy firmą dynamicznie rozwijającą się i wciąż 
tworzącą nowe miejsca pracy. 

Swedwood oddział Goleniów  poszukuje pracowników na stanowiska: 

PRACOWNIK PRODUKCJI
od kandydatów oczekujemy: 

• dyspozycyjności, samodzielności, sumienności
• umiejętności pracy w zespole.
• mile widziane doświadczenie w zawodzie stolarskim lub meblarskim, 

Oferujemy:

• wynagrodzenie w okresie próbnym wraz z premią produkcyjną w wysokości min. 8,5 zł/h brutto
• po okresie próbnym wynagrodzenie podwyższane adekwatnie do  osiąganych efektów
• nowoczesne zaplecze socjalne gwarantujące bardzo dobre warunki sanitarne 
• posiłek regeneracyjny dla każdego pracownika 
• bezpieczne warunki pracy oraz odzież ochronną 
   Dokumenty aplikacyjne (cv i list motywacyjny) prosimy przesyłać do 29.06.2007 na adres:
Swedwood Poland sp. z o.o. oddział Goleniów, Dział Personalny, Anna Ciszak, 72-100 Goleniów 
ul. Pułaskiego 19 lub na adres e-mail:   anna.ciszak@swedwood.pl
Prosimy o umieszczenie w ofercie klauzuli o następującej treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych oso-
bowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z 
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw nr 133 poz. 883),, 

Swedwood
Poland Sp.z o.o. oddział Goleniow
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życzenia

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

Magdalenie 
Kozickiej

życzą chrzestna z rodziną, 

Zaprosili nas…
- Nowogardzki Dom Kultury na Między-

narodowy Festiwał „Lato z Muzami”, który 
odbędzie się w dniach 14.07 – 21.07. 2007 r. 
Miło nam, że będziemy jednym z patronów 
medialnych Festiwalu i poprzedzających go 
projektów:

 - Warsztatowych Spotkań Artystycznych 
(09.07 – 21.07.2007),

- Polsko – Niemieckich Warsztatów Literacko-
Dziennikarskich (09.07. – 21.07.2007),

- Polsko-Niemieckich Spotkań ze Sztuką Ma-
larską i Ceramiczną (09.07 – 21.07.2007).

Program i uczestników w/w projektów przed-
stawimy w kolejnych wydaniach „DN”. red

Woda, wielka woda…
Do redakcji zgłosił się właściciel posesji przy ul. 

Waryńskiego 17 –  pan Włodzimierz Siwy z prośbą 
o prasową interwencję.

Otóż jego posesja pomimo prawidłowo wy-
konanej instalacji sanitarnej i odwadniającej jest  
conajmniej dwa razy w roku zalewana. Gdy tylko 
spadnie większy deszcz piwniczna studzienka od-
wadniająca staje się otworem …nawadniającym. W 
tym roku w pomieszczeniach piwnicznych i garażu 
poziom wody osiągnął ok.30 cm. W efekcie meble, 
sprzęt w pralni, sprzęty pomocnicze oraz narzędzia 
warsztatowe w garażu uległy całkowitemu zamo-
czeniu, a meble wymagają suszenia i renowacji.

Wzywani fachowcy z PUWiS przyjeżdżają, ale 
niewiele mogą pomóc – przyjeżdżają przecież 
dopiero po zalaniu pomieszczeń. Ich opinia jest 
jednoznaczna – główny kolektor po tej stronie ulicy 
ma zbyt mały przekrój więc wpływający nadmiar 
wody wypychany jest m.in. do studzienek odpły-
wowych okolicznych budynków.

Tekst i foto LMM

OD REDAKCJI:
Problem kanalizacji w mieście jest od dawna 

krytykowany. Rejon ulicy 3 Maja, 700-lecia, 15-
lutego i Bohaterów Warszawy, okolice fontanny 
i spacerowe ścieżki pod murami są regularnie 
podtapiane, a nawet zatapiane. Problem często 
gości na naszych łamach, poruszany jest w inter-
pelacjach radnych.

Na ostatniej Sesji (30 maja br.)w tej sprawie 

interpelowali radni Krzysztof Kosiński, Lech Jurek 
i Jan Mularczyk.

Podobno przyczyną wszelkiego zła jest połącze-
nie w wielu punktach miasta instalacji sanitarnej i 
burzowej , a to zmniejsza możliwość odprowadza-
nia wody deszczowej i stąd miejscowe podtopienia. 
Gorzej, że w niektórych miejscach pojawiają się 
fekalia, a to już jest groźne nie tylko ze względu 
na nieprzyjemne zapachy!

Strajki po nowogardzku
Nauczyciele i lekarze strajkują. Oznaki strajków były też w Nowogardzie.
Czytelnicy mają swoje zdanie na ten temat – my je uszanujemy i tylko utrwalimy…  

LMM  foto – Franciszek Karolewski i LMM.

Bez komentarza…(mikcja to świadome i kontrolowane wydalanie moczu)

Zajęcia opiekuńcze w SP 3 Zajęcia bez opiekunów w LO II.

Religi sposób 
na strajki…

Minister Zdrowia prof. Zbigniew Religa nie 
przejmuje się strajkami lekarzy. Dlaczego?

Oto jego wypowiedź: „W Izraelu strajk lekarzy 
trwał cały rok. Wszystkie szpitale były nieczynne. 
I co? Spadła śmiertelność!” LMM
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W Drogerii “NATURA WITTER”  zakupy, nagrody i upominki! 
Drogeria “NATURA -WITTER” to jeden z sieci 

wielu sklepów franczyzowych, które zlokalizowane 
są w całej Polsce od Bałtyku po Tatry, skupionych w 
jeden system zakupowy o wspólnej polityce marke-
tingowej, wizualnej i promocyjnej

W sklepie na powierzchni 120 m2, w ciągłej sprze-
daży jest około 8.000 asortymentu! Głównie to kos-
metyki na każdą kieszeń, ale 40% stanu to typowa 
chemia gospodarcza jak proszki do prania, płyny do 
mycia naczyń i płukania, wybielacze, art. higienicz-
ne itp. ze średniej półki cenowej.

“Czerwiec pełen nagród”- to nowa propozycja Drogerii “Natura Witter”.
1. Akcja zaczyna się 1 czerwca i będzie trwała do 30 czerwca. Mogą wziąć w niej wszyscy klienci. Każdy kto w tym czasie zrobi 

u nas zakupy na kwotę 50 zł  weźmie udział w konkursie paragonów i może otrzymać jedną z wielu cennych nagród  ze sprzętu 
elektrotechnicznego i artykułów przemysłowych!

2. Tak więc można połączyć przyjemne z pożytecznym. Drogeria “Natura Witter” jest przyjazna wszystkim klientom  tym do-
rosłym i tym maluczkim, bowiem mamy w swojej ofercie liczne produkty dla dzieci a ponadto w dniu 1 czerwca dzieci,  które 
odwiedzą z rodzicami nasz sklep otrzymają  upominek!  

3. Staramy się zaspokoić gusta wszystkich, niezależnie od stanu ich portfela, dlatego  mamy tak liczny asortyment towarów od 
kilku  do kilkuset złotych.

4. Dodatkową atrakcją są liczne promocje konsumenckie i bezpłatne makijaże wykonywane przez profesjonalne wizażystki.
5. Tegoroczne  wakacyjne zakupy w Drogerii Natura mogą być nie tylko udane ale też pełne miłych niespodzianek.  

Drogeria “Natura Witter” przy ulicy 700 lecia  19 B 

zaprasza codziennie od godz.10.00-18.00 a w soboty od godziny 9.00 do 14.00 

TEKST SPONSOROWANY

Zarząd  Powiatu  w  Goleniowie

ogłasza II 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 wyno-

si 4,93 zł/m2 plus podatek VAT 22 % . Stawki czynszu nie obejmują opłat za media.
Przetarg odbędzie się w dniu  29 czerwca 2007 r. o godz. 900  w  Starostwie  Powia-

towym   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  25 czerwca 2007 r. ( wymagane jest okazanie dowodu wpłaty  wadium, dowo-
du 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 oso-
bę, która wygrała przetarg.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, 
Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 203 II piętro) lub telefonicznie 
091-418-05-12 wew. 238.

Pamiętano o Matkach
Dnia 25 maja 2007 r. (piątek) w 

Szkole Podstawowej w Strzelewie 
obchodzono Dzień Matki. Ucz-
niowie klas IV-VI wraz ze swoimi 
wychowawczyniami, p. Marzeną  
Zadróżną, Ewą Rapą oraz Małgo-
rzatą Kurza-
wą, przygoto-
wania do tak 
ważnego świę-
ta, rozpoczęli 
kilka tygodni 
w c z e ś n i e j . 
Aby oddac 
należny sza-
cunek wszyst-
kim mamom, 
trzeba było 
przygotowac 
piękną deko-
rację, słodki 
poczęstunek, 
przystroic i 
ukwiecic stoły, i, przede wszystkim, 
zapewnic chwile pełne wzruszeń. 

Na początku uczennica klasy VI, 
Jowitka Grabarek, zaprosiła wszyst-
kie mamy do wysłuchania wierszy i 
piosenek, które przygotowały ich po-
ciechy. W czasie występu mamusie 

dostały piękne kwiatki, które miały 
być dowodem miłości i szacunku, 
jakim darzą je dzieci. Mamy ogląda-
ły też swoje portrety, które wykonały 
specjalnie na ten dzień dzieci.

Po części artystycznej,  przy 

słodkim poczęstunku, wzruszeni i 
szczęśliwi goście, jeszcze raz przeży-
wali to, co przed chwilą zobaczyli…

Składamy serdeczne podziękowa-
nia Kasi Gnacińskiej-Olczyk za po-
moc w przygotowaniach.

Małgorzata Kurzawa
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 Witamy wśród nas...

W obiektywie Jana Korneluka    -  Nowogard „wczoraj” (1969)

Syn Magdaleny Putkowskiej 
ur. 24.05.07 z Jastrowia

Córka Małgorzaty Piotrow-
skiej ur. 24.05.07 z Długołęki

Córka Marleny Werner ur. 
27.05.07 z Wołowca

Syn Justyny i Pawła Zawal 
ur. 27.05.07 z Nowogardu

Syn Sylwii Piwowarczyk ur. 
28.05.07 z Nowogardu

Ponadto w Szpitalu w 
Nowogardzie urodziło się 
2 dzieci 
Zdjęcia oraz dane perso-
nalne nie zostały opub-
likowane ze względu na 
brak zgody rodziców

Rada Sołecka wsi Strzelewo 
składa serdeczne podziękowania 

wolontariuszom z Domu Kultury w Goleniowie, spon-
sorom: Urząd Miasta i Gminy Nowogard, p. Dorota 

Szyłko, p. Irena Domagalska, p. Roman Saniuk, p. Zyg-
munt Heland, policji za przeprowadzenie pogadanki na 

temat bezpieczeństwa oraz mieszkańcom 
za pomoc w zorganizowaniu 

imprezy z okazji Dnia Dziecka.

Znaleziono okulary

V Memoriał Feliksa Makarewicza
W dniu 3 czerwca, na osiedlu Bema odbędzie się sparta-

kiada rekreacyjno-sportowa w ramach V Memoriału Feliksa 
Makarewicza. Początek o godz. 9.45.

W programie turnieje piłki nożnej, siatkowej oraz gry i 
zabawy dla najmłodszych.

Zapraszamy zawodników i kibiców. Organizatorzy

Wczoraj oko-
ło godziny 13.40 
w okolicy sklepu 
„Biurex” znalezio-
no widoczne na 
zdjęciu okulary. 
Można je odebrać 
w redakcji „DN”. 
Red.
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Klub Abstynenta „Hania” 

zaprasza 
dzieci członków Klubu 

oraz dzieci z rodzin 
uboższych  

na Dzień Dziecka
9 czerwca (sobota) 

o godz. 15.00.
Impreza odbędzie się 

w Klubie „Hania” 
na ul. Zamkowej

Koło Emerytów i Rencistów 
przy Zakładzie Karnym w Nowogardzie 

zawiadamia wszystkich 

emerytów i rencistów 
– uprawnionych do dokonania zapisu i wpłat 
na wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej 

w dn. 26.06. – 1.07.2007 r. w każdy wtorek 
do 15.06. w godz. 11.00 – 13.00 

lub zgłoszenia telefoniczne tel. 091 39 26 077. 
Wysokość wpłat 220 zł od osoby.

     Zarząd Koła E. i R.

Dynamicznie rozwijająca się Spółka z udziałem zagranicznym, 
z siedzibą w okolicach Goleniowa 

zatrudni osobę na stanowisku 
kierownika biura i kontrolera finansowego:
 Oczekujemy:
• doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w okresie dwu lub 

więcej lat,
• znajomości języka angielskiego lub języka niemieckiego w stopniu ko-

munikatywnym.
Mile widziane:
• znajomość zagadnień kadrowo-płacowych,
• wyższe wykształcenie ekonomiczne.

KONTAKT tel. 091/418 05 46/47• futrex@poczta.onet.pl

Informujemy wszystkich 
członków H.D.K. 

w Nowogardzie, 
że w każdy 

poniedziałek o godz. 18.30 
odbywa się trening 

przygotowujący 
do zawodów sportowych. 

Treningi odbywają się 
w hali sportowej 

przy ul. Poniatowskiego 
(szkoła rolnicza).

                   Zarząd PCK H.D.K.

Firma 
zatrudni 

pracownika myjni 

samochodowej. 
Tel. 091 39 26 925

Klub Motorowy CISY Nowogard 
ogłasza postępowanie ofertowe 

na wyłączność w zakresie 
obsługi gastronomicznej 

podczas zawodów pn. Motocrossowe Mistrzostwa Polski, 
które odbędą się w dniach 23 - 24.06.2007 (odpowiednio III i 
IV Eliminacja MP). Oferty składać należy do dnia 11.06.2007 
do godz. 15.00 pod adresem KM CISY, ul. Zamkowa 10/2, 
72-200 Nowogard. 
Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr telefonu 
0510244062.

Najbliższy kurs na Przewóz Osób i Rzeczy 
rozpocznie sie dnia 08.06.2007 r. 

Szczegółowe informacje pod nr tel. 0913927467, 509910772. 
Serdecznie zapraszamy!

Zatrudnimy 
instruktora nauki jazdy kat.”B”. 

Informacje pod nr tel. 509910772.

Agencja Pracy Tymczasowej Europa 

poleca pracowników 
czasowych na godziny, dni, tygodnie...

- opieka nad dziećmi
- opieka nad ludźmi starszymi
- pracownicy porządkowi
- pracownicy pomocniczy
Pracownicy czasowi na czas zwięk-
szonego zapotrzebowania w sezo-
nie urlopowym. Pracownicy do 
prac prostych i wykwalifikowani.

TO SIĘ OPŁACA

Wkrótce otwarcie 

nowego sklepu 

z bielizną 
damską i męską

Nowogard 
ul. 700 lecia 20F 

(pasaż handlowy 
obok starej Biedronki)

Restauracja KAMENA
Zatrudni na stanowiska:

• barman – kelner
• kucharz

Kontakt tel. 091 39 22 225

Przedsiębiorstwo Handlowe HL
nieodpłatnie 
wydzierżawi 

miejsce na grilla, hot dogi, itp. 
                     na stacji paliw położonej 

                   w Nowogardzie
                     przy ul. Gen. Bema 10.

Wszelkich informacji w tej sprawie udziela 
Kierownik Stacji Paliw pod nr tel. 091 392 39 17.
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ul. 3 aja 44
660797830 091-3921155

M
www.el-car.net

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

40zł

CAR-AUDIO i TUNING 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

DORADZTWO PRAWNE 
opinie prawne, pisma procesowe,

wnioski do sądu i komornika, 
umowy, testamenty

ul. 3 Maja 55 (na przeciw księgarni) 
Czynne pon – pt w godz. 930 – 1600 

tel. 0503 61 77 39 
N I S K I E  C E N Y ! ! !

Poradnia Medycyny Pracy 

NZOZ „SANUS” 
pokój. 210 w Przychodni 

(ul. Kościuszki) 
zaprasza na:

- badania profilaktyczne, wstępne, okreso-
we i kontrolne pracowników

- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWENCI!!! 

CENY PROMOCYJNE!
Rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

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”)

P.U.H. GRUND-MAX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

Zarząd Koła PZW „Tęczak” organizuje 
zawody wędkarskie dla dzieci 

z okazji Dnia Dziecka w wieku do lat 16.
Zawody odbędą się dnia 2.06.2007 r. Zapisy 
przy restauracji „Neptun” w dniu zawodów 
od godz. 7.30 do 8.00.
Uczestnik zawodów obowiązkowo ma mieć 
siatkę na przechowywanie złowionych ryb.

Zarząd
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OG£OSZENIA 
DROBNE • Parapety, rolety zewnętrzne i wewnętrzne

• Profil 3 i 5 komorowy

• Okucia lub

• Sprzedaż ratalna

DECEUNINCK

MACO GUNIERUCHOMOŚCI

• Zamienię kawalerkę 31 m kw na Bema na 
3 pokoje, może być z zadłużeniem. 0889 
295 454.

• Kupię mieszkanie z niskim czynszem, może 
być poza Nowogardem. 886 508 588.

• Sprzedam lokal 167 m kw w Dobrej Nowo-
gardzkiej na raty. 608 337 427.

• Sprzedam połowę domku dwurodzinnego, 
Potuliniec o pow. 63,4 m kw, działka niezabu-
dowana 219 m kw i budynki gospodarcze 147 
m kw. 605 144 613.

• Zlecę wybudowanie domu jednorodzinnego 
o pow. 150 mkw wraz z garażem dwustano-
wiskowym o pow. 60 mkw. 601 275 900.

• Pilnie poszukuję do wynajęcia mieszkania 

2 pokojowego. Tel. 607 066 425.

• Kupię mieszkanie 2 lub 3 pokojowe włas-

nościowe w Nowogardzie na os. Rado-

sława lub w innej części miasta. Tel. 0605 

522 340.

• Zamienię za dopłatą na Szczecin lub sprze-
dam mieszkanie własnościowe w Nowogar-
dzie ul. 5 Marca, I piętro, 3 pokoje, 48 m kw, 
gaz, co, czynsz ok. 100 zł. Dzwonić po 20.00, 
tel. 515 258 502.

• Sprzedam dom 120 mkw plus budynki go-
spodarcze 5 km od Nowogardu z działką 5 
hektarów, cena 220 tys. zł. 514 033 771.

• Kupię działkę ogrodową przy ul. Leśnej. 
606 782 146.

• Do wynajęcia lokal ok. 20 m kw na działal-
ność handlową w Gryficach. Tanio. Tel. 0609 
307 327.

• Poszukuję mieszkania 2 pokojowego do wy-
najęcia. Tel. 0604 867 363.

• Do wynajęcia stoisko w sklepie ul. 700 lecia 
20F (przy starej Biedronce). Tel. 0606 261 316.

• Zdecydowanie kupię dom z ogrodem w No-
wogardzie. Tel. 0602 641 843.

• Sprzedam halę (obiekt ma bramy wjazdowe) 
1000 m kw na gruncie ok. 1800 m kw, cena 
do uzgodnienia. Tel. 697 352 358. Lokalizacja: 
Nowogard ul. Gen. Bema.

• Sprzedam obiekt mieszkalno-produkcyjny 
(możliwość produkcji rolniczej i pozarolni-
czej) o powierzchni 854 m kw – w tym ponad 
120 m kw powierzchni mieszkaniowej, ponad 
400 m kw niezagospodarowanej powierzchni 
strychowej położonej na działce 6 ha + 2 ha 
ziemi w innym miejscu (Żabowo, gmina No-

wogard, przy trasie A6 Szczecin – Gdańsk). 
Cena do uzgodnienia. 091 39 106 21, kom. 
0783 838 082.

• Kupię 1 /2 domku lub domek w Nowogardzie 
lub zamienię mieszkanie na domek (z dopła-
tą). Tel. 0506 369 963.

• Kupię mieszkanie – kawalerkę lub 2 pokojowe 
w Nowogardzie. 605 850 786, 609 781 168.

• Szukam do wynajęcia kawalerki lub miesz-
kania dwupokojowego. 888 159 448, 091 39 
25 773.

• Sprzedam tanio działkę pod budowę garażu 
przy ul. Jana Pawła II. Tel. 0608 63 23 25, 091 
39 26 032.

• Kupię mieszkanie w starym budownictwie, 

może być do remontu lub niewielki dom. 

Tel. 0605 820 330.

MOTORYZACJA

• Sprzedam Ranault Laguna, kombi, concorde, 
1,8, 16V, 120 KM, pełne wyposażenie, bez 
skóry, bezwypadkowe, serwisowane, przeb. 
118 000 km, cena do uzgodnienia. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam Opel Astra kombi, 2000 r., poj. 
1,6, cena 10 500 zł. Tel. 091 419 12 75, 
663 748 219.

• Sprzedam Ford Escort cabrio, poj. 1800, 16V, 
130 KM, rok produkcji 1993, cena 5500 zł. Tel. 
510 170 269.

• Sprzedam Poloneza 1993 r., gaz, sprawny, waż-
ny przegląd, cena ok. 1000 zł. 694 667 014.

• Sprzedam Poloneza 1991 r. sprawny + dru-

gi na części. Cena ok. 1000 zł. Tel. 091 39 

22 165.

• Sprzedam motorynkę z papierami, stan do-
bry, cena 450 zł do uzgodnienia. Dzwonić po 
15.00 tel. 697 439 510.

ROLNICTWO 
• Sprzedam 5 ton pszenżyta i 3 tony owsa, cena 

do uzgodnienia. 091 39 17 602.
• Prosiaki sprzedam. 0886 665 940.
• Sprzedam części do ciągnika MTZ 82 oraz be-

toniarkę 250. 0783 838 082, 091 39 106 21.
• Sprzedam Bizona, cena do uzgodnienia, 

dzwonić w sobotę 605 389 985.
• Transport rolniczy – przyczepa 3,5 tony, wy-

wrotka oraz inne usługi. 781 441 089.
• Sprzedam prosięta 8 tygodniowe. 091 39 

17 366.
• Sprzedam pszczoły (roje). 091 39 11 018.

USŁUGI

• Nauka angielskiego. 0697 027 844. 
• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 

inne drobne naprawy wykona „złota rączka”. 
091 39 22 783, 0660 392 851.

• Profesjonalne strony internetowe na indywi-
dualne zamówienie – szybki czas realizacji, 
faktury VAT. 0605 522 340.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 091 
39 25 969, 0695 518 581.

• Dachy, docieplenia, klinkier. 885 157 291.

• KOREPETYCJE DLA STUDENTÓW matema-

tyka, statystyka, ekonometria, ekonomia 

mat.. Kontakt tel. 600 924 128, email: iwo-
nand1@wp.pl.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Usługi ogólnobudowlane, wykończe-

nia wnętrz, instalacje. 605 401 911, 

608 825 600.

• Dekarsko-blacharskie, docieplenia. 

508 170 846.

• Usługi budowlane oraz wszelkie prace wykoń-
czeniowe: malowanie, szpachlowanie, terako-
ta, glazura, elektryka, hydraulika, murowanie, 
tynkowanie, panele. Tel. 889 602 448.

• Transport, przeprowadzki – 0604 516 451.

• Usługi remontowo-budowlane. 0880 
690 324.

• Kompleksowe usługi BHP. Tel. 0601 87 07 

98.

• Cyklinowanie podłóg. 691 703 843.

• TIPSY – tanio i profesjonalnie. 

504 589 679.

PRACA

• Przyjmę mechanika samochodowego z kwa-
lifikacjami. 091 39 20 131, 0605 276 271.

• Zatrudnimy mechanika samochodów osobo-
wych. Goleniów.091 407 33 07, 606 948 278.

• Zatrudnię kucharzy z praktyką, kelnerów 
i barmanów. Hotel Oskar Nowogard, tel. 
602 474 266.

• Zatrudnię kierowcę z kat. D na umowę o pra-
cę. Kontakt: Wagabunda Przewozy i Turystyka 
s.c. ul. Andersa 7 Goleniów. Tel.  091 418 92 
93.

• Pomoc kuchenną z doświadczeniem zatrud-
nię. Tel. 602 474 266.

• Fachowców do produkcji siatki ogrodzenio-
wej. Kikorze. 502 652 929.

• Ferma Norek w Maszkowie zatrudni 3 osoby 
do pracy przy młodych norkach (mile wi-
dziane również kobiety) – możliwość stałej 
umowy. Więcej informacji na miejscu lub pod 
numerem tel. 0601 520 540.

• Zatrudnię od zaraz glazurnika – wykoń-

czenia. Tel. 889 133 882.

• Zatrudnimy kierowcę posiadającego prawo 
jazdy kat. D z uprawnieniami do prowadzenia 
autobusu. PBO-GRINBUD Sp. z o.o. w Nowo-
gardzie. Tel. 091 579 26 30, 091 579 26 41.

• Zatrudnię sprzedawcę. Tel. 602 474 266, 091 
39 20 091.

• Przyjmę do pracy na gospodarstwo rolne 
z prawem jazdy na ciągnik (mile widziane 
inne). Tel. 602 267 382.

• Przyjmę kierowcę z prawem jazdy kat. C. Tel. 
0605 276 271.

• Przyjmę ucznia na praktykę na rok 2007/2008 
– mechanik pojazdów samochodowych. 091 
39 20 303.

• Zatrudnię murarza. 501 549 756.

INNE

• Elektryczny przepływowy podgrzewacz 

wody, 380 V, małe gabaryty, do domku, 

baru, cena od 150 zł oraz Gazowy podgrze-

wacz wody 130 – 180 litr., stojący, idealny 

do domku, pensjonatu, restauracji, gdzie 

gorąca woda jest w kilku bateriach – jed-

nocześnie cena 1000 zł. 0501 446 467.

• Sprzedam bardzo tanio segment goleniowski 
„Hubert” bez szafy, wymiar 320 m. Tel. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• PIEC gazowy c.o. VAILLANT, cena 600 zł lub 

piec c.o. – elektronik, cena 1.200 zł oraz 

Junkers gazowy do łazienki, kuchni firmy 

Vaillant, cena 450 zł – gwarancja, serwis. 

0501 446 467.

• Grzejniki panelowe c.o. do mieszkania, 

domku, warsztatu, różne rozmiary, nowe i 

używane – tanio oraz piec gazowy c.o. Va-

illant stojący, żeliwny, elektronik, do do-

mku, cena od 800 zł. Serwis gwarancyjny. 

0501 446 467.

• Sprzedam zamrażarkę, chłodziarkę i inne 
urządzenia gastronomiczne i sklepowe (gwa-
rancja). 601 58 74 38.

• Sprzedam czytnik kart pamięci uniwersal-
ny, nowy w pudełku, cena 40 zł. Tel. 0605 
522 340.

• Przyjmę ziemię. 0508 309 980.
• Sznaucer miniatura – suczka 6 tygodni po-

szukuje rodziny. Cena do uzgodnienia. Tel. 
693 368 894.

• Sprzedam wypoczynek stylowy 1,2,3; re-

gały + lada sklepowa – nowe na rurkach 

niklowanych. Tel. 694 325 416.

• Sprzedam aparat telefoniczny Ericsson K700i, 
z dodatkowym wyposażeniem, na gwarancji, 
zadbany. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam drzwi wejściowe antywłamaniowe. 
Tel. 502 649 118.
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złomowanie samochodów

Słudwia koło Płotów

AUTOZŁOM

WYROBY HUTNICZE

NA

STAL ZBROJENIOWĄ
W PEŁNYM ASORTYMENCIE

banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Radiowa w
Radio VOX Gryfice
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Humor 
Henia Szczupaka

Krzyżówka panoramicznaNR 21

Rozwiązanie krzyżówki nr 
20 - … NASZ RÓD – nadesłali: 
Maria Gortat z Czermnicy, Mi-
chał Furmańczyk ze Strzelewa, 
Regina Czarnowska z Osowa, 
Maria Machocka z Płotkowa, 
Bogumiła Urtnowska z Kulic 
oraz z Nowogardu: Teresa Po-
walska, Tamara Borowska, Anna 
Florkowska, Alicja Wypych, Eu-

geniusz Heinrich, Łukasz Prask, 
Franciszek Palenica, Irena Przy-
byłek, Katarzyna Kotala, Graży-
na Jurczyk, Krystyna Młynarska, 
Ryszard Gutowski, Stanisława 
Pokorska, Pelagia Feliksiak, Ha-
lina Szwal, Władysława Kubisz, 
Aniela Zdun, Barbara Bartosik, 
Józef Górzyński.

Prenumeraty „DN” na LIPIEC 
wylosowali:

- Pelagia Feliksiak,
- Katarzyna Kotala,   
- Łukasz Prask.

Gratulujemy!

Akt rozpaczy

Gdy swą połowicę
Chcesz spisać na straty,
Sprawdź czy do aktu małżeństwa –
Nie ma dołączonej erraty.

Kiedy nerwowi zaczną strajkować?

Czasami w życiu tak się zdarza,
Że człowiek idzie do lekarza.
I ja poszedłem, bo bez przerwy
Mam dziko roztrzęsione nerwy.
Lekarz mnie zbadał, pożartował,
I rzekł, bym się nie denerwował.
Bym dużo jadł i spał. A potem
Zapisał coś. I wziął sto złotych.
No cóż... Gdy mu tę forsę dałem,
Już trochę się zdenerwowałem.
Wdałem się w autobusie w sprzeczkę –
Zdenerwowałem się troszeczkę.
Wróciłem z miasta już do żony,
Zdenerwowany i zmęczony,
Więc zjadłem obiad. A wieczorem
Usiadłem przed telewizorem.
Była tam znowu seksafera,
Zaczęła nosić mnie cholera.
Więc tak się znów zdenerwowałem,
Że przez nią całą noc nie spałem.
W dodatku – w całym domu hałas:
Sąsiadka imieniny miała...
A rano powiedziała żona:
- Wiesz, jestem zaniepokojona,
Tyś dziwnie zsiniał i poszarzał,
Może byś poszedł do lekarza? –
Poszedłem zaraz (choć ze wstrętem)
A nerwy miałem tak napięte,
Że lekarz nawet nie żartował,
I rzekł, bym się nie denerwował,
Bym nie zamartwiał się głupstwami, 
Bym nie wybuchał jak dynamit!
I setkę wziął na pożegnanie...
Zdemolowałem mu mieszkanie.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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)

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

Nowogard 31.05.2007r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca   
2. Pomoc kuchenna
3.  Kierownik sklepu 
4.  Przedstawiciel handlowy 
5. Sprzątaczka
6. Pracownik magazynu
7.  Piekarz, cukiernik
8. Tynkarz, betoniarz, zbrojarz, ma-

larz
9.  Malarz, tynkarz, szpachlarz, gla-

zurnik, brukarz
10.  Ochroniarz
11.  Robotnik budowlany 
12.   Pracownik  myjni samochodo-

wej
13.  Kucharz
14. Przedstawiciel handlowy (pra-

cownik do wykładania towaru)
15. Pracownik administracji z grup. 

Inwali.
16.  Referent administracyjno biu-

rowy
17. Mechanik samochodowy
18.  Recepcjonistka

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Kierowca z kat. C+E  ( Miesze-
wo) (Goleniów) (Gryfice)

2. Szwaczka (Goleniów)
3. Pracownik produkcji (Gole-

niów)
4. Mechanik samochodowy (Go-

leniów)
5. Rejestratorka, kucharka (Ustro-

nie Morskie)
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V liga juniorów: Fagus Kołbacz – Pomorzanin Nowogard 0-6 (0-4) 

Pogrom Fagusa

I klasa juniorów: Rega – Marida Orzeł Mrzeżyno 

– Pomorzanin Nowogard 2:6 (1:1)

Pewne zwycięstwo 

Jeśli nie z Zorzą to z kim?

Pom or z an i n :  B o brow s k i  – 
Mordzak, Jakubowski (70’ Pastu-
siak), Domanowski, Fijałkowski, 
Litwin, Kasprzyk ( 46’ Majdziński), 
Pertkiewicz, Majczyna (46’ Iwaniuk), 
Lembas, Borowik (60’ Skrzecz). 

Bramki dla Pomorzanina: Lembas 
– 4, Majczyna, Pertkiewicz.

Ostatnia drużyna V ligi juniorów 
nie mogła nawiązać walki z rówieś-
nikami z Pomorzanina i po jedno-
stronnym spotkaniu podopieczni 
przywieźli z Śmierdnicy, gdzie roz-
grywane było to spotkanie, komplet 
punktów.

Już w 8. minucie meczu goście ob-
jęli prowadzenie po tym jak Lembas 
dobił strzał jednego z partnerów. Trzy 
minuty później ten sam zawodnik 
znalazł się w sytaucji sam na sam z 
bramkarzem i zdobył swoją drugą 
bramkę. Tak szybkie prowadzenie 
uspokoiło nieco grę co nie znaczy, 

że Pomorzanin nie zamierzał pod-
wyższać wyniku. W 20. minucie 
Pertkiewicz zagrał do Majczyny, 
który po minięciu obrońców znalazł 
się przed bramkarzem, próbował 
przerzucić nad nim pikę, lecz zrobił 
to zbyt lekko i ta wpadła w jego ręce. 
Skuteczniejszy był za te Lembas. W 
25. minucie po raz kolejny znalazł 
się za plecami defensorów Fagusa 
i wykorzystując tę sytuację skom-
pletował klasycznego hat-tricka.  
Dziesięć minut później było już 0-4. 
Pertkiewicz dośrodkował z rzutu 
rożnego, strzał jednego z naszych gra-
czy zdołał obronić bramkarz Fagusa, 
dobitkę Majczyny również, lecz zrobił 
to już za linią bramkową, więc sędzia 
gola uznał. 

W drugiej odsłonie meczu przewa-
ga należała nadal do Pomorzanina, 
ale wysokie prowadzenie sprawiło, że 
nowogardzcy zawodnicy grali znacz-
nie spokojniej. Jednak i taka gra przy-

Aktualna tabela:
1.  Piast Chociwel 27 73 107-20
2.  Vineta Wolin 27 58 92-37
3.  Osadnik Myślibórz 27 53 90-37
4.  Dąb Dębno 27 49 90-39
5.  Kłos Pełczyce 27 48 67-42
6.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 27 45 75-45
7.  Pomorzanin Nowogard 27 45 48-41
8.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 27 40 55-71   
9.  Sparta Gryfice 27 34 45-67
10.  Mieszko Mieszkowice 27 33 40-67
11.  Odra Chojna 27 31 57-798
12.  Polonia Płoty 27 28 59-58
13.  Piast Choszczno 27 23 37-90
14.  Zorza Dobrzany 27 22 37-84
15.  Radovia Radowo Małe 27 19 35-122
16.  Fagus Kołbacz 27 19 27-62

Pomorzanin: Baranowski (46’ 
Ebert) – D. Stachowiak, Soska, Mar-
szałek, Jutkiewicz (77’ Gronowski), 
Cyran (70’ Tomportowski), Golema 
(60’ Kuś), Wnuczyński (80’ Lep), 
Mazur (30’ Dobrowolski), Nosek, M. 
Stachowiak.

Bramki dla Pomorzanina: Golema, 
Dobrowolski, Cyran, Kuś, Nosek, M. 
Stachowiak.

Kolejne trzy punkty wywalczyli 
podopieczni Pawła Kaczmarka pew-
nie i wysoko pokonując na wyjeździe 
Regę Meridę Orła Mrzeżyno.

zaczęło się jednak źle. Gospodarze 
wykorzystali błąd D. Stachowiaka i 
już w 3. minucie objęli prowadzenie. 
W 15. minucie mogło, a właściwie 
powinno być 2:0. Nie bardzo nierów-
nym boisku pika odbiła się od kępy 
trawy, trafiła w rękę Jutkiewicza, a 
jako, że ten był we własnym polu 
karnym sędzia odgwizdał jedenast-
kę. Jej egzekutor się pomylił i trafi w 
słupek. W 28. minucie pada bramka 
wyrównująca. Soska strzela z rzutu 

wolnego z 20. metrów, bramkarz 
zdołał obronić, lecz przy dobitce 
Golemy był bez szans. Od tej chwili 
przewaga Pomorzanina nie podlegała 
dyskusji. Już po chwili prowadzenie 
mógł zdobyć Nosek, jednak nie zdo-
łał zaskoczyć bramkarza gospodarzy. 
Z kolei uderzenia D. Stachowiaka i M. 
Stachowiaka mijają bramkę. W 44. 
minucie Pomorzanin ma najlepszą 
okazję do zdobycia bramki. M. Sta-
chowiak znajduje się w sytuacji sam 
na sam z bramkarzem, ale nie udało 
mu się go pokonać i pierwsza połowa 
kończy się wynikiem 1:1. 

Już minutę po wznowieniu Po-
morzanin obejmuje prowadzenie. 
Uderzenie M. Stachowiaka odbił 
bramkarz, ale do piłki dopada Do-
browolski i umieszcza ją w siatce. 
W 55. minucie jest już 1:3. Po rzucie 
rożnym w podbramkowym zamie-
szaniu najszybciej odnalazł się Cyran 
i pokonał bramkarza z Mrzeżyna. 
Siedem minut później zespołową 
akcję zakończoną dobrym podaniem 

Noska wykańcza 
Kuś i jest już 1:4. 
Niektórzy no-
wogardzcy za-
wodnicy poczuli 
się zbyt pewnie i 
trzy minuty póź-
niej pada bramka 
na 2:4. Bawiący 
się przed włas-

Aktualna tabela:
1.  Ina Goleniów 12 36 82-6
2.  Stal Szczecin 13 29 64-28
3.  Gryf Kamień Pomorski 13 21 52-30
4.  Pogoń Nowa Szczecin 13 21 52-43    
5.  Pomorzanin Nowogard 12 18 41-40
6.  Orzeł Rega Merida II Mrzeżyno 12 14 24-41
7.  TKKF Stepnica 13 6 22-90
8.  Wybrzeże Rewalskie Rewal 12 0 15-74

nosiła efekty. W 65. 
minucie z rzutu wol-
nego strzela Pertkie-
wicz, bramkarz mógł 
złapać piłkę, ale dał 
o sobie znać kosz-
marny stan boiska. 
Futbolówka odbiła 
się od kępy trawy, 
kompletnie zmyliła 
bramkarza Fagusa 
i przelatując obok 
niego zatrzepotała w 
siatce. Po pięciu mi-
nutach wynik został 
ustalony na 0-6, a 
dokonał tego lembas 
zdobywając swoją 
czwartą bramkę w 
tym meczu. To jednak nie był koniec 
meczu. Przed szansą na podwyższe-
nie wyniku stawali Majdziński, Iwa-
niuk i Mordzak. Skrzeczowi nawet 
udało się umieścić piłkę w siatce, ale 
sędzia dopatrzył się pozycji spalonej 
i bramki nie uznał. 

Pozostałe wyniki meczów:
Dąb Dębno - Sparta Gryfice 15:0, 

Odra Chojna - Osadnik Myślibórz 
0:6, Zorza Dobrzany - Mieszko 
Mieszkowice 1:0, Piast Choszczno 
- Polonia Płoty 3:1 Kłos Pełczyce - 
Piast Chociwel 3:1, Orzeł Trzcińsko 
Zdrój - Hutnik EKO TRAS Szczecin 
3:0, Vineta Wolin - Radovia Radowo 
Małe 10:1.

Andrzej Garguliński

nym polem karnym Wnuczyński traci 
piłkę i próbując ją odzyskać fauluje 
w obrębi szesnastki rywala. Sędzia 
dyktuje rzut karny, którego gospo-
darze tym razem nie zmarnowali. Po 
chwili Kuś mógł zdobyć swoją kolejną  
bramkę, lecz nie wykorzystał sytuacji 
sam na sam z bramkarzem. Dwie 
minuty później bramkarz gospodarzy 
już musiał skapitulować po tym jak 
M. Stachowiak wrzucił piłkę na głowę 
Noska a ten skierował ją do siatki. 
Wynik spotkania zostaje ustalony w 
75. minucie po rodzinnej akcji braci 
Stachowiaków. Dariusz zagrał do Ma-
riusza a ten zdobył bramkę na 2:6.

„Zawiódł Wnuczyński, który zagrał 
poniżej oczekiwań. – powiedział po 
meczu trener Paweł Kaczmarek – Na 
prośbę samego zawodnika wpuściłem 
na boisko Kusia. Mimo kontuzji nie 
mogłem mu odmówić i się opłaciło. Już 
minutę po wejściu na boisko strzelił 
bramkę. Szkoda, że często bywa tak, 
ze muszą moimi zawodnikami „po-
trząsnąć”. Na szczęście nie obrażają 
się, rozumieją to i grają lepiej.”

Pozostałe wyniki meczów:
TKKF Stepnica - Pogoń Nowa 

Szczecin 2:10, Gryf Kamień Pomor-
ski - Ina Goleniów 1:3.

Andrzej Garguliński

W najbliższą sobotę Pomorzanin 
rozegra kolejny mecz ligowy. Będzie 
to przedostatni mecz na własnym 
boisku w tym sezonie. Rywalem 
nowogardzkiego zespołu będzie 
Zorza Dobrzany. Drużyna ta zaj-
muje aktualnie ostatnie miejsce w 
tabeli i jest już pewna spadku. W 
poprzedniej rundzie podopieczni 
Wojciecha Kubickiego wygrali z nią 
na wyjeździe aż 1:5. Teoretycznie 
jest to najsłabszy przeciwnik, który 
pozostał Pomorzaninowi w tym 
sezonie, więc jeśli miałby z kimś 
jeszcze wygrać to właśnie z zespo-
łem z Dobrzan. W następnej kolejce 
nowogardzka drużyna pojedzie do 
Chojny zmierzyć się z Odrą a za dwa 
tygodnie podejmować będzie na 
własnym boisku lidera z Dębna.

Początkowo mecz miał rozpocząć 
się o godzinie 18.00, a więc w porze 
kiedy reprezentacja grać będzie z 
Azerbejdżanem o punkty w elimina-
cjach do Mistrzostw Europy. Jednak 
po interwencji „DN” i dzięki stara-
niom działaczy Pomorzanina udało 
się przesunąć rozpoczęcie meczu na 
godzinę 15.00.

Pozostałe mecze kolejki: 
Osadnik Myślibórz - Dąb Dęb-

no, Radovia Radowo Małe - Orzeł 
Trzcińsko-Zdrój, Piast Chociwel 
- Piast Choszczno, Polonia Płoty 
- Fagus Kołbacz, Sparta Gryfice - 
Vineta Wolin, Mieszko Mieszkowice 
- Odra Chojna, Hutnik EKO TRAS 
Szczecin - Kłos Pełczyce.

Andrzej Garguliński
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MEBLE
dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

Transport gratis na terenie miasta Serdecznie zapraszamy

PIWNICA BIEDRONKA

NIE PRZEPŁACAJ - KUPUJ TYLKO U NAS

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

TANIE OPŁATY WSZYSTKO - 0.90 PLN

FOTO - BOŻENA
72-200 Nowogard
ul. 3-go Maja 48

Tel. 091 39 26 953
Tel.kom. 501 054 706

Na Życie
i Mieszkaniowe

70-423 Szczecin

tel/fax 091 488 54 26

KUPNO - SPRZEDAŻ

ul. Piłsudskiego 11/2

ARDOM

ERMINEX
i dużo, dużo więcej

Nowogard • ul. 15 Lutego 9
tel. 091 39 20 882

Systemy ratalne • Dowóz do klienta

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

SKUP SUROWCÓW 

WTÓRNYCH
Nowogard 

ul. Boh. Warszawy 34
BAZA GS

Tel. kom. 601 595 056
Tel. kom. 601 595 057

Złom stalowy, metale kolorowe, 
makulatura, folia bezbarwna, folia 
kolor, worki po nawozach, worki 
Big Bay, tworzywa z opakowań, 

paski, skrzynki
Zapraszamy: od 7.00 do 16.00

sobota od 7.00 do 14.00



Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

GAZETA LOKALNA        NOWOGARD • OSINA
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 Cena 1,20 zł

Moc atrakcji 
dla najmłodszych

czytaj na s. 4

R
A
T
Y

0%

www.bicykl-szczecin.com

Nowogard • •ul. Młynarska 7

Skutery
Rowery

od 2899 zł - 2499 zł
od 249 zł - 199 zł

REKLAMA

czytaj na s. 3

REKLAMA

REKLAMA

NOWO OTWARTY SKLEP
z bielizną damską i męską

Nowogard ul. 700 lecia 20F
(pasaż handlowy obok starej Biedronki)

Dopłaty 
za grunty 
zalesione
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KALENDARIUM
5 CZERWCA

Imieniny: Bonifacy, Dobrociech, Dobromir, Doroteusz, 
Ferdynand, Genadiusz, Igor, Jakub, Nikanor, Nikanora, 
Waleria, Walter i Zenaida
ONZ – Światowy Dzień Środowiska

6 CZERWCA

Imieniny:  Aleksander, Artemiusz, Benignus, Domi-
nika, Filip, Kandyda, Klaudiusz, Laurenty, Marceli, 
Maria, Norbert, Norberta, Paulina, Sydonia, Symeon, 
Wawrzyniec i Więcerad
Święto Wojsk Chemicznych.

1973 - Z włoskich części zmontowano pierwszego 
Fiata 126
1981 - Po raz pierwszy wykryto przypadek AIDS w 
Stanach Zjednoczonych

7 CZERWCA

Imieniny: Anna, Antoni, Jarosław, Jeremiasz, Jeremi, 
Lukrecja, Meriadek, Meriadok, Paweł, Piotr, Robert, 
Roberta, Sabinian, Sławoj, Teresa, Wiesław i Wisław

Kronika policyjna
W poniedziałek włamano 

się do ciągu garażów w Osinie. 
Złodziej zerwał cztery kłódki i 
z czterech pomieszczeń ukradł 
szereg przedmiotów m.in. prze-
dłużacze, szlifierki kątowe.

We wtorek pijany mężczyzna 
podszedł do 13-katka i wyrwał 
mu telefon komórkowy wartości 
200 zł. Chłopiec nie pogodził się 
ze strata i zaczął gonić złodzieja. 
Ten w pewnym momencie się 
zatrzymał, uderzył nastolatka i 
zaczął uciekać dalej. To nie od-
straszył go i biegł za nim nadal. 
Złodziej w pewnym momencie 
wyrzucił telefon mając nadzieję, 
że w ten sposób pozbędzie się 
pogoni. Nic bardziej mylnego. 

Chłopiec dopadł zmęczo-
nego złodzieja a wezwana 
policja go zatrzymała. Po-
stawiono mu zarzut kradzie-
ży rozbójniczej. W piątek sąd 
zastosował wobec niego areszt 
tymczasowy na okres dwóch 
miesięcy.

W środę około północy na 
stację HL podjechał samochód 
mazda 323, jego kierowca zatan-
kował paliwa z 100 zł po czym 
odjechał nie płacąc należności. 
Policja ustaliła personalia kie-
rowcy i wyjaśnia sprawę.

W piątek w sklepie obuw-
niczym przy Placu Wolności 
skradziono portfel, w którym 
znajdowało się prawo jazdy i 

pieniądze w kwocie wysokości 
200 zł.

Z parkingu przy nulicy Wojska 
Polskiego skradziono czarny 
samochód bmw 318 cabrio nale-
żący do obywatelki Norwegii.

W sobotę na skrzyżowaniu 
ulic 700-lecia i Bankowej kie-
rujący motorowerem potrącił 
pieszego. Na szczęście nie doznał 
on poważniejszych obrażeń. Po-
licjanci ukarali winnego całego 
zajścia kierowcę motoroweru 
mandatem karnym wysokości 
500 zł.

Ag

Komunikat 
Urząd Miejski w Nowogardzie informuje, 

że w dniu 05 czerwca br. (wtorek) między 
godziną 13.55, a 14.30 wystąpią utrudnienia 
w ruchu spowodowane przejazdem przez 
Nowogard XV Jubileuszowego Wyścigu Ko-
larskiego „Bałtyk - Karkonosze Tour”. Ponadto 
na wysokości Placu Wolności zorganizowana 
będzie Premia Lotna pod Patronatem Burmi-
strza Nowogardu. Za wszystkie utrudnienia 
przepraszamy. 

W wyścigu wystartuje Nowogardczanin 
Wojciech Ziółkowski. Zapraszamy miłośni-
ków kolarstwa do kibicowania. 

Koordynator ds. kultury i sportu 
mgr Tobiasz Lubczyński

„Dwójka” wypadła najlepiej
O kiepskich wynikach szóstoklasistów z województwa zachodniopomorskiego uzyskanych podczas 

sprawdzianu ich wiedzy głośno jest już od kilku dni. Dziś prezentujemy wyniki szkół z gminy Nowo-
gard.

Sprawdzian szóstoklasistów 
bada osiągnięcia uczniów koń-
czących szkołę podstawową w 
zakresie czytania, pisania, rozu-
mowania, korzystania z informa-
cji i wykorzystywania wiedzy w 
praktyce. Maksymalnie uzyskać 
można było 40 pkt. Średnia kra-
jowa w tym roku wyniosła 26,6 
pkt. Uczniowie z województwa 
zachodniopomorskiego uzyskali 
średnio 25,83 pkt co uplasowało 
ich na przedostatnim miejscu. 
Gorzej wypadło tylko woje-
wództwo lubuskie gdzie średnia 
wyniosła 25,63 pkt.

A jakie wyniki uzyskały szkoły 
nowogardzkie. Najlepiej spraw-

dzian napisała Szkoła Podstawo-
wa nr 2 gdzie średnia wyniosła 
27,5 pkt. Szkoła Podstawowa nr 3 
uzyskała wynik 25,8 pkt, średnia 
uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 4 wyniosła 25,6 pkt a Szkoły 
Podstawowej nr 1 25,3 pkt. 

Wśród szkół wiejskich najle-
piej wypadła Szkoła Podstawo-
wa w Błotnie uzyskując 25,00 
pkt. W Szkole Podstawowej w 
Orzechowie średnia wyniosła 
24,37 pkt, w Szkole Podstawo-
wej w Żabowie było to 24,22 
pkt, w Strzelewie 20,30 pkt a w 
Długołęce 18,60 pkt. (Nie udało 
nam się skontaktować ze szkoła 
w Wierzbięcicnie.)

„Jestem przeciwny wszelkim 
rankingom oceniającym pracę 
szkoły. – powiedział nam dy-
rektor Szkoły Podstawowej w 
Błotnie Tomasz Żelazowski – Nie 
mówią one niczego o jakości pracy 
z uczniami. Szczególnie krzyw-
dzące jest to w szkołach wiejskich, 
w takich małych społecznościach 
jak nasze, gdzie od jednego ucznia 
zależy bardzo dużo. Miałem dzie-
sięciu szóstoklasistów, ale dwóch 
najlepszych odeszło do innej 
szkoły i z tego co wiem uzyskali 
wyniki znacznie powyżej 30 pkt. 
Gdyby zostali u nas jaką wówczas 
uzyskałbym średnią.”

Ag

Strajk w służbie zdrowia!
Strajkujemy nie o pieniądze, a o zmianę systemu Świadczeń Zdrowotnych.

Chcemy aby pieniądze szły za pacjentem. 
Koniec z kolejkami i zapisami do specjalistów. 

Dzięki reformie szpitale wyjdą z długów, które wiszą nad nimi jak miecz Damoklesa.
Czas Służby dobiegł końca!!! 

Nadchodzi czas OCHRONY ZDROWIA.
Wszystkich pacjentów przepraszamy za wszelkie niedogodności związane ze strajkiem w dniu 6 

czerwca.
 Pracownicy SZOZ Praxis i NZOZ Praxis2

Oświadczenie powyższej treści otrzymaliśmy jedynie od NZOZ Praxis. 
W innych Zakładach Opieki Zdrowotnej nie otrzymaliśmy przed zakończeniem składania gazety 

wiążącej odpowiedzi na pytanie o formy strajku. Tłumaczono nam, że decyzje są dopiero wypracowy-
wane.

Oświadczenia wydane przez Okręgową Izbę Lekarską, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Szczecinie, 
Komisje ds. Lekarzy Dentystów wzywają lekarzy do poparcia strajku i pokazania zwartości i solidarności 
pracowników służby zdrowia. Trzeba się więc liczyć, że strajk obejmie wiekszość szpitali, przychodni 
oraz lekarzy rodzinnych. Radzimy więc już dzisiaj, czyli we wtorek skontaktować się z placówkami 
do których mamy zamiar udać się w środę 6 czerwca i zapytać o formy protestu. 

LMM

Sprostowanie
W relacji z VIII Sesji Rady Miejskiej poda-

łem ,że wniosek o odwołanie Marka Krzywani 
z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej 
złożył radny Krzysztof Kosiński w imieniu 
grupy radnych PSL i NFS. Krzysztof Kosiński 
wnioskował w imieniu radnych PSL i PO.

Radnych Nowogardzkiego Forum Samorzą-
dowego, a w szczególności  Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Marka Krzywanię serdecznie 
przepraszam.

Lesław M. Marek
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REKLAMA

Uwaga Emeryci
Prosimy uprzejmie o sprawdzenie w legitymacji czy składki na ten rok 

są opłacone. Szczególnie ważne jest by ZKP było do końca maja opłacone. 
Z góry dziękujemy. Biuro czynne w poniedziałki i piątki od godziny 9.00 
do 12.00. Alina Ochman

„Spieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą”

Z wielkim bólem i żalem zawiadamiamy,
że w dniu 2 czerwca 2007 roku 

po ciężkich cierpieniach 
zmarła nasza najukochańsza 

Żona, Mama, Teściowa i Babcia

ŚWIETLANA JEŻ
Pogrążeni w głębokim smutku Mąż, córka, zięć i wnuki

Msza święta żałobna odbędzie się  
dnia 6 czerwca 2007 roku o godz. 11.00 w Kościele 

pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie.
Wystawienie trumny z ciałem od godz. 10.00

Ceremonia Pogrzebowa odbędzie się 
na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie 

w dniu 6 czerwca 2007 o godz. 13.30.

Decyzje Burmistrza
Na Sesji RM w dniu 30 maja burmistrz Kazimierz Ziemba przedstawił swoje 

decyzje podjęte w ciągu ostatniego miesiąca. Podajemy ważniejsze z nich.
W zakresie gospodarki komunalnej:
- Z gminą Golczewo podpisano nowe porozumienie zgodnie z którym 

gmina ta będzie przyjmować do schroniska bezdomne psy z terenu gminy 
Nowogard. W wyniku negocjacji siedmiu gmin na rok 2007 ustalono dzienną 
stawkę utrzymania zwierzecia w schronisku na 6złotych i 1 grosz (Golczewo 
wstępnie proponowało stwkę 9.85 zł).

- zawarto umowę na roboty konserwatorskie domku nr 6 na kąpielisku 
miejskim.

Prace wykona firma „Romulus” Romualda Kowalskiego za cenę 5 734 zł. 
brutto.

- zawarto umowę na prace konserwatorskie mola na kąpielisku miejskim. 
Prace wykona firma „Romulus” za cenę 5 612 złotych brutto.

- zawarto umowę z firmą „PREFABET” ze Szczecina na dostawę 30 koszy 
ulicznych za cenę 7 503 zł brutto.

- zawarto umowę z firmą „DOMEL” na pielęgnację cisów za cenę 2 040 zł 
brutto. (umowa obowiązuje od dnia 21.05 do dnia 22.10. 2007 r).

- za cenę 9 827.41 zł PUWiS wykonuje instalacje zasilania kaplicy cmen-
tarnej oraz buduje zbiornik bezodpływowy.

Inwestycje i remonty:
- w dniu 22.05 rozstrzygnieto przetarg na przebudowę ul. Kowalskiej. Prace 

wykonywać będzie firma „SALDROG” ze Stargardu Szczecińskiego za cenę 
74 387,49 zł brutto.

Gospodarka nieruchomościami:
- w wyniku przetargu nieograniczonego zbyto dwie działki budowlane 

– przy ul. 15-Lutego 14 za kwotę 30 000 zł. i przy ul 15 Lutego 14 a za 32 000 
zł.

- przejęto bezpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych  7 działek o łącznej 
powierzchni 44,54 ha i wyliczonej wartości 297 000 złotych.

- sprzedano 15 lokali mieszkalnych za łącznę kwotę 10 255złotych.
Cdn

LMM
Od redakcji
Czytelnikom niezorientowanym przypominamy, że gmina sprzedaje 

lokale dotychczasowym najemcom za 1% wartości rynkowej – stąd tak 
mała kwota w kasie gminy.

Od 1 czerwca rolnicy mogą składać wnioski 

o wypłatę premii na grunty już zalesione 

Zaprosili nas…
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego pani 

Zofia Pilarz w imieniu Komitetu Organizacyjnego na podsumowanie Ogól-
nopolskiej Akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

Uroczystość w dniu 5 czerwca (wtorek) o godz. 11.00 w czytelni biblioteki. 
Dziękujemy!

Od 1 czerwca rolnicy, którzy w la-
tach 2004-2006 zalesili swoje grunty, 
mogą składać wnioski o przyznanie 
premii zalesieniowej i pielęgnacyj-
nej. Na udane uprawy leśne, założo-
ne na gruntach rolnych w ramach 
Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2004–2006 Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa ma wypłacać 
corocznie premie zalesieniowe przez 
20 lat. Premie takie przysługują ponad 
8 tys. rolników, którzy we wspomnia-
nych wyżej latach zalesili ok. 25 tys. 
hektarów gruntów. 

Jednocześnie ARiMR w okresie 
od 1 sierpnia do 30 września br. pla-
nuje przyjmowanie wniosków od rol-
ników na nowe zalesienia gruntów w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 - 2013. Agen-
cja przygotowuje się na rozpoczęcie 
przyjmowania wniosków jeszcze przez 
zakończeniem uzgodnień z Komisją 
Europejską w sprawie nowego PROW, 
aby dać rolnikom czas na załatwienie 
wszystkich formalności, które umoż-
liwią rozpoczęcie prac zalesieniowych 
wiosną 2008 roku. 

Rolnicy, którzy mają w planach za-
lesianie gruntów, muszą uzyskać wypis 
z miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego dotyczący działek 
ewidencyjnych, na których są położo-
ne grunty przewidziane do założenia 
upraw leśnych. Na terenach, gdzie nie 
ma tego planu, rolnik zobowiązany jest 
uzyskać zaświadczenie potwierdzają-
ce, że przeznaczenie gruntów do zale-
sienia nie jest sprzeczne z ustaleniami 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego tej 
gminy. Rolnik przygotowujący się do 
zalesiania swoich gruntów musi też 
posiadać mapę zalesieniową sporzą-
dzoną przez geodetę (z zaznaczonymi 
na tej mapie granicami działek, które 
zamierza zalesiać). O te dokumenty 
rolnicy mogą już występować do urzę-
dów. Rolnik powinien ponadto z od-
powiednim wyprzedzeniem zamówić 
w nadleśnictwie sadzonki, które będą 
mu potrzebne wiosną. 

W ramach nowego PROW będą 
funkcjonowały dwa schematy zale-
sieniowe. Pierwszy, uruchamiany od 
1 sierpnia br., będzie dotyczył zale-
siania gruntów rolnych. Drugi, który 
zostanie uruchomiony od przyszłego 
roku, dotyczyć ma zalesiania gruntów 
innych niż rolne. 

Radosław Iwański, 
rzecznik prasowy ARiMR
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Moc atrakcji dla  
najmłodszych

Dawno już Dzień Dziecka w No-
wogardzie nie był obchodzony tak 
uroczyście. 1 czerwca na Stadionie 
Miejskim odbyła się impreza dla 
uczniów szkół podstawowych z całej 
gminy. Organizatorzy przygotowali 
wiele atrakcji.

Obchody Dnia Dziecka rozpoczęły 
się o godzinie 9.00. Już wówczas sta-
dion wypełniały tłumy najmłodszych. 
Co najważniejsze każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Chętni mogli wziąć 
udział a spartakiadzie ekologicznej, 
czyli zespołowej rywalizacji sporto-
wej. Rozegrano również turnieju piłki 
nożnej drużyn mix (trzy dziewczynki 
i trzech chłopców). W kategorii klas 
IV zwyciężyła reprezentacja Wierz-
bięcina, wśród klas V najlepsza była 
drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1, 
a wśród klas VI ze Szkoły Podstawowej 
nr 4. Animator biegów w Nowogar-
dzie, Andrzej Nowak przygotował 
rywalizację na różnych dystansach i 
w różnych kategoriach wiekowych. 
Poprzez zawody w przeciąganiu liny 
rozstrzygnięto, która ze szkół może 
poszczycić się mianem najsilniejszej. 
Tytuł ten i puchar ufundowany przez 
Komendanta Komistariatu Policji 
w Nowogardzie Stanisława Saniuka 
wywalczyła Szkoła Podstawowa nr 1 
w Nowogardzie. Drugie miejsce zajęła 
Szkoła Podstawowa nr 3. 

Jedną z największych atrakcji były 
dmuchane zamki. Przez cały czas 
trwania imprezy ustawiały się do nich 
gigantyczne kolejki.

„Organizatorem obchodów Dnia 
Dziecka jest Urząd Miejski w Nowo-
gardzie, przy współudziale wszystkich 
szkół podstawowych. – mówi zastępca 
burmistrza Artur Gałęski – Można 
powiedzieć, że głównym organizatorem 
technicznym jest Wydział Rozwoju Lo-
kalnego i Funduszy z koordynatorem ds. 
sportu Tobiaszem Lubczyńskim. Mamy 
bardzo duże wsparcie ze strony miejsco-
wej policji, która prowadzić będzie kilka 
konkurencji i pokazów. Uczestniczą w 
tych imprezach uczniowie wszystkich 

klas szkół podstawowych, natomiast 
uczniowie gimnazjów organizują Dzień 
Dziecka u siebie. Pamiętaliśmy o przed-
szkolach, przeznaczyliśmy po 500 zł dla 
każdego z przedszkoli, które organizują 
sobie ten czas we własnym zakresie. Na-
tomiast 18 czerwca odbędzie się „Przed-
szkoliada” połączona z konkurencjami 
ekologicznymi. W zeszłym roku takiej 
imprezy nie było, ale myślę, ze teraz to 
stanie się trwałą tradycją i w przyszłym 
roku uda nam się poszerzyć ją o uczniów 
szkół gimnazjalnych. Pieniądze na tę 
imprezę udało się zaoszczędzić w czasie 
majówki.”

Reprezantacja policji była z pew-
nością najgłośniejszą ze wszystkich 
uczestniczących w imprezie. Działo się 
tak za sprawą tłumu chętnych dzieci, 
które miały jedną z niewielu okazji 
by wejść do radiowozu, podotykać 
wszystkiego i oczywiście włączyć sy-
renę. Policjanci zaprezentowali pokaz 
technik kryminalistycznych takich jak 
ściąganie odcisków palców czy pokaz 
obrony przed atakującym psem. 

„Dla nas, dla policjantów inwesto-
wanie w młodzież to jest najważniejsza 
sprawa i trochę przyjemności w dniu 1 
czerwca zawsze się przyda dla naszych 
dzieci, naszej młodzieży i dlatego jeste-
śmy tutaj. Chcemy pokazać swój sprzęt, 
swoją pracę, zasady tej pracy i myślę, że 
to będzie spora ciekawostka dla dzieci.” 
– tak tłumaczył obecność policji ko-
mendant Stanisław Saniuk.

Nie zabrakło oczywiście strażaków, 
którzy zaprezentowali sprzęt z jakiego 
korzystają w swojej codziennej służbie. 
Jerzy Furmańczyk przywiózł ze swego 
agroturystycznego gospodarstwa owce 
i kozy, za co organizatorzy serdecznie 
dziękują, podobnie jak Piotrowi Kędzi, 
który nagłaśniał całą imprezę. Imprezę 
wsparł również sklep „Max-Net”.

Takie imprezy z pewnością warto 
organizować. Najlepiej świadczą o tym 
zadowolone miny najmłodszych uczest-
ników obchodów Dnia Dziecka.

Ag
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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, Rafał Nizioł, 

Jagoda Dawidson.

Pomoc merytoryczna: Alicja Jaklińska, Małgorzata Łuka.

27 maja 2007 - V Spotkanie 
Twórców Nieprofesjonalnych 

w obiektywie

Stoiska wystawców

Stół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Stoisko Koła Gospodyń Wiejskich z Osiny

Jury podczas pracy

Przedstawicielki Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie

Zainteresowanie „Kroniką wystawy”

Stoisko Koła Gospodyń Wiejskich z Ostrzycy
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Panu 
Prezesowi 

Marianowi Jeż
wyrazy serdecznego 

współczucia z powodu 
śmierci Żony

składają pracownicy 
Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Cisy” w Nowogardzie

KONDOLENCJE

Dzień Dziecka w Osowie

Sołtys Osowa Mirosława Cwaj-
da i Rada Sołecka zorganizowali 
impreze dla dzieci z całego sołe-
ctwa. Mimo niezbyt łakskawej 
pogody humory dopisywały za-
równo dzieciom jak i dorosłym. 
Wwszyscy udowodnili, ze bawić 
się potrafią.

Najwięcej frajdy sprawiło prze-
ciąganie liny i strzelanie do celu, 
a prawdziwą atrakcję była prze-
jażdżka wozem strażackim. Na 
uczestników zawodów czekały 

dyplomy, nagrody niespodzian-
ki, słodycze, napoje i kiełbasa z 
grilla dla wszystkich…

Od 19.00 zaczęła się zabawa 
dla dorosłych.

Nad bezpieczeństwem uczest-
ników czuwali niezawodni dru-
howie z OSP.

Osobiście dziękuje Pani Sołtys 
za zaproszenie, a wszystkim ma-
łym i dużym za ciepłe przyjecie.

Ireneusz Karczyński
foto – Łukasz Bartosik

FESTIWAL PIOSENKI 

TURYSTYCZNEJ  i BIESIADNEJ 

– PŁOTKOWO 2007

1. Termin i miejsce imprezy: 
Płotkowo 2, 9 czerwiec 2007 od godz.16,00 

do godz.22,00
2. Uczestnicy: 
Harcerze Związku Drużyn: Goleniów, 

Nowogard, Gryfice, uczniowie z szkoły w 
Gutzkow,  

uczniowie szkół nowogardzkich ( koła LOP 
, PCK  inne)

3. Zaproszeni Goście: 
Delegacja z Gutzkow, Starosta Goleniow-

ski, Burmistrz Nowogardu, Przewodniczący 
Rady Miejskiej, członkowie Rady Przyjaciół 
Harcerstwa, przedstawiciele PCK i LOP 

4. Dojazd do Płotkowa:
Związki Drużyn, zaproszeni goście we 

własnym zakresie (ZD Nowogard dojazd au-
tokarem z przed SP Nr 4 I SP -1 wyjazd godz. 
15,30)

5. Wyżywienie:
organizatorzy zapewniają  grochówkę i 

kiełbaski z grilla
6. Program :
Zuchy i harcerze mają za zadanie przygo-

tować :
- 2 piosenki  turystyczne
- 1 pląs lub zabawę dla wszystkich uczest-

ników festiwalu
 7. Zgłoszenia : 
Na festiwal mogą  zgłaszać się zuchowe 

szóstki lub zastępy harcerskie . Każdy zastęp 
powinien posiadać opiekuna. Zgłoszenia na 
maila:  do Andrzeja Wasiaka – zhpnowo-
gard@wp.pl  do dnia 06.06.2007 lub telefo-
nicznie : 0 667 189 714

lub faxem 091 39 23 223.
phm.Andrzej Wasiak

Rajd Rowerowy
W sobotę 2.06.2007 odbył 

się III Rajd Rowerowy na trasie  
Nowogard- Dąbrowa- Płotko-
wo-Karsk - Nowogard. Trasa 
liczyła 35 km. W drodze do 
Płotkowa uczestnicy mieli oka-
zję odwiedzić  pasiekę uli na 
którą  zaprosił  radny Michał 
Bociarski. Pan Michał opowiadał  
młodzieży o  swojej hodowli, o 
budowie ula , pszczelej rodzinie 
i  odzyskiwaniu miodu. Następ-
nie rowerowi turyści odwiedzili 
pomnik przyrody - „Siedmio-
buk” k. Olszycy, przy którym 
wszyscy chętnie robili  zdjęcia.  
Leśnym  duktem  młodzież do-
jechała także do trwałego użytku 
ekologicznego  k. Czermnicy.  W 

„Zielonej Kuźni”  w Płotkowie 
uczestnicy rajdu obejrzeli pokaz 
slajdów z harcerskich imprez, 

strzelali z wiatrówki. Posilili się 
mięskiem z grilla i grochówką, 
którą przygotowała dla uczest-
ników p. Dorota Mrówczyńska. 
Za pomoc  w przygotowaniu 
imprezy  serdeczne podzięko-
wania składamy: p. Andrzejowi 
Augustynkowi, p. Krzysztofowi 
Łukaszewiczowi, p. Dorocie 
Mrówczyńskiej, p. Magdzie Za-
rębskiej- Kuleszy a także Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
p. Michałowi Bociarskiemu -
sponsorom imprezy.

Do zobaczenia na trasie !
phm.Andrzej Wasiak 

- organizator rajdu
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W obiektywie Jana Korneluka                 JUNAK 
produkowany

w Szczec. Fabryce Motocykli 

w latach 1956-1965

Festyn Rodzinny w długołęce

dziadek na wnuczka, wnuczek na 
wnuczkę ...itd..., tylko niestety nie 
dowiedzieliśmy się, kto w tym roku 
jest silniejszy, rzepka nie została wy-
rwana. Pozostawimy rozstrzygnięcie 
tej konkurencji do przyszłego roku, 
gdy zakupimy nową linę.

Konkursom nie było końca. Wszy-
scy uczestnicy otrzymywali nagrody, 
nie tylko za zwycięstwo, ale również 
za udział. Zabawa trwałaby dłużej, 
gdyby nie siły natury. Potężna burza, 
która rozszalała się nad Długołęką 
około godziny 18.00, zmusiła nas do 
szybkiej ewakuacji. I tu znów podzię-
kowania w stronę rodziców, którzy 
sprawnie uprzątnęli i zabezpieczyli 
cały sprzęt z boiska i wzajemnie po-
magali sobie w dotarciu do domu w 
strugach ulewnego deszczu.

Była to kolejna udana impreza, któ-
ra dała rodzinom możliwość wspólnej 
zabawy i wspólnego spędzenia czasu, 

bo przecież tak jak wielokrotnie pod-
kreślała Pani Łucja Goc, prowadząca 
festyn – w rodzinie siła.

Serdeczne podziękowania kieru-
jemy w stronę Urzędu Miejskiego, 
za dofinansowanie imprezy,  zakup 
słodyczy i drobnych upominków dla 
dzieci, Panu Wiesławowi Szczypior 
oraz Panu A.Sawickiemu, sołtysowi 
Długołęki, Paniom: G.Zapałowskiej, 
A.Krawczyk, H.Wróbel, M.Kozioł, 
B.Mirota, O.Zakrzewskiej oraz Panom 
: S.Zakrzewskiemu, Cz.Krawczyk, 
M.Kozioł.

Szczególne podziękowania kie-
ruję w stronę nauczycieli, którzy 
przygotowali i prowadzili impre-
zę: Pani Ł.Goc, B.Piotrowskiej, 
R.Góreckiej, E.Kulczyk, oraz Panu 
R.Urtnowskiemu i wszystkim rodzi-
com, którzy w jakikolwiek sposób 
byli pomocni w organizacji festynu.

Inf.własna

Po raz kolejny,  w niedzielne popo-
łudnie 27 maja, Szkoła Podstawowa 
w Długołęce była organizatorem  
Festynu Rodzinnego. W organizację 
imprezy zaangażowali się rodzice, 
sołtys, uczniowie i nauczyciele. Za-
daniem uczniów było zgromadzenie 
fantów na loterię, z której dochód 
będzie przeznaczony na potrzeby 
szkoły. Rodzice podjęli się organizacji 
kulinarnej części festynu. Przygoto-
wali do sprzedaży, za symboliczną 
złotówkę, wspaniałe wypieki, które 
kusiły gości wyglądem i smakiem. 
Każda mama chciała zaprezentować 
swój cukierniczy talent. Podawano 
kawę, napoje chłodzące i ... dobry 
humor. Mężczyźni, przejęli rolę mi-
strzów grillowania i piekli, w sposób 
znany tylko sobie, pyszne kiełbaski. 

Festyn zorganizowano z okazji 
Dnia Matki i zbliżającego się Dnia 
Dziecka, dlatego też, to rodziny były 
głównymi gośćmi imprezy. W trakcie 
festynu  można było obejrzeć tego-
roczne osiągnięcia uczniów i wystawę 
prac plastycznych.

Najwięcej jednak atrakcji czekało 
na dzieci. Dzięki wcześniej pozyska-
nym przez Radę Rodziców środkom, 
„zaprosiliśmy” na boisko szkolne, 
dmuchany zamek i zjeżdżalnie. 
Wszystkie dzieci mogły nacieszyć się 
zabawą, wszystkie otrzymały także 
cukrową watę, prażynki, popcorn, do 
syta i do woli. 

Wiele emocji budził  blok ro-
dzinnych konkurencji sportowych, 

których szeroki zakres przygotowali 
nauczyciele. Rodzice wraz ze swoimi 
pociechami próbowali  sił, między 
innymi w  cięciu drewna ( I miejsce 
rodzina P/P. Potomskich), obieraniu 
ziemniaków ( niedoścignione p. 
D.Połcik i M.Kozioł ).

W rzucie oponą  bezkonkurencyjny 
okazał się Pan Warda, w  podnosze-
niu ciężarka na czas zdecydowanie 
zwyciężyli mężczyzni (I miejsce 
p.J.Skowroński), jednak kobiety 
też nie były gorsze (III miejsce p. 
D.Połcik ).

   Młodsze dzieci i ich rodzeń-
stwo wzięli udział w konkursach z 
hula-hop, skakanką i piłką. Wszyscy 
walczyli wytrwale i ambitnie. Tak 
naprawdę najważniejsza była zabawa, 
wśród dopingu rodziców i kolegów.

Niesamowitą konkurencją okazało 
się przeciąganie liny. W konkuren-
cji, mężczyźni kontra kobiety, po 
dwukrotnej próbie sił,  nie udało 
się rozstrzygnąć, która płeć jest 
silniejsza. Do trzeciego podejścia 
stanęło więc, prawdziwe pospolite 
ruszenie. Wszyscy obecni ruszyli 
do pomocy. Kobiety pragnęły udo-
wodnić,  że są silniejsze, mężczyźni 
uznali zwycięstwo za punkt honoru. 
Za linę chwyciło kilkadziesiąt osób 
i okazało się, po sygnale do rozpo-
częcia konkurencji, że niestety....lina 
nie wytrzymała i po prostu pękła, 
pozostawiając wszystkich uczestni-
ków w sytuacji jak w bajce J. Tuwima 
„Rzepka”, czyli ...babcia na dziadka, 
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P.U.H. GRUND-MAX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

Ogłoszenie
15 i 16 czerwca 2007 r. 

o godz. 16.00 
odbędzie się 

badanie przydatności 
kandydatów 

do Szkoły Muzycznej 
I st. w Goleniowie 

filia w Nowogardzie 
w budynku b.hotelu Cisy 

Plac Wolności 9 
Nowogard

Klub Abstynenta „Hania” 

zaprasza 
dzieci członków Klubu 

oraz dzieci z rodzin 
uboższych  

na Dzień Dziecka
9 czerwca (sobota) 

o godz. 15.00.
Impreza odbędzie się 

w Klubie „Hania” 
na ul. Zamkowej

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Koło Emerytów i Rencistów 
przy Zakładzie Karnym w Nowogardzie 

zawiadamia wszystkich 

emerytów i rencistów 
– uprawnionych do dokonania zapisu i wpłat 
na wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej 

w dn. 26.06. – 1.07.2007 r. w każdy wtorek 
do 15.06. w godz. 11.00 – 13.00 

lub zgłoszenia telefoniczne tel. 091 39 26 077. 
Wysokość wpłat 220 zł od osoby.

     Zarząd Koła E. i R.

Agencja Pracy Tymczasowej Europa 

poleca pracowników 
czasowych na godziny, dni, tygodnie...

- opieka nad dziećmi
- opieka nad ludźmi starszymi
- pracownicy porządkowi
- pracownicy pomocniczy
Pracownicy czasowi na czas zwiększonego 
zapotrzebowania w sezonie urlopowym. Pra-
cownicy do prac prostych i wykwalifikowani.

tel. 091 407 33 17; email: 
europagoleniów@interia.pl

TO SIĘ OPŁACA

Dynamicznie rozwijająca się Spółka z udziałem zagranicznym, 
z siedzibą w okolicach Goleniowa 

zatrudni osobę na stanowisku 
kierownika biura i kontrolera finansowego:
 Oczekujemy:
• doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w okresie dwu lub 

więcej lat,
• znajomości języka angielskiego lub języka niemieckiego w stopniu ko-

munikatywnym.
Mile widziane:
• znajomość zagadnień kadrowo-płacowych,
• wyższe wykształcenie ekonomiczne.

KONTAKT tel. 091/418 05 46/47• futrex@poczta.onet.pl

Restauracja KAMENA
Zatrudni na stanowiska:

• barman – kelner
• kucharz

Kontakt tel. 091 39 22 225

1 czerwca 2007 roku 
zaginął portfel z dokumentami

na nazwisko Damian Rutkowski
Uczciwego znalazcę proszę o kontakt 

pod numerem tel.  781 085 520.

Klub Motorowy CISY Nowogard 
ogłasza postępowanie ofertowe 

na wyłączność w zakresie 
obsługi gastronomicznej 

podczas zawodów pn. Motocrossowe Mistrzostwa Polski, 
które odbędą się w dniach 23 - 24.06.2007 (odpowiednio III i 
IV Eliminacja MP). Oferty składać należy do dnia 11.06.2007 
do godz. 15.00 pod adresem KM CISY, ul. Zamkowa 10/2, 
72-200 Nowogard. 
Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr telefonu 
0510244062.
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OG£OSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam lokal 167 m kw w 
Dobrej Nowogardzkiej na raty. 
608 337 427.

• Pilnie poszukuję do wynajęcia 

mieszkania 2 pokojowego. Tel. 

607 066 425.

• Kupię mieszkanie 2 lub 3 po-

kojowe własnościowe w Nowo-

gardzie na os. Radosława lub 

w innej części miasta. Tel. 0605 

522 340.

• Sprzedam dom 120 mkw plus 
budynki gospodarcze 5 km od 
Nowogardu z działką 5 hektarów, 
cena 220 tys. zł. 514 033 771.

• Kupię działkę ogrodową przy ul. 
Leśnej. 606 782 146.

• Do wynajęcia lokal ok. 20 m kw 
na działalność handlową w Gryfi-
cach. Tanio. Tel. 0609 307 327.

• Poszukuję mieszkania 2 poko-
jowego do wynajęcia. Tel. 0604 
867 363.

• Do wynajęcia stoisko w sklepie ul. 
700 lecia 20F (przy starej Biedron-
ce). Tel. 0606 261 316.

• Zdecydowanie kupię dom z ogro-
dem w Nowogardzie. Tel. 0602 
641 843.

• Sprzedam halę (obiekt ma bramy 
wjazdowe) 1000 m kw na gruncie 
ok. 1800 m kw, cena do uzgodnie-
nia. Tel. 697 352 358. Lokalizacja: 
Nowogard ul. Gen. Bema.

• Kupię 1 /2 domku lub domek w 
Nowogardzie lub zamienię miesz-
kanie na domek (z dopłatą). Tel. 
0506 369 963.

• Mieszkanie 104 m kw, 2 ła-

zienki, salon, na ul. Kościuszki, 

częściowo umeblowane, ogrze-

wanie gazowe indywidualne 

– sprzedam. Tel. 0602 742 484.

• Kupię mieszkanie – kawalerkę 
lub 2 pokojowe w Nowogardzie. 
605 850 786, 609 781 168.

• Sprzedam tanio działkę pod bu-
dowę garażu przy ul. Jana Pawła II. 
Tel. 0608 63 23 25, 091 39 26 032.

• Kupię mieszkanie w starym 

budownictwie, może być do re-

montu lub niewielki dom. Tel. 

0605 820 330.

MOTORYZACJA

• Sprzedam Ranault Laguna, kombi, 
concorde, 1,8, 16V, 120 KM, pełne 
wyposażenie, bez skóry, bezwy-
padkowe, serwisowane, przeb. 
118 000 km, cena do uzgodnie-
nia. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam Opel Astra kombi, 2000 
r., poj. 1,6, cena 10 500 zł. Tel. 
091 419 12 75, 663 748 219.

• Sprzedam Ford Escort cabrio, 
poj. 1800, 16V, 130 KM, rok pro-
dukcji 1993, cena 5500 zł. Tel. 
510 170 269.

• Sprzedam motor WSK 175, 1979 r. 
Tel. po 16.00 091 39 22 145 – cena 
do uzgodnienia. 

• Sprzedam ETZ 250, elektronic, 
1989 r., cena 1650 zł. 692 117 524.

• Sprzedam Poloneza 1991 r. 

sprawny + drugi na części. Cena 

ok. 1000 zł. Tel. 091 39 22 165.

ROLNICTWO 
• Sprzedam 5 ton pszenżyta i 3 tony 

owsa, cena do uzgodnienia. 091 
39 17 602.

• Sprzedam części do ciągnika MTZ 
82 oraz betoniarkę 250. 0783 
838 082, 091 39 106 21.

• Sprzedam Bizona, cena do 
uzgodnienia, dzwonić w sobotę 
605 389 985.

• Kupię dmuchawę do zboża. 091 
39 14 053.

• Sprzedam zboże paszowe, 
owies, jęczmień i żyto, cena 60 
zł/m lub zamienię na cielaki. Tel. 
500 197 442.

• Sprzedam rozsiewacz do nawozu 
400 kg dwutalerzowy z wałkiem, 
cena 2000 zł. 781 441 089. 

• Sprzedam prosięta 8 tygodniowe. 
091 39 17 366.

• Sprzedam pszczoły (roje). 091 

39 11 018.

USŁUGI

• Nauka angielskiego. 0697 
027 844. 

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• Profesjonalne strony interneto-

we na indywidualne zamówienie 
– szybki czas realizacji, faktury 
VAT. 0605 522 340.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• Dachy, docieplenia, klinkier. 

885 157 291.

• KOREPETYCJE DLA STUDEN-

TÓW matematyka, statystyka, 

ekonometria, ekonomia mat. 

Kontakt tel. 600 924 128, ema-

il: iwonand1@wp.pl.
• DYWANOPRANIE. 0604 

373 143.

• Usługi ogólnobudowlane, wy-

kończenia wnętrz, instalacje. 

605 401 911, 608 825 600.

• Dekarsko-blacharskie, docie-

plenia. 508 170 846.

• Transport, przeprowadzki 

– 0604 516 451.

• Usługi remontowo-budowlane. 
0880 690 324.

• Kompleksowe usługi BHP. Tel. 

0601 87 07 98.

• Cyklinowanie podłóg. 

691 703 843.

• TIPSY – tanio i profesjonalnie. 

504 589 679.

PRACA

• Przyjmę mechanika samocho-
dowego z kwalifikacjami. 091 39 
20 131, 0605 276 271.

• Zatrudnimy mechanika samocho-
dów osobowych. Goleniów.091 
407 33 07, 606 948 278.

• Zatrudnię kucharzy z praktyką, 
kelnerów i barmanów. Hotel Oskar 
Nowogard, tel. 602 474 266.

• Pomoc kuchenną z doświadcze-
niem zatrudnię. Tel. 602 474 266.

• Fachowców do produkcji siat-
ki ogrodzeniowej. Kikorze. 
502 652 929.

• Zatrudnię od zaraz glazurnika – 

wykończenia. Tel. 889 133 882.

• Zatrudnię sprzedawcę. Tel. 
602 474 266, 091 39 20 091.

• Przyjmę do pracy na gospodar-
stwo rolne z prawem jazdy na 
ciągnik (mile widziane inne). Tel. 
602 267 382.

• Przyjmę kierowcę z prawem jaz-
dy kat. C. Tel. 0605 276 271.

• Przyjmę ucznia na praktykę na 
rok 2007/2008 – mechanik po-
jazdów samochodowych. 091 39 
20 303.

• Zatrudnię murarza. 501 549 756.
• Przyjmę ludzi do pracy fizycz-

nej, murarzy, dekarzy, cieśli. 
886 356 699.

• J&M Magnament z siedzibą w 
Szczecinie zatrudni do pracy se-
zonowej osoby uczące się oraz 
mężczyzn do ciężkiej pracy w 
Nowogardzie. 1000 zł/ 14 dni. Tel. 
508 244 370.

• Pizzeria „Neptun” przyjmie do 
pracy kierowcę do rozwożenia 
pizzy z własnym samochodem. 
Dogodne warunki finansowe. 
Wiadomość na miejscu. 

INNE

• Elektryczny przepływowy pod-

grzewacz wody, 380 V, małe 

gabaryty, do domku, baru, 

cena od 150 zł oraz Gazowy 

podgrzewacz wody 130 – 180 

litr., stojący, idealny do domku, 

pensjonatu, restauracji, gdzie 

gorąca woda jest w kilku bate-

riach – jednocześnie cena 1000 

zł. 0501 446 467.

• Sprzedam bardzo tanio segment 
goleniowski „Hubert” bez szafy, 
wymiar 320 m. Tel. 091 39 22 783, 
0660 392 851.

• PIEC gazowy c.o. VAILLANT, 

cena 600 zł lub piec c.o. – elek-

tronik, cena 1.200 zł oraz Jun-

kers gazowy do łazienki, kuchni 

firmy Vaillant, cena 450 zł – gwa-

rancja, serwis. 0501 446 467.

• Grzejniki panelowe c.o. do 

mieszkania, domku, warsztatu, 

różne rozmiary, nowe i używa-

ne – tanio oraz piec gazowy c.o. 

Vaillant stojący, żeliwny, elek-

tronik, do domku, cena od 800 

zł. Serwis gwarancyjny. 0501 

446 467.

• Sprzedam zamrażarkę, chłodziar-
kę i inne urządzenia gastrono-
miczne i sklepowe (gwarancja). 
601 58 74 38.

• Sprzedam czytnik kart pamięci 
uniwersalny, nowy w pudełku, 
cena 40 zł. Tel. 0605 522 340.

• Przyjmę ziemię. 0508 309 980.
• Sprzedam wypoczynek stylowy 

1,2,3; regały + lada sklepowa – 

nowe na rurkach niklowanych. 

Tel. 694 325 416.

• Sprzedam aparat telefoniczny 
Ericsson K700i, z dodatkowym 
wyposażeniem, na gwarancji, za-
dbany. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam drzwi wejściowe anty-
włamaniowe. Tel. 502 649 118.

• Oddam gruz, czysty, dachówkę. 
886 356 699.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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)

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

Do serca 

przytul psa
Zachęcamy Państwa do 
przygarnięcia czworonoga, 
który z wytęsknieniem cze-
ka na nowego właściciela. 
Psy można obejrzeć w Przy-
tulisku przy Przychodni 
Weterynaryjnej „Sikorka” 
w miejscowości Sikorki 41 
lub dowiedzieć się szcze-
gółów pod numerami te-
lefonu (091) 39 17 695 lub 
(091) 39 17 664.

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD 

1. Sprzedawca 
2. Monter okien PCV 
3. Barman-kelner, kucharz, pomoc 

kuchenna 
4.  Kierownik sklepu –
5. Przedstawiciel handlowy –
6. Sprzątaczka –
7.  Pracownik magazynu –.
8.  Pracownik ds. Księgowości - 
9.  Tynkarz, betoniarz, zbrojarz, ma-

larz –
10. Malarz, tynkarz, szpachlarz, gla-

zurnik, brukarz 
11. Ochroniarz – 
12. Mechanik samochodów osobo-

wych – 
13. Pracownik produkcji 
14. Pracownik myjni samochodowej 
15. Recepcjonista 
16. Spawacz  
17.  Nauczyciel: jęz. Polskiego, jęz. 

Angielskiego, Fizyki, Matema-
tyka 

18.  Pracownik gospodarczy 

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Kierowca z kat. C+E (Mieszewo) 
(Goleniów) (Gryfice)

2.  Kucharz, pomoc kuchenna  (Gle-
wice)

3.  Szwaczka (Goleniów)
4. Mechanik samochodowy  (Gole-

niów)
5.  Pracownik produkcji (Goleniów)
6.  Rejestratorka, kucharka (Ustronie 

Morskie)
7. Pracownik produkcji (Wyszo-

mierz)
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Pomorzanin Nowogard – Zorza Dobrzany 0:1 (0:0)

Pocieszenia nie było
Pomorzanin: Haberski – Nierad-

ka, M. Miklas, Marszałek, Gołdyn, 
Jędras, Jurczyk, Bonifrowski, D. 
Gruszczyński (80’ M. Gruszczyński), 
Galus, K. Miklas (69’ Kram).

W końcówce przegranego sezonu 
drobnym pocieszeniem dla sympaty-
ków Pomorzanina miała być wygrana 
z Zorzą Dobrzany. Niestety, pocie-
szenia tego nie było. Zresztą chyba 
niewielu kibiców w to wierzyła skoro 
stadion świecił pustkami.

A zaczęło się tak, jakby rzeczywiście 
miała nastąpić mała rekompensata. 
Już w 5. minucie szarżującego prawą 
stroną Galusa fauluje jeden z rywali. 
Rzut wolny wykonał Bonifrowski, 
zagrał do Galusa, ten uderzył, jednak 
obok bramki. Pięć minut później Po-
morzanin stwarza sobie jeszcze lepszą 
okazję. Przechwycona w środku pola 
piłka trafia do Galusa, który będąc z 
prawej strony pola karnego zagrywa 
po ziemi do D. Gruszczyńskiego. 
Uprzedza go jednak bramkarz Zorzy i 
wybija piłkę. Dopada do niej Jurczyk, 
ale też nie zdołał umieścić jej w siatce. 
Po chwili bramka dla Pomorzanina 
musiała już paść. Niestety, nie padła. 
Trzech zawodników gospodarzy 
miało przed sobą tylko bramkarza. 
Prowadzący piłkę Galus zamiast 
zagrać do któregoś z partnerów zde-
cydował się sam wykończyć akcję, 
ale bramkarz nie dał się zaskoczyć i 
pewnie obronił jego uderzenie. Ko-
lejna okazja nadeszła w 18. minucie. 
Gołdyn uderzał z rzutu wolnego z 25. 
metrów, ale zrobił to niecelnie.

Zorza, która nastawiła się na przyj-
mowanie rywala na własnej połowie, 
przetrwała początkowy napór i zaczę-
ła się odgryzać. W 23. minucie kontra 
lewą stroną zakończyła się wrzutką 
w pole karne wprost do jednego z 
graczy z Dobrzan. Ten jednak nie 
zdołał opanować piłki.

W 30. minucie Pomorzanin miał 

kolejną świetną okazję. D. Grusz-
czyński przez nikogo nie atakowany 
doprowadził piłkę w pole karne, bę-
dąc w wyśmienitej sytuacji uderzył z 
15. metrów, lecz zrobił to tak lekko, 
że nie było szans by piłka znalazła 
się w siatce.

W 37. minucie Zorza mogła objąć 
prowadzenie gdy jeden z jej graczy 
znalazł się sam przed Haberskim. 
Bramkarz Pomorzanina wygrał ten 
pojedynek, a dobijający głową z 15. 
metrów zawodnik gości posłał piłkę 
prosto w jego ręce.

W 43. minucie kibice obejrzeli ko-
lejny rażący przykład nieskuteczności 
Pomorzanina. Trzech zawodników 
gospodarzy miał przed sobą dwóch 
obrońców, K. Miklas nie miał po-
mysłu na rozegranie tej akcji i stracił 
piłkę.

Po przerwie Zorza zaczęła spo-
kojnie, powoli rozgrywała piłkę i 
przyniosło to efekt już w 52. minucie. 
Akcja lewą stroną zakończyła się 
dośrodkowaniem, Haberski popeł-
nił błąd i jeden z graczy z Dobrzan 
uderzeniem głową umieścił piłkę 
w siatce. To powinien być zimny 
prysznic dla Pomorzanina, ale nie 
był. Gospodarze co prawda częściej 
przebywali na połowie gości, a na-
wet w okolicy ich pola karnego, ale 
mówienie w tym przypadku o za-
grożeniu bramce Zorzy byłoby lekką 
przesadą. Wystarczy wspomnieć, ze 
najgroźniejszą sytuacją był rzut wolny 
z 17 metrów, z którego Gołdyn posłał 
piłkę nad bramką.

Zorza też nie forsowała tempa, ale 
mimo to była bliska podwyższenia 
wyniku. W 71. minucie w zamiesza-
niu pod bramką Pomorzanina defen-
sorów gospodarzy dopadła dziwna 
stagnacja, jeden z przyjezdnych 
trącił piłkę, która powoli turlała się 
w kierunku bramki, lecz zatrzymała 
się na słupku.

Od 70. minuty nowogardzki zespół 
sprawiał wrażenie pogodzonych z 
własnym losem, nie był w stanie 
stworzyć żadnej okazji i pozwolił grać 
Zorzy. I tylko dzięki nieporadności 
gości w 83. minucie Pomorzanin nie 
stracił kolejnej bramki. Do wrzutki z 
lewej strony boiska starało się dosko-
czyć trzech zawodników z Dobrzan, 
nie udało się to żadnemu i piłka 
minęła bramkę.

Pozostałe wyniki meczów:
Osadnik Myślibórz - Dąb Dębno 

1:2, Radovia Radowo Małe - Orzeł 
Trzcińsko-Zdrój 0:6, Piast Chociwel 
- Piast Choszczno 0:2, Polonia Płoty 
- Fagus Kołbacz 1:0, Sparta Gryfice 
- Vineta Wolin 1:3, Mieszko Mieszko-
wice - Odra Chojna 5:0, Hutnik EKO 
TRAS Szczecin - Kłos Pełczyce 0:1.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1.  Dąb Dębno 28 73 73-23
2.  Piast Choszczno 28 63 69-27
3.  Vineta Wolin 28 59 60-30
4.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 28 55 63-36
5.  Odra Chojna 28 49 60-40
6.  Pomorzanin Nowogard 28 44 57-49
7.  Polonia Płoty 28 42 57-48
8.  Mieszko Mieszkowice 28 34 39-33
9.  Piast Chociwel 28 34 41-31
10.  Sparta Gryfice 28 33 39-50
11.  Fagus Kołbacz 28 28 30-56
12.  Kłos Pełczyce 28 27 29-45
13.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 28 27 36-48
14.  Osadnik Myślibórz 28 27 38-63
15.  Radovia Radowo Małe 28 21 38-85
16.  Zorza Dobrzany 28 21 30-95

Jakub Jędras (z lewej) nie może uznać tego meczu za udany. Podobnie jak 
reszta zespołu

SZACH I MAT !
Obchody Święta Ludowego szachiści uczcili biorąc udział w turnieju 

szachowym, który zorganizowała Rada Miejsko-Gminna Zrzeszenia LZS. 
Turniej rozegrano w gościnnych progach Nowogardzkiego Domu Kultury, 
za przygotowanie sali do rozgrywek w imieniu organizatora i zawodników 
serdecznie dziękuję całemu personelowi oraz Pani kierownik. Grano 7 rund 
kojarzonych systemem szwajcarskim przy pomocy komputera. A grano o 
puchary ufundowane przez Prezesa Województwa Zachodniopomorskiego 
PSL Kazimierza Ziembę, który osobiście wręczył je zwycięzcom na scenie 
plenerowej przy aplauzie publiczności. I tak puchar za zwycięstwo w katego-
rii „Open” odebrał Paweł Taberski, natomiast w kategorii „Junior” Krystian 
Olechny. Gratuluję!. Szkoda tylko, że w zawodach nie wystąpiła większa ilość 
amatorów tej królewskiej gry, a skądinąd wiem że jest ich w Nowogardzie 
sporo. Do następnego spotkania przy 64 polowej planszy.

Janusz Kawecki      
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REKLAMA

banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Radiowa w
Radio VOX Gryfice

REKLAMA

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA 
“POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A

V Memoriał Feliksa Makarewicza
W niedzielę, 3 czerwca na stadionie 

przy ul. Bema odbył się V Memoriał 
Feliksa Makarewicza co roku organi-
zowany przez Zarząd MG LZS.

Gościem honorowym była wdowa 
Genowefa Makarewicz wraz z synem 
i synową.

Pani Genowefa dokonała symbo-
licznego otwarcia spartakiady po 
czym wraz z delegacją uczestników i 
organizatorów udała się na cmentarz, 
gdzie na grobie zasłużonego społecz-
nika, działacza LZS złożono wiązanki 
kwiatów i zapalono znicze.

Na boisku czynna była wystawa 
pamiątek po Zmarłym oraz fotografie 
przypominające cztery poprzednie 
Memoriały.

Głównymi konkurencjami imprezy 
były tradycyjnie turnieje piłki nożnej 
i piłki siatkowej.

Do turnieju piłkarskiego przy-
stąpiło 10 drużyn z terenu gmi-
ny.

Zwyciężyła drużyna z Ostrzycy 
przed Nowogardem i Osowem.

Najlepszym strzelcem został Da-
wid Kubski z LZS Ostrzyca, który 
otrzymał panmiątkową statuetkę, 
którą ufundowała i wręczyła Pani 
Genowefa Makarewicz.

Do rozgrywek siatkarzy zgłosiło 
się rekordowo 12 drużyn. Zwyciężyła 
drużyna z Czermnicy, przed Osowem 
i Słajsinem. 

Zwycięskie drużyny otrzymały pa-
miątkowe puchary fundowane przez 
anonimowych sponsorów.

Nie zabrakło gier, zabaw i konkur-
sów dla dzieci i dorosłych, którzy 
licznie zjawili się w miejscu zawodów 
by dopingować swoich faworytów.

Do zobaczenia za rok!
Ireneusz Karczyński

foto T. Golińska
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Skutery
Rowery

od 2899 zł - 2499 zł
od 249 zł - 199 zł

REKLAMA

Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

REKLAMA

REKLAMA

P.H. HURTPOL Nowogard  

zatrudni  osoby 
z orzeczeniem o niepełnosprawności 

do pracy w dziale obsługi klienta
Wymagania: wykształcenie min. śred-
nie, znajomość obsługi komputera, 
łatwość w nawiązywaniu kontaktów, 
mile widziane doświadczenie w pracy 
biurowej oraz

Magazyniera 
z uprawnieniami na wózki widłowe 
Wymagania: wykształcenie średnie, 
doświadczenie w pracy magazynowej.

Oferty: kadry@hurtpol.pl 
lub  tel.091 579 29 18

REKLAMA

Seminarium
 

Fundusze dla oświaty

czytaj na s. 3

Istotna 
zmiana 
budżetu
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KALENDARIUM
8 CZERWCA

Imieniny:   Dobrociech, Herakliusz, Jadwiga, Jakub, 
Karp, Maksym, Maria, Medard, Seweryn, Wilhelm i 
Wyszesław

9 CZERWCA

Imieniny: Anna, Anna-Maria, Bertrand, Efrem, Felicjan, 
Felicjana, Florencjusz, Józef, Kanimir, Kolumb, Maksy-
mian, Prosimir i Ryszard

10 CZERWCA

Imieniny: Amancjusz, Amata, Apollo, Asteriusz, 
Aureliusz, Bogumił, Bogumiła, Cecylia, Diana, Edgar, 
Henryk, Jan, Maksym, Małgorzata, Mauryn, Onufry i 
Tymoteusz

11 CZERWCA

Imieniny: Anastazy, Barabasz, Barnaba, Feliks, Fortu-
nat, Flora, Jan, Paula, Paryzjusz, Radomił, Radomiła i 
Teodozja

REKLAMA

POMÓŻMY 
SOBIE

Informujemy, że zamiesz-
czanie ogłoszeń w tej rubry-
ce jest bezpłatne. Zgłoszenia 
są przyjmowane pod nume-
rami telefonów: 091 392 21 
65 do 16.00, po 16.00 - 091 
392 50 87.

Tutaj mogą Państwo za 
pośrednictwem gazety lub 
osobiście zaoferować swoją 
pomoc, np.: odzież, meble, 
żywność, opał.

Nie bądźmy obojętni wo-
bec ludzi znajdujących się w 
trudnej sytuacji.

   Z góry dziękujemy.  
Redakcja 

Uwaga Emeryci
Prosimy uprzejmie o sprawdzenie w legi-

tymacji czy składki na ten rok są opłacone. 
Szczególnie ważne jest by ZKP było do końca 
maja opłacone. Z góry dziękujemy.

Biuro czynne w poniedziałki i piątki od go-
dziny 9.00 do 12.00. Alina Ochman

Wykryć i skutecznie pomóc
Przemoc w rodzinie jest nadal poważnym społecznym problemem. W Nowogardzie powstała lokalna 

inicjatywa, która ma pomagać osobom nią dotkniętą.
Jej początkiem było spotkanie 

przedstawicieli rozmaitych insty-
tucji, do którego doszło na tere-
nie nowogardzkiego Komisariatu 
Policji. To tam zainicjowano po-
wstanie lokalnej koalicji na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie. Efektem dalszych prac 
było opracowanie systemu, który 
ma pomóc osobom borykającym 
się z tym problemem.

Pierwszym jego elementem 
będzie Zespół ds. Przeciwdzia-
łania Przemocy w Rodzinie. 
W jego skład wchodzić będzie 
kilkanaście osób, na co dzień 
pracujących w instytucjach, które 
w jakikolwiek sposób stykają się 
z ofiarami przemocy w rodzinie. 
W zamyśle twórców systemu ma 
to być ciało doradcze i opinio-
dawcze. Na wspólnych posie-
dzeniach członkowie Zespołu 
wymieniać będą doświadczenia, 
przygotowywać projekty uchwał 
dla Rady Miasta czy zwyczajnie 
lobbować.

Drugi element systemu jest 
bardziej konkretny. Działający 
przy nowogardzkim Ośrod-
ku Pomocy Społecznej Zespół 
Interwencji Kryzysowej, bo o 
nim mowa, będzie przetwarzał 
wszystkie informacje na temat 
przemocy w rodzinie na terenie 
naszej gminy. To tutaj będą mo-
gły zgłosić się ofiary przemocy 
jak i jej świadkowie. Co ważne, 
ZIK zapewnia pełną anonimo-
wość.

„Do zakresu jego działania 
będą należały bieżące kontakty 

Nielegalna broń
 
Nowogardzcy policjanci zatrzymali mężczyznę, 

który posiadał nielegalną broń. Został osadzony 
w areszcie.

W poniedziałek, tuż  po godzinie 21 dyżurny 
Komisariatu Policji w Nowogardzie został te-
lefonicznie powiadomiony przez leśniczego, że 
w kompleksie leśnym w okolicy miejscowości 
Strzelewo zatrzymał mężczyznę, który posiada 
przy sobie broń palną własnego wyrobu. Okazał 
się nim 62-letni Zygmunt R., mieszkaniec naszej 
gminy. Posiadał on karabin własnego wyrobu z 
gwintowaną lufą i kolbą drewnianą, bez numeru 
identyfikacyjnego oraz kilka sztuk amunicji. Kara-
bin ten został przerobiony z broni sportowej typu 
KBKS. Mężczyznę osadzono w policyjnym areszcie, 
a broń zabezpieczono do badań balistycznych. 
W trakcie przesłuchania podejrzany wyjaśnił, że 
broń zrobił sam a nauczył się tego w wojsku oraz 
w trakcie nauki w szkole metalowej. Jak mówi 
bardzo interesuje się bronią, ale nie służyła mu ona 
do kłusowania, lecz do płoszenia dzików. Docho-
dzenie w tej sprawie prowadzi Komisariat Policji 
w Nowogardzie.

Zygmuntowi R. przedstawiono zarzut posiadania 
broni bez pozwolenia, za co grozi kara pozbawienia 
wolności do lat 2.

Ag

z poszkodowanymi, sporządza-
nie różnego rodzaju wywiadów, 
przekazywanie informacji, mo-
nitorowanie toku postępowania. 
Jeżeli będzie taka potrzeba i zgoda 
pokrzywdzonego będziemy kiero-
wać wnioski sądowe,  różne pisma 
do prokuratury czy policji. Nie 
będziemy zapominać o pomocy 
codziennej, związanej z pracą 
socjalną. Będziemy pracować z 
tymi osobami, organizować im 
różnego rodzaju terapie, na ile 
jest to możliwe. Na dzień dzi-
siejszy w OPS-ie jest psycholog, 
prawnik, więc w tym zakresie 
będzie udzielana bieżąca pomoc. 
Ponadto OPS współpracuje z 
Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie gdzie może kierować na 
bardziej skomplikowane terapie.” 
– wyjaśnia inicjator powstania 
koalicji, kurator zawodowy To-
masz Macul.

 Jeśli działania ZIK nie będą 
wystarczające do akcji wkroczy 
trzeci element systemu, Zespół 
Interdyscyplinarny. Nie ma on 
stałego składu, ale ma stale zada-
nie: pomoc konkretnym ludziom 
w konkretnej sprawie. 

„Zespół Interdyscyplinarny bę-
dzie debatował nad konkretnym 
problemem i będzie podejmował 
tak skoordynowane działania, 
przez podział ról i kompetencji, 

żeby to w odpowiednim czasie 
dało określone efekty. Żeby nie 
było takiej sytuacji, że każdy 
robi to, co do niego należy a nie 
ma przepływu informacji. A 
przepływ informacji w tego typu 
działaniach jest podstawą suk-
cesu i na tym będziemy działali. 
– tłumaczy dalej Tomasz Macul 
– Cała ta inicjatywa ma przybli-
żyć instytucjom i społeczeństwu 
problem, który jest wsuwany 
pod koc. Wszyscy wiemy, że tej 
przemocy jest bardzo dużo, ale 
niestety bardzo trudno jest to 
diagnozować, bardzo trudno jest 
to wykryć i skutecznie pomóc. 
Ofiara przemocy bardzo często 
się wycofuje, nie chce, boi się. Są 
różne czynniki, które powodują, 
że wykrywalność i diagnozowanie 
zjawiska jest zbyt mała, a wszelkie 
opracowania naukowe wskazują, 
że zjawisko jest bardzo duże, tylko 
trzeba je umieć zdiagnozować, 
znaleźć i przeciwdziałać.”

Parafowanie dokumentu ko-
alicyjnego nastąpi 21 czerwca. 
Miejmy nadzieję, że złożenie 
podpisu wystarczająco zmobili-
zuje instytucje będące jej człon-
kiem i osoby dotknięte przemocą 
w rodzinie znajdą należną im 
pomoc.

Ag

Podziękowania
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Nowogardzie w Dniu 

Dziecka przekazał 70 rodzinom wielodzietnym i najuboższym 
paczki z żywnością i słodyczami.Jesteśmy wdzięczni – dziękujemy 
Zarządowi PKPS i Burmistrzowi Kazimierzowi Ziembie

Obdarowani



38-11.6.2007 r. 

REKLAMA

REKLAMA

Seminarium 

Fundusze unijne 
dla placówek oświatowych

Z inicjatywy posłanki Magdaleny Kochan i zastępcy burmistrza Nowogar-
du Artura Gałęskiego zorganizowano w Nowogardzie seminarium na temat 
„Możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność placówek 
oświatowych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejsjkiej w perspektywie 
finansowej 2007 – 2013”.

Organizacja seminarium zajął się nowy wydział Urzędu Miejskiego – Wydział 
Rozwoju Lokalnego i Pozyskiwania Funduszy. Cele, zadania i sposoby działania 
Wydziału zaprezentował pełniący obowiązki zastępcy Kierownika Wydziału 
Tobiasz Lubczyński.

Seminarium otworzył burmistrz 
Nowogardu Kazimierz Ziemba wi-
tając przybyłych gości honorowych 
– posłankę Magdalenę Kochan, 
przewodniczącego Sejmiku Zachod-
niopomorskiego Michała Łuczaka, 
starostę goleniowskiego Tomasza 
Stanisławskiego, przewodniczącego 
Rady Powiatu Witolda Kaleczyca.

Uczestnikami seminarium byli 
dyrektorzy placówek oświatowwych 
z terenu powiatu goleniowskiego , 
a wykładowcami i prowadzącymi 
dyskusję Kamil Rozpędek – właściciel 
firmy doradczej i szkoleniowej „Ta-
bus”, Wojciech Spychała – konsultant 
Ośrodka Regionalnego Europejskie-
go Programu „Młodzież”, Katarzyna 
Maksymowicz – doradca zawodowy 
w Zespole Szkół Zawodowych w 
Goleniowie.

Projekty edukacyjne realizowane 

na terenie powiatu goleniowskiegio 
prezentowały Dorota Rybarska-Ja-
rosz dyrektor Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu w UMiG Goleniów 
oraz Agata Wolińska pracująca w tym 
Wydziale. 

Cele seminarium najbardziej lapi-
darnie scharakteryzował Przewodni-
czący Sejmiku Michał Łuczak – „Idą 
zmiany. Nie dlatego, że władza się 
zmienia i zmiany obiecuje. Zmiany 
wymuszane są postępem cywilizacyj-
nym, przeobrażeniami kulturowymi i 
pokoleniowymi. To co było dobre kilka 
lat temu już nie wystarcza. Trzeba 
szukać nowych rozwiązań. Gratu-
luję Wam pomysłu na nowy sposób 
odnajdywania się w otaczającej nas 
rzeczywistości”.

Obszerna relacja w kolejnych wy-
daniach „DN”

Tekst i foto LMM

Publiczna kwesta
Zarząd Rejonowy PCK w Nowogardzie organizuje w dniu 09.06.2007 r 

(sobota) w godz. 9.00 – 14.00 publiczną kweste, z której dochód przeznaczony 
będzie na półkolonie dla dzieci z rodzin ubogich Nowogardu i okolic.

Kwestować będą uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1.
Na zbiórkę wydał zezwolenie Marszałek Województwa Zachodniopomor-

skiego
(Decyzja nr 3/07 z dnia 5 marca 2007 r.)

Kierownik Zarządu Rejonowego PCK
Małgorzata Bielska

 Krew darem życia
W dniu 14 czerwca obchodzony jest Dzień Honorowego Dawcy Krwi. Z 

tej okazji Zarząd Rejonowy PCK w Nowogardzie składa życzenia zdrowia 
i wytrwałości dla wszystkich krwiodawców z naszego miasta i okolic.

Kierownik Zarządu Rejonowego PCK 
Małgorzata Bielska

Zmiany w budzecie
Podczas VIII Sesji RM w dniu 30 

maja radni podjeli ważkie decyzje 
budzetowe. W przyjetej uchwale czy-
tamy m.in. że dokonuje się przeniesień 
znacznych sum i zmienia pierwotne 
założenia inwestycyjne.

W pierwotnej wersji ustawy budże-
towej były następujące zapisy:

- budowa oswietlenia Promenady 
– 100 000 zł,

- mur okalający jezioro – 40 000 zł,
- przebudowa alei Promenady 

– 200 000zł,
- koncepcja ścieżki rowerowej wokół 

jeziora – 10 000 zł.

Przyjęta w dniu 30 maja uchwała 
nadaje powyższym zapisom nastepu-
jące brzmienie:

- modernizacja dróg i chodników 
przy ul. Waryńskiego – 28 000 zł,

- modernizacja ul. Traugutta – 
20 000 zł,

- zagospodarowanie terenów wokół 
jeziora – 350 000zł.

Dociekliwi Czytelnicy zapewne 
doliczą się zwiększenia kwot o 48 000 
zł.

Pieniądze te pozyskano zmniejszając 
o te właśnie kwotę rezerwę ogólna.

Opr. LMM
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Panu Prezesowi 
Marianowi Jeż
wyrazy serdecznego 

współczucia z powodu 
śmierci Żony

składa 
Rada Nadzorcza 

Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Cisy”

Warsztatowe wakacje Nowogard’2007
Są to edukacyjne warszta-

ty dla młodzieży polsko-nie-
mieckiej, które odbędą się w 
Nowogardzie w dniach 09.07.-
21.07.2007 r. Składają się na nie: 
Polsko-Niemieckie warsztaty 
literacko-dziennikarskie, War-
sztatowe Spotkania Artystycz-
ne Nowogard’2007 oraz Pol-
sko-Niemieckie spotkania ze 
sztuką malarską i ceramiczną 
Nowogard’2007 w tym Polsko-
Niemiecki Plener Malarski. 
Projekty te odbędą się dzięki 
Nowogardzkiemu Domowi 
Kultury, który pozyskał środki 
finansowe w kwocie 162.864,75 
PLN ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Programu INTER-
REG III A (Fundusz Małych 
Projektów Euroregionu Pome-
rania) oraz ze środków budżetu 
państwa. 

Nowogardzki Dom Kultury 
od kilku lat organizuje już war-
sztaty dla młodzieży z zakresu: 
filmowania, fotografowania, 
teatru, tańca oraz muzyki. In-
nowacją tego projektu będzie 
włączenie dodatkowych form: 
teatru ognia i szczudlarstwa z 
których będą mogli skorzystać 
wszyscy uczestnicy warsztatów. 

I tak: młodzież uczestnicząca 
w warsztatach filmowych i fo-
tograficznych przygotowywana 
będzie pod kątem tworzenia i 
montowania filmów oraz ro-
bienia zdjęć. Warsztaty te po-
prowadzą specjaliści z Wyższej 
Szkoły Filmowej i Teatralnej 
w Łodzi. Efektem końcowym 
będzie montaż filmu i jego ple-
nerowa projekcja oraz wystawa 
zdjęć powstałych podczas war-
sztatów fotograficznych. 

Z kolei warsztaty teatralne 
i taneczne prowadzone będą 
przez specjalistów z kraju i z 
zagranicy. Warsztaty te będą 
dla młodych ludzi możliwoś-
cią znalezienia się w szerokim 
świecie sztuki oraz samorealiza-
cją w działaniach artystycznych. 

Warsztaty taneczne prowadzo-
ne będą w dwóch dziedzinach 
tj. taniec towarzyski i taniec 
współczesny.  Natomiast pod-
stawowym celem warsztatów 
teatralnych jest m.in. przygo-
towanie uczestników do świa-
domego korzystania z dorobku 
światowej i rodzimej kultury, 
twórczego uczestnictwa w ży-
ciu kulturalnym oraz rozwijanie 
uzdolnień i zainteresowań te-
atralnych. Warsztaty te prowa-
dzone będą przez specjalistów z 
kraju i z zagranicy: choreogra-
fów, specjalistów w dziedzinie 
tańca, mimów, aktorów, reży-
serów. 

Kolejną formą są warsztaty 
muzyczne prowadzone przez 
specjalistów z zakresu śpiewu: 
białego i estradowego oraz gry 
na instrumentach perkusyj-
nych. Na tych warsztatach mło-
dzież oprócz śpiewu i gry na 
instrumentach nauczy się krea-
tywności rytmicznej. 

Natomiast warsztaty malar-
sko-ceramiczne stworzą mło-
dym ludziom okazję do znalezie-
nia się w świecie sztuki, pomogą 
im w samorealizacji, w działa-
niach artystycznych, w edukacji 
pod okiem znanych wykładow-
ców - twórców sztuki, a także 
artystów malarzy – uczestników 
Polsko-Niemieckiego Pleneru 
Malarskiego. Plener Malarski 
w Nowogardzie stał się nieod-
łącznym elementem młodzieżo-
wych warsztatów. Jest on na tyle 
znany w kręgach artystycznych, 
że w tym roku organizator miał 
mnóstwo ofert z całej Polski – 
było w czym wybierać. Efektem 
zarówno warsztatów jak i ple-
neru malarskiego będą robocze 
wystawy powstałych prac, które 
będzie można oglądać w ogro-
dzie Biblioteki Miejskiej. 

Nowogardzki Dom Kultury 
postanowił zorganizować po 
raz pierwszy w Nowogardzie 
polsko-niemieckie warsztaty 
literacko-dziennikarskie po 

to by wykładowcy mogli przy-
gotować młodzież pod kątem 
pracy literacko-dziennikarskiej. 
Uczestnicy tego projektu będą 
śledzić, uwieczniać i opisywać 
wszystkie działania pozostałych 
grup warsztatowych oraz in-
nych wydarzeń około warszta-
towych odbywających się w tym 
czasie w naszym mieście. W ten 
sposób przygotowywane zosta-
ną materiały do dwujęzycznego 
foldera po warsztatowego. 

W ww. warsztatach i plenerze 
malarskim uczestniczyło będzie 
239 osób: 206 osób to polsko-
niemiecka młodzież i artyści 
malarze, pozostałe osoby to 
wykładowcy i specjaliści w za-
kresie prowadzenia warsztatów. 
Wiążącym elementem wszyst-
kich projektów będzie również 
wspólny udział jego uczestni-
ków w wykładach, projekcjach 
filmowych, olimpiadzie sporto-
wej, dyskotekach, ogniskach i 
innych działaniach.

Jak mówi Koordynator i Dy-
rektor ww. projektów Pani Mi-
rosława Przybyłek: „Celem tych 
Polsko-Niemieckich warsztatów 
jest wspólne poszukiwanie i od-
krywanie świata wartości oraz 
przezwyciężanie barier języko-
wych i uprzedzeń wynikających 
z historii obu narodów. 

Warsztaty odbywały się będą 
na terenie całego miasta tj. w 
Nowogardzkim Domu Kultury, 
Bibliotece Miejskiej, w szkołach 
miejskich. Na uwagę zasługuje 
fakt, iż uczestnicy warsztatów 
nie ponoszą żadnych opłat. Ze 
strony polskiej uczestnikami 
ww. warsztatów będzie mło-
dzież, która na co dzień uczęsz-
cza na zajęcia do Nowogardz-
kiego Domu Kultury.

W następnym numerze 
Dziennika Nowogardzkiego za-
mieścimy informacje dotyczące 
Festiwalu „Lato z Muzami”®. 

Ireneusz Karczyński

Teskt autoryzowany.

Regulamin Konkursu Plastycznego 

na Najpiękniejszy 

Wianek 
Świętojański

• Celem konkursu jest wykonanie wianka z 
oświetleniem (np. znicz)

• Podstawa wianka z niezatapialnego tworzy-
wa np. styropianu

• Konkurs ma być atrakcją działań plastycz-
nych dla młodzieży i dorosłych

• Prace dostarczone na konkurs będą ele-
mentem dekoracyjnym na tafli jeziora podczas 
imprezy plenerowej pn. „Noc Świętojańska” w 
czasie obchodów „Święta Wody”

• W konkursie mogą brać udział:
- młodzież gimnazjalna, ponadgimnazjalna i 

dorośli.
• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
- wykonanie wianka z różnych materiałów, 

według własnego pomysłu,
- obowiązkowe jest umieszczenie światła np. 

znicza,
- podstawa wianka powinna być wykonana z 

niezatapialnego materiału np. styropianu,
- oceniane będą prace wykonane tylko przez 

jednego autora (prace zbiorowe nie będą oce-
niane),

- wianek powinien zawierać dane autora tj. 
imię, nazwisko, wiek, i adres,

• Prosimy o dostarczenie wianków na plażę 
miejską w dniu 23.06.2007 r. w godzinach od 
14:00 do 16:00,

• Laureatom zostaną przyznane cenne nagro-
dy, 

• Organizator może również przyznać wyróż-
nienia, gdy poziom dostarczonych prac będzie 
dostatecznie wysoki,

• Wyniki konkursu ogłoszone będą podczas 
imprezy plenerowej tj. „Święta Wody” i „Nocy 
Świętojańskiej” w dniu 23.06.2007 r.(nad jezio-
rem)

Organizatorzy i sponsorzy nagród:
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych 

i Sanitarnych w Nowogardzie
Nowogardzki Dom Kultury

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu INTERREG III A (Fundusz Małych Projektów Euroregionu Pomerania)

oraz ze środków budżetu państwa
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•
•
•
• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
• Drzwi zewnętrze i wewnętrzne

Okna PCV i drewniane
Rolety materiałowe i zewnętrzne
Żaluzje, markizy

Biura: • Kamień Pomorski tel. 091 382 08 05

w
w

w
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kn
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lu
x.

co
m • Węgorzyno 091 39 764 88

Do każdego okna
• parapet lub
• roleta materiałowa

tel.

GRYFICE,
ul. Niepodległość 50,

(nad barem ABC)
Tel: 091 384 59 17,
Kom: 0 605 357 089

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA 
“POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A

Swedwood jest grupą przemysłową wchodzącą w skład IKEA. Nasz zakład jest producentem mebli 
sosnowych. Swoją działalność rozpoczął od 1996 r. Jesteśmy firmą dynamicznie rozwijającą się i wciąż 
tworzącą nowe miejsca pracy. 

Swedwood oddział Goleniów  poszukuje pracowników na stanowiska: 

PRACOWNIK PRODUKCJI
od kandydatów oczekujemy: 

• dyspozycyjności, samodzielności, sumienności
• umiejętności pracy w zespole.
• mile widziane doświadczenie w zawodzie stolarskim lub meblarskim, 

Oferujemy:

• wynagrodzenie w okresie próbnym wraz z premią produkcyjną w wysokości min. 8,5 zł/h brutto
• po okresie próbnym wynagrodzenie podwyższane adekwatnie do  osiąganych efektów
• nowoczesne zaplecze socjalne gwarantujące bardzo dobre warunki sanitarne 
• posiłek regeneracyjny dla każdego pracownika 
• bezpieczne warunki pracy oraz odzież ochronną 
   Dokumenty aplikacyjne (cv i list motywacyjny) prosimy przesyłać do 29.06.2007 na adres:
Swedwood Poland sp. z o.o. oddział Goleniów, Dział Personalny, Anna Ciszak, 72-100 Goleniów 
ul. Pułaskiego 19 lub na adres e-mail:   anna.ciszak@swedwood.pl
Prosimy o umieszczenie w ofercie klauzuli o następującej treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych oso-
bowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z 
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw nr 133 poz. 883),, 

Swedwood
Poland Sp.z o.o. oddział Goleniow
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„Rozłąka jest naszym losem,
Spotkanie naszą nadzieją.”

Z wielkim żalem żegnamy

Świetlanę Jeż
Odszedł człowiek o nieposzlakowanej prawości, 

rzetelności, pełen dobroci i szlachetności.
Rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia

składają pracownicy 
„PBO-GRINBUD” Sp. z o.o. w Nowogardzie

KONDOLENCJE

Jechali kolarze
We wtorek około godziny 14.00 w Nowogardzie zamarł ruch samocho-

dowy. Wszystko przez to, że przez nasze miasta przejeżdżał wyścig „Batyk 
– Karkonosze”. Wtorkowy etap startował w Trzebiatowie, a finisz miał 
miejsce w Pyrzycach.

Wzdłuż trasy wyścig ustawiło się 
sporo mieszkańców Nowogardu. 
Cześć z konieczności, a część przy-
szła specjalnie by obejrzeć kolarzy w 
akcji. Najwięcej kibiców zjawiło się w 
okolicy Placu Wolności, gdzie orga-
nizatorzy wyznaczyli jedną z siedmiu 
lotnych premii na tym etapie.

Co bardziej zorientowani kibice 
liczyli na miły nowogardzki akcent. 
W peletonie z numerem 88 jechał 
mieszkaniec naszego miasta, repre-
zentujący ekipę „Weltour” Wojciech 
Ziółkowski. Apetyt rósł, gdy spiker 
poinformował, ze premię e Gryficach 

wygrał mieszkaniec tego miasta.
Niestety, przed naszym miastem 

peleton rozbił się na dwie części i 
nowogardzką premie wygrał Tomasz 
Kiendyś z CCC-Polsat Polkowice. Na 
pocieszenie na czele drugiej grupy 
przyjechał właśnie Wojciech Ziół-
kowski głośno pozdrawiany przez 
rodzinę i znajomych. Nasz zawodnik 
wtorkowy etap ukończył na 25. miej-
scu. Zwyciężył Słowak Martin Risko 
jadący w barwach austriackiej grupy 
Swaig – Teka.

Ag

Premie wygrał Tomasz Kiendyś z CCC-Polsat Polkowice

Na czele drugiej grupy przyjechał Wojciech Ziółkowski

Osina

Wyjątkowy Dzień Dziecka

Piątek 1 czerwca 2007 roku zosta-
nie zapamiętany przez dzieci ( i nie 
tylko) Gminy Osina jako wyjątkowy. 
Organizatorzy imprezy z okazji 
święta najmłodszych  - dyrekcja, 
grono pedagogiczne i Rada Rodziców 
szkoły im. Bronisława Malinowskiego 
– zadbali o wyjatkowo atrakcyjny 
program.

Na Stadionie Gminnym prezen-
towali się strazacy OSP ze swoim 
wozem bojowym, policjanci z psem 
tropiącym, załoga karetki pogotowia, 
żołnierze z pojazdami i tradycyjną 

grochówką, o pracy opowiadali 
pracownicy Straży Ochrony Kolei, 
prezentował się okazały holownik.

Oprócz tego gry, zabawy  i konkur-
sy. Jednym słowem atrakcji na całe 
popołudnie.

Wszystko to było możliwe dzięki 
zaangażowaniu i pomysłowości orga-
nizatorów oraz hojności sponsorów 
– sklepów Marpis, ABC, Odlewni 
Metali Kolorowych, pani Magdaleny 
Rosławskiej. Dziękujemy!

Ireneusz Karczyński
Foto - organizatorzy
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życzenia

Z okazji święta Waszego
życzenia wszystkiego najlepszego:

niech każdy dzień dostarcza radości
i uśmiech zawsze w sercach gości, 

niechaj problemy Was omijają,
a wszyscy bardzoWas kochają,

bo jak nikt inny na świecie
Wy na to zasługujecie!

Z okazji 50 urodzin

Urszuli i Antoniemu
TOMALA

życzą
Justyna z Weronisią oraz Emil

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 75 urodzin

Charlotte NIEMIRA
wszystkiego co najlepsze

życzy 
syn z rodziną

Wszystko co piękne i upragnione
Niech będzie w Twym życiu spełnione

Z okazji 
75 urodzin

Charlotte NIEMIRA
dużo zdrowia, zadowolenia z życia 

oraz wiele uśmiechu 
na co dzień

życzy
rodzina Jędrzejczyków

Osowo

Pomóżmy aktywnym!
Na wsi potrzebni są ludzie 

aktywni. Tacy, którym się chce 
chcieć! Jeśli już tacy się pokażą 
należy im pomóc. 

W niedzielę, podczas Memo-
riału Feliksa Makarewicza do-
skonale prezentowali się chłopcy 
z Osowa. W turnieju piłki nożnej 
zajęli II miejsce na 10 zespołów 
z całej gminy, w turnieju siatkar-
skim znowu sukces – III miejsce 
na 12 startujących ekip. 

Obserwatorzy tych zmagań nie 
wiedzą, że drużyna z Osowa … 
nie ma ani hali, ani boiska gdzie 

mogłaby trenować. Jest we wsi 
duży plac wykorzystywany raz, 
dwa razy w roku na organizacje 
imprez dla mieszkańców. Miej-
sce zwane boiskiem jest włas-
nością Agencji Rynku Rolnego. 
Korzystać z niego wprawdzie 
można, ale żadnych trwałych 
obiektów nie można  budować, 
więc i możliwości wykorzystania 
są ograniczone.

Może pomoże gmina i poczyni 
starania o przejecie tego terenu 
od ARR?

Raz już się udało – starania o 

budynek remizy dla OSP trwały 
wprawdzie długo, ale zakończyły 
się sukcesem. Może więc i tym 
razem?

Wiadomo mi, że nowa pani 
sołtys Mirosława Cwajda po-
czyniła już w tym kierunku 
pierwsze kroki. Uważam, że 
skoro są szczere chęci i determi-
nacja by coś pożytecznego dla 
mieszkańców zrobić to ludziom 
takim należy pomagać. Co na to 
Burmistrz?

Ireneusz Karczyński 

Nowogardzianka na mistrzostwach  Świata w Kanadzie!
Mieszkanka wsi Glicko - Ola Korneluk, obecnie 

przebywająca  w Anglii zdobyła złoty medal w wadze 
do 70 kg kobiet w Mistrzostwach Wielkiej Brytanii 
WAKO w Nottingham .

Walki były otwarte dla wszystkich stylów włączając: 
Karate, Kickboxing, Taekwon-Do, Styl Wolny, Kung 
Fu. Sama Ola powiedziała:  „Miałam dwie walki 
kwalifikacyjne oraz walkę finałową, trzy rundy po 
dwie minuty. W finale walczyłam z dziewczyną z 
kickboxingu. Dostała wiele kopnięć na głowę. Walka 
została przerwana w połowie, dziewczyna odpadła i 
musiala zostać dokładnie obejrzana przez lekarzy. 
Tak zostałam mistrzynią Wielkiej Brytanii WAKO”. 
Ola twierdzi, że to dopiero początek jej sukcesów. 
Od 7 lat trenuje Taekwondo w Londynie, pod okiem 
najlepszych terenerów reprezentując barwy Anglii. W 

kwietniu br. na Słowacji, zdobyła brązowy medal 
w Mistrzostwach Europy, a już 30 maja udała się 
do Quebeck w Kanadzie 

na Mistrzostwa Świata w swojej ulubionej dyscy-
plinie. Turniej rozpoczął się 31 maja i potrwa cz-
tery dni.Nie znamy jeszcze wyników ale trzymajmy 
kciuki i życzmy powodzenia!

tekst i foto Eugeniusz Korneluk
(ojciec Oli).

Ola Korneluk z okazałym pucharem - za zdoby-
cie mistrzostwa Wielkiej Brytanii WAKO.

Zawody Wędkarskie
W dniu 27 maja br.na jeziorze Nowogardzki-

modbyły się zawody wędkarskie – spinningowe z 
łodzi zorganozowane przez Koło Miejsko - Gminne 
PZW. Głównym trofeum był Puchar Prezesa PSL

Tym razem szczupaki nie dały się przechytrzyć 
– brały tylko okonie.

Puchar Prezesa PSL wywalczył Kazimierz Rybak, 

II miejsce zajął Wiesław Lipka, a III Wojciech Ry-
bak.Wymienieni zawodnicy otrzymali upominki 
w postaci sprzętu wedkarskiego.

Imprezę zakończono tradycyjnie przy kiełaba-
skach z grilla.

Henryk Szczupak
Foto Edward Paszkiewicz
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W obiektywie Jana Korneluka    -  Kolarstwo „wczoraj” 

           (10 maja 1960 r. )

Rada Sołecka 
z Żabówka 

serdecznie dziękuje 
mieszkańcom 

i sponsorom 
za wsparcie 

finansowe imprezy 
z okazji 

Dnia Dziecka.

Sołtys i Rada Sołecka 
Słajsina

składają podziękowania 
za wsparcie finansowe 

imprezy z okazji 
Dnia Dziecka dla: 

Urzędu Miasta i Gminy 

Nowogard, Firmy Lodos, 

Masarni Krzemienna, 

Piekarni Maszewo 

Pana Marka Szymańskiego, 

a w szczególności dla firmy 

Poland FUR PRODUCTION Pana 

Jacka Sękulskiego.

Serdeczne podziekowania za pomoc 
w organizacji Festynu z okazji Dnia Dziecka 

w Jarchlinie dla:
- zakład stolarski L. Pastusiak  - piekarnia W. Pędziszczak
- hurtownia lodów LODOS  - PUH J. Szach
- warsztat samochodowy W. Szcześniak - Nadleśnictwo Nowogard
- Hurtownia Pasz Z. Raźniewski  - Sebastian Furmańczyk
- Małgorzata Kułyniak   - Dorota Zamojska
- Piotr Krest    - Leszek Feliksiak
oraz dla wszystkich mieszkańców Jarchlina i anonimowych sponsorów 

Organizatorzy

PS. Dzieci zadowolone, pogoda dopisała, impreza się udała.

Zarz d Stowarzyszenia
„Pokolenia” w Nowogardzie

Ko a Nr 1 Zarz d Miejsko-Gminny
SLD w Nowogardzie

Zarz d Ko a Lokalnego
FMS w Nowogardzie

 Uprzejmie zapraszaj  wszystkich dzia aczy Lewicy, cz onków, sympatyków Sojuszu
Lewicy Demokratycznej, Federacji M odych Socjaldemokratów, Stowarzyszenia „Pokolenia”, 
by ych cz onków organizacji m odzie owych, a tak e wszystkich yczliwie zainteresowanych 
Mieszka ców naszego regionu na spotkanie plenerowe, które organizujemy 9 czerwca 
2007r. na kempingu „U Henia” w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 47.

 Piknik, tradycyjnie ju , odbywa  si  b dzie w przepi knie po o onym terenie „Sarniego 
Lasu” s siaduj cym z jeziorem nowogardzkim, popularnie nazwanym „Harcówk ”.

HARCOWIADA, bo tak popularnie nazwali my nasz  imprez , b dzie kolejn  okazj  do 
wzajemnych dyskusji, wymiany do wiadcze , wspomnie , a tak e szans  na spotkanie    
z Pos ami na Sejm RP oraz radnymi wielu szczebli samorz du. Podczas spotkania zapewniamy 
bogat  opraw  towarzysko-kulturalno-rekreacyjn  oraz smakowity bufet. 

 Imprez  finansujemy sami. Odp atno  za udzia  w naszej imprezie wynosi 20z .
P atno  na miejscu, przy rejestracji uczestników. 

Oczekujemy na Wasze przybycie w o rodku „U Henia” od godziny 15.30. 
Zmotoryzowanym zapewniamy bezp atny parking strze ony. Istnieje równie  mo liwo
zarezerwowania noclegów w domkach 3 i 4 osobowych (obowi zuje rezerwacja ca ego
domku).

 Oczekujemy Twojej pomocy w dotarciu z informacj  o naszym spotkaniu do wszystkich 
zainteresowanych osób. Zabierz ze sob  rodzin , przyjació  i cz onków zaprzyja nionych
organizacji. 

 Zg oszenia b d  przyjmowane do 8 czerwca 2007 r. 
Wcze niejsze zg oszenie umo liwi nam sprawniejsze zorganizowanie imprezy. 

Zapraszamy serdecznie : 
              Organizatorzy

Harcowiada ‘2007 – V edycja 
Nowogard, 9 czerwca

1 2 3 4
5

Przed startem do kolarskiego rajdu do Słubic na trasę XIII Wyścigu Pokoju Praga-Warszawa-Berlin. Przy bariece stoją: 1 - Jan Korneluk, 2 - Jan Sadło, 
3 - Kośmider, 4 - Dudek. Dwa lata młodszy od nas nr 5 Czesław Polewiak już zaczynał ścigać się co było początkiem jego wielkiej kariery kolarskiej.
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Koło Emerytów i Rencistów 
przy Zakładzie Karnym w Nowogardzie 

zawiadamia wszystkich 

emerytów i rencistów 
– uprawnionych do dokonania zapisu i wpłat 
na wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej 

w dn. 26.06. – 1.07.2007 r. w każdy wtorek 
do 15.06. w godz. 11.00 – 13.00 

lub zgłoszenia telefoniczne tel. 091 39 26 077. 
Wysokość wpłat 220 zł od osoby.

     Zarząd Koła E. i R.

Klub Motorowy CISY Nowogard 
ogłasza postępowanie ofertowe 

na wyłączność w zakresie 
obsługi gastronomicznej 

podczas zawodów pn. Motocrossowe Mistrzostwa Polski, 
które odbędą się w dniach 23 - 24.06.2007 (odpowiednio III i 
IV Eliminacja MP). Oferty składać należy do dnia 11.06.2007 
do godz. 15.00 pod adresem KM CISY, ul. Zamkowa 10/2, 
72-200 Nowogard. 
Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr telefonu 
0510244062.

Klub Abstynenta „Hania” 

zaprasza 
dzieci członków Klubu 

oraz dzieci z rodzin 
uboższych  

na Dzień Dziecka
9 czerwca (sobota) 

o godz. 15.00.
Impreza odbędzie się 

w Klubie „Hania” 
na ul. Zamkowej

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”)

Firma zatrudni 
spawacza i ślusarza 

z doświadczeniem.
Tel. 503 032 234

091 39 20 760

KOMINKI
NOWO OTWARTY 
SKLEP Z KOMINKAMI

Nowogard, ul. Boh. Warszawy 103A
Oferuje:
- sprzedaż wkładów kominkowych i pieców 
grzewczych firmy JOTUL – 10 lat gwarancji
- sprzedaż wkładów kominkowych firmy LECH-
MA
- sprzedaż wkładów kominkowych innych firm
- sprzedaż materiałów montażowych, obudów, 
akcesorii kominkowych
- montaż wkładów i obudów zakupionych u nas 
lub przez zleceniodawcę
- wykonanie obudów projektowanych indywi-
dualnie
- wykonanie kominków tradycyjnych otwartych
- montaż drzwiczek z szybą do kominków ot-
wartych
- naprawa i przeglądy kominka
OFERTA SPECJALNA

- wkład kominkowy TAMIS 14 kw – 1,050 zł
- obudowa + belka – 1,350 zł
Sklep otwarty od poniedziałku do piątku 

9.00 – 17.00 w soboty 9.00 – 13.00

Tel. 091 39 25 000, kom. 507 967 205.

STUDIO 

FOLII OKIENNYCH
- montaż folii ochronnych okiennych
- montaż folii lustrzanych i innych ozdobnych
- przyciemnianie szyb samochodowych

NOWOGARD 
Tel. 601 576 156

STUDIO 
REKLAMY WIZUALNEJ

- reklama na samochodach oraz obiektach
- reklama na odzieży ochronnej, t-shirt
- reklama na czapeczkach
- reklama indywidualna na wyrobach kalet-
niczych produkcji własnej

NOWOGARD • Tel. 601 576 156

Urząd Miejski w Nowogardzie  • Pl. Wolności 1 • 72-200 Nowogard
ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektora w Wydziale 

Finansowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
Osoba zainteresowana powinna spełniać następujące warunki:
1. wykształcenie wyższe – preferowane ekonomiczne,
2. 3 letnia praktyka w księgowości,
3. znajomość przepisów prawa - w szczególności ustawy o samorządzie gmin-
nym, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych w zakresie kon-
struowania i wykonywania budżetu, sprawozdawczości budżetowej oraz ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych,
4. posiada znajomość obliczania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku 
pracy,
5. umiejętność biegłej obsługi komputera,
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
7. obywatelstwo polskie,
8. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw pub-
licznych.,
9. nie była karana.
Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) kwestionariusz osobowy,
c) list motywacyjny,
d) dokumenty potwierdzające wykształcenie,
e) dokumenty potwierdzające staż pracy,
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnie-
nia na ww. stanowisku wystawione od lekarza pierwszego kontaktu,
g) oświadczenie o niekaralności,
h) oświadczenie o treści „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności 
prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”,
i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyra-
żam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy 
dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Oferty zawierające wymagane dokumenty należy przesłać w zamkniętych, opatrzonych 
imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: „nabór na stanowisko inspektora w Wy-
dziale Finansowo-Budżetowym”, na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, Pl. Wolności 
1, 72-200 Nowogard lub złożyć osobiście w  pok. Nr 10 w terminie do dnia 20 czerwca 
2007 r. (w przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień dotarcia do Urzędu – data 
nadania nie ma znaczenia). Wyklucza się możliwość złożenia dokumentów drogą elek-
troniczną.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatry-
wane.
Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Skarbnik Gminy Marcin Marchewka 
nr tel. (091) 3926200 lub 201.
Urząd Miejski zastrzega zatrudnienie wybranego kandydata na czas próbny, a następnie 
na czas określony i nie określony. 
Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne 2.200 zł. brutto.
Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie In-
formacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Sprzedam wózek 
inwalidzki elektryczny

Tel. 0880 834 805 
lub 091 39 22 731
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AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

40zł

CAR-AUDIO i TUNING 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

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, okreso-
we i kontrolne pracowników

- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWENCI!!! 

CENY PROMOCYJNE!
Rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

P.U.H. GRUND-MAX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950
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OG£OSZENIA 
DROBNE • Parapety, rolety zewnętrzne i wewnętrzne

• Profil 3 i 5 komorowy

• Okucia lub

• Sprzedaż ratalna

DECEUNINCK

MACO GUNIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam lokal 167 m kw w Dobrej No-
wogardzkiej na raty. 608 337 427.

• Pilnie poszukuję do wynajęcia miesz-

kania 2 pokojowego. Tel. 607 066 425.

• Kupię mieszkanie 2 lub 3 pokojowe 

własnościowe w Nowogardzie na os. 

Radosława lub w innej części miasta. 

Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam dom 120 mkw plus budynki go-
spodarcze 5 km od Nowogardu z działką 
5 hektarów, cena 220 tys. zł. 514 033 771.

• Kupię działkę ogrodową przy ul. Leśnej. 
606 782 146.

• Do wynajęcia lokal ok. 20 m kw na dzia-
łalność handlową w Gryficach. Tanio. Tel. 
0609 307 327.

• Do wynajęcia stoisko w sklepie ul. 700 
lecia 20F (przy starej Biedronce). Tel. 0606 
261 316.

• Zdecydowanie kupię dom z ogrodem w 
Nowogardzie. Tel. 0602 641 843.

• Sprzedam halę (obiekt ma bramy wjazdo-
we) 1000 m kw na gruncie ok. 1800 m kw, 
cena do uzgodnienia. Tel. 697 352 358. 
Lokalizacja: Nowogard ul. Gen. Bema.

• Kupię 1 /2 domku lub domek w Nowogar-
dzie lub zamienię mieszkanie na domek 
(z dopłatą). Tel. 0506 369 963.

• Mieszkanie 104 m kw, 2 łazienki, salon, 

na ul. Kościuszki, częściowo umeblo-

wane, ogrzewanie gazowe indywidu-

alne – sprzedam. Tel. 0602 742 484.

• Sprzedam działkę budowlaną w Nowo-

gardzie przy drodze na Kamień Pomor-

ski, 23 ary, uzbrojona, woda, światło, 

ogrodzona. 0602 742 484.

• Sprzedam tanio działkę pod budowę ga-
rażu przy ul. Jana Pawła II. Tel. 0608 63 23 
25, 091 39 26 032.

• Sprzedam mieszkanie wasnościowe 
79,09 m kw w starym budownictwie, 
bezczynszowe, parter w budynku oś-
miorodzinnym z garażem murowanym. 
696 418 677.

• Kupię mieszkanie w starym budowni-

ctwie, może być do remontu lub nie-

wielki dom. Tel. 0605 820 330.

MOTORYZACJA

• Sprzedam Ranault Laguna, kombi, con-
corde, 1,8, 16V, 120 KM, pełne wyposa-
żenie, bez skóry, bezwypadkowe, ser-
wisowane, przeb. 118 000 km, cena do 
uzgodnienia. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam Opel Astra kombi, 2000 r., poj. 
1,6, cena 10 500 zł. Tel. 091 419 12 75, 
663 748 219.

• Sprzedam ETZ 250, elektronic, 1989 r., 
cena 1650 zł. 692 117 524.

• Kupię motorower komara lub ogara. Tel. 
695 690 409.

ROLNICTWO 
• Sprzedam 5 ton pszenżyta i 3 tony owsa, 

cena do uzgodnienia. 091 39 17 602.
• Sprzedam części do ciągnika MTZ 82 oraz 

betoniarkę 250. 0783 838 082, 091 39 106 
21.

• Sprzedam Bizona, cena do uzgodnienia, 
dzwonić w sobotę 605 389 985.

• Kupię dmuchawę do zboża. 091 39 
14 053.

• Sprzedam zboże paszowe, owies, jęcz-
mień i żyto, cena 60 zł/m lub zamienię na 
cielaki. Tel. 500 197 442.

• Sprzedam zboże paszowe. 693 344 667.
• Sprzedam prosiaki. Tel. 693 342 119.
• Sprzedam pszczoły (roje). 091 39 

11 018.

USŁUGI

• Nauka angielskiego. 0697 027 844. 
• Malowanie, montaż paneli podłogowych 

i inne drobne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 22 783, 0660 392 851.

• Profesjonalne strony internetowe na 
indywidualne zamówienie – szybki czas 
realizacji, faktury VAT. 0605 522 340.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 0695 518 581.

• Dachy, docieplenia, klinkier. 

885 157 291.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Usługi ogólnobudowlane, wykończe-

nia wnętrz, instalacje. 605 401 911, 

608 825 600.

• Dekarsko-blacharskie, docieplenia. 

508 170 846.

• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.

• Kompleksowe usługi BHP. Tel. 0601 87 

07 98.

• Cyklinowanie podłóg. 691 703 843.

• TIPSY – tanio i profesjonalnie. 

504 589 679.

PRACA

• Przyjmę mechanika samochodowego 

z kwalifikacjami. 091 39 20 131, 0605 
276 271.

• Zatrudnię kucharzy z praktyką, kelnerów 
i barmanów. Hotel Oskar Nowogard, tel. 
602 474 266.

• Pomoc kuchenną z doświadczeniem za-
trudnię. Tel. 602 474 266.

• Fachowców do produkcji siatki ogrodze-
niowej. Kikorze. 502 652 929.

• Zatrudnię sprzedawcę. Tel. 602 474 266, 
091 39 20 091.

• Przyjmę do pracy na gospodarstwo rolne 
z prawem jazdy na ciągnik (mile widzia-
ne inne). Tel. 602 267 382.

• Przyjmę kierowcę z prawem jazdy kat. C. 
Tel. 0605 276 271.

• Przyjmę ucznia na praktykę na rok 
2007/2008 – mechanik pojazdów samo-
chodowych. 091 39 20 303.

• Zatrudnię murarza. 501 549 756.
• Przyjmę kobietę do pracy w firmie han-

dlowej na stanowisko kierownik sklepu. 
509 389 657.

• Przyjmę ludzi do pracy fizycznej, mura-
rzy, dekarzy, cieśli. 886 356 699.

• Pizzeria „Neptun” przyjmie do pracy kie-
rowcę do rozwożenia pizzy z własnym 
samochodem. Dogodne warunki finan-
sowe. Wiadomość na miejscu. 

• Zatrudnimy osobę do prac przy montażu 
okien. Wymagane prawo jazdy. Fabryka 
okien i drzwi „OKNO” Nowogard. Tel. 091 
39 25 639.

• Zatrudnimy handlowca do pracy w biu-
rze i w terenie. Znajomość obsługi urzą-
dzeń biurowych, prawo jazdy i dyspozy-
cyjność. Fabryka okien i drzwi „OKNO” 
Nowogard tel. 091 39 25 639.

• Zatrudnię spawacza i ślusarza z do-
świadczeniem. Tel. 503 032 234, 091 39 
20 760.

INNE

• Elektryczny przepływowy podgrze-

wacz wody, 380 V, małe gabaryty, do 

domku, baru, cena od 150 zł oraz Gazo-

wy podgrzewacz wody 130 – 180 litr., 

stojący, idealny do domku, pensjona-

tu, restauracji, gdzie gorąca woda jest 

w kilku bateriach – jednocześnie cena 

1000 zł. 0501 446 467.

• Sprzedam bardzo tanio segment gole-
niowski „Hubert” bez szafy, wymiar 320 
m. Tel. 091 39 22 783, 0660 392 851.

• PIEC gazowy c.o. VAILLANT, cena 600 zł 

lub piec c.o. – elektronik, cena 1.200 zł 

oraz Junkers gazowy do łazienki, kuch-

ni firmy Vaillant, cena 450 zł – gwaran-

cja, serwis. 0501 446 467.

• Grzejniki panelowe c.o. do mieszka-

nia, domku, warsztatu, różne rozmia-

ry, nowe i używane – tanio oraz piec 

gazowy c.o. Vaillant stojący, żeliwny, 

elektronik, do domku, cena od 800 zł. 

Serwis gwarancyjny. 0501 446 467.

• Sprzedam zamrażarkę, chłodziarkę i inne 
urządzenia gastronomiczne i sklepowe 
(gwarancja). 601 58 74 38.

• Sprzedam czytnik kart pamięci uniwersal-
ny, nowy w pudełku, cena 40 zł. Tel. 0605 
522 340.

• Przyjmę ziemię. 0508 309 980.
• Sprzedam aparat telefoniczny Ericsson 

K700i, z dodatkowym wyposażeniem, na 
gwarancji, zadbany. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam drzwi wejściowe antywłama-
niowe. Tel. 502 649 118.

• Oddam gruz, czysty, dachówkę. 
886 356 699.

• Sprzedam wózek wielofunkcyjny, kolor 
oliwkowo-kremowy, pompowane koła, 
gratis przeciwdeszczowa folia, cena 250 
zł. Tel. 693 84 35 33.

• Mercedes sprinter maxi i wolne predys-
pozycje od 15 czerwca. 693 344 667.
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złomowanie samochodów

Słudwia koło Płotów

AUTOZŁOM

banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Radiowa w
Radio VOX Gryfice

WYROBY HUTNICZE

NA

STAL ZBROJENIOWĄ
W PEŁNYM ASORTYMENCIE

Informujemy, że   

12 czerwca 2007 r.
wtorek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A
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Humor 
Henia Szczupaka

Krzyżówka panoramicznaNR 22

SIŁA WIZJI

Widział we śnie gór pasmo,
Falujące morze…
I ocknął się nad ranem,
Przy telewizorze.

O SŁOWNYM KOŹLE

Uparł się kozioł ( a kozioł uparty
Jak Wam wiadomo bywa nie na żarty),
Że przed południem w chlewie pozostanie.
„Chodź na pastwisko!” – proszą kozy. „A nie!”
Cóż? Z kozłem wszelka dyskusja jałowa.
Pozostał w chlewie i dotrzymał słowa.
Uparł się kozioł (dlaczego, nikt nie wie),
Że popołudnie spędzi na ulewie.
„Nie wychodź na dwór! – kozy chórem jękną –
Zniszczysz ubranie i fryzurę piękną.
Grypy nabawisz się…” „Spokojna głowa!”
I wybiegł z chlewu. I dotrzymał słowa.
Wieczorem kozioł poprzysiągł sam sobie:
„Od dzisiaj nie tknę mdłego jadła w żłobie!”
Proszą go kozy, proszą go owieczki:
„Zjedz koziołeczku odrobinkę sieczki!”
„Szanowne panie! Do kogo ta mowa??” – 
I zdechł nazajutrz. I dotrzymał słowa.
Po śmierci spoczął pod grobową płytą
Na której napis kunsztowny wyryto.
A głosi światu ta płyta grobowa:
„Tu leży kozioł, co nie złamał słowa”.
Takich mądrych kozłów dużo w kraju mamy,
A ich poczynania nie potrzebują reklamy!

SUGESTIA

Kto w brodę sobie pluje
Niech lepiej nie pudłuje!

Poprawne rozwiązanie krzy-
żówki nr 21 – Dzieciom dzie-
ciństwo – nadesłali:

Bogumiła Urtnowska – Kulice, 
Jadwiga Wdowczyk – Karsk, 
Patryk Młynarski – Słajsino, 
Krystyna Tretiak – Maszkowo, 
Agnieszka Skowronska – Strzele-
wo, Natalia Furmańczyk – Strze-
lewo, Maria Gortat – Czermnica, 
Iwona Kochelska – Błotno, Jan 

Nikicin – Włodzisław oraz z 
Nowogardu: Regina Orłowska, 
Teresa Mikłaszewicz, Andrzej 
Włodek, Władysława Kubisz, 
Bogumiła Czupryńska, Anna 
Florkowska, Szczepan Falaciński, 
Zbigniew Szeremeta, Bogdana 
Walewska (także 20), Maryla 
Piątek, Halina Szwal, Barbara 
Bartosik, Józef Górzyński.

Prenumeraty „DN” na lipec 
wylosowali:

- Jadwiga Wdowczyk z Kar-
ska,

- Regina Orłowska z Nowo-
gardu,

- Zbigniew Szeremeta z No-
wogardu.

Gratulujemy!
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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)

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

Nowogard 06.06.2007r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca   
2. pomoc kuchenna
3.  Kierownik sklepu 
4.  Przedstawiciel handlowy 
5. Sprzątaczka
6. Magazynier
7.  Piekarz, cukiernik
8. Tynkarz, betoniarz, zbrojarz, ma-

larz
9.  Malarz, tynkarz, szpachlarz, gla-

zurnik, brukarz
10.  Ochroniarz
11.  Robotnik budowlany 
12.  Pracownik  myjni samochodo-

wej
13.  Kucharz
14. Przedstawiciel handlowy (pra-

cownik do wykładania towaru)
15.  Pracownik administracji z grup. 

Inwali.
16.  Referent administracyjno biuro-

wy
17. Mechanik samochodowy
18.  Recepcjonistka
19.  Pracownik produkcji

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Kierowca z kat. C+E (Mieszewo) 
(Goleniów) (Gryfice)

2.  Kucharz, pomoc kuchenna  (Gle-
wice)

3. Mechanik samochodowy  (Gole-
niów)

4.  Pracownik produkcji (Goleniów) 
(Ościęcin) (Szczecin – Załom)

5.  Rejestratorka, kucharka (Ustro-
nie Morskie)

6. Pracownik fermy (Wyszomierz)
7. Pomocnik szwaczki z grup. In-

walidzka (Goleniów)
8. Pracownik magazynowy (Ościę-

cin ) (Goleniów)
9. Referent admin- biurowy (Ma-

szewo)
10. Operator maszyn (Kliniska Wlk.)
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V liga juniorów: Pomorzanin Nowogard – Zora Dobrzany 14:0 (7:0)

Dwucyfrówka...
Pomorzanin: Bobrowski – Mordzak, 

Jakubowski, Domanowski, Fijałkow-
ski, Iwaniuk, Pertkiewicz, Majdziński 
(46’ Kasprzyk), Litwin, Borowik, 
Lembas (46’ Nowacki).

Bramki dla Pomorzanina: Pert-
kiewicz – 5, Litwin – 2, Nowacki 
-2, Bobrowski, Iwaniuk, Borowik, 
Kasprzyk, Jakubowski.

Juniorzy Zorzy Dobrzany należą do 
najsłabszych zespołów swojej ligi i tak 
też zaprezentowali się podczas meczu  
z rówieśnikami z Nowogardu. Pomo-
rzanin wygrał niemal bez walki.

Podopieczni Czesława Sowy ob-
jęli prowadzenie już w 10. minucie. 
Mordzak wrzucił piłkę w pole karne 
i Litwin uderzeniem z 7. metrów 
wpakował ją do siatki. W 15. minucie 
Iwaniuk został faulowany w polu kar-
nym, a jedenastkę na bramkę zamie-
nił Pertkiewicz. Po kolejnych pięciu 
minutach ten zawodnik strzela swoją 
drugą bramkę, tym razem wykorzy-
stując dośrodkowanie Majdzińskiego. 
W 25. minucie jest już 4:0, gdy akcję 
Lembasa wykańcza Litwin. Dziesięć 
minut później po faulu na Lembasie 
sędzia dyktuje kolejny rzut karny. 

Przy takim wyniku koledzy z pola 
postanowili zrobić prezent Bobrow-
skiemu, który strzałem z jedenastu 
metrów zdobywa swojego pierwszego 
gola. W 40. minucie kolejna akcja 
Lembasa kończy się bramką, tym 
razem jej autorem jest Iwaniuk. Po 
chwili Lembas obsługuje Pertkiewi-
cza, który zdobywając bramkę na 7:0 
kompletuje hat-tricka.

W drugiej połowie Pomorzanin 
nie zwalniał i już w 55. minucie 
pada kolejna bramka. Tym razem 
asystował Nowacki a piłkę w siatce 
umieścił Borowik. W 70. minucie 
Pertkiewicz po indywidualnej akcji 
zdobywa swoją czwartą bramkę. 
W 76. minucie ten sam zawodnik 
asystuje przy bramce Kasprzyka, a 
cztery minuty później zdobywa swoją 
piątą bramkę po podaniu Litwina. 
W 82. minucie trzeci rzut karny dla 
Pomorzanina egzekwuje Jakubowski i 
jest już 12:0. To jednak nie był koniec. 
Trzy minuty później Pertkiewicz ude-
rza z dystansu, bramkarz wybija piłkę 
przed siebie, dopada do niej Nowacki 
i w swoim debiucie zdobywa bramkę. 
Ten sam zawodnik ustala wynik na 

14:0 dobijając piłkę po 
strzale Borowika.

Pozostałe wyniki 
meczów:

S p a r t a  G r y f i c e 
- Vineta Wolin 0:2, 
R a d ov i a  R a d owo 
Małe - Orzeł Trzciń-
sko Zdrój, Hutnik 
EKO TRAS Szczecin 
- Kłos Pełczyce 0:1, 
Piast Chociwel - Piast 
Choszczno 1:10, Po-
lonia Płoty - Fagus 
Kołbacz 6:0.

Andrzej 
Garguliński

Aktualna tabela:
1.  Piast Chociwel 28 73 108-30
2.  Vineta WoliN 28 61 94-37
3.  Osadnik Myślibórz 27 53 90-37
4.  Kłos Pełczyce 28 51 68-42
5.  Dąb Dębno 27 49 90-39
6.  Pomorzanin Nowogard 28 48 62-41
7.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 27 45 75-45
8.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 28 40 55-72
9.  Sparta Gryfice 28 34 45-69
10.  Mieszko Mieszkowice 27 33 40-67
11.  Odra Chojna 27 31 57-79
12.  Polonia Płoty 28 31 65-58
13.  Piast Choszczno 28 26 47-91
14.  Zorza Dobrzany 28 22 37-98
15.  Radovia Radowo Małe 27 19 35-122
16.  Fagus Kołbacz 28 19 27-68

I klasa juniorów: 

Pomorzanin Nowogard – Wybrzeze Rewalskie Rewal 19:1 (9:0)

...i dwucyfrówka
Pomorzanin: Ebert (46’ Baranow-

ski) – D. Stachowiak, Marszałek, 
Soska, Jutkiewicz (66’ Gronow-
ski), Lep (48’ Cyran), Wnuczyński 
(57’Kuś), Golema (50’ Wipplinger), 
Dobrowolski, Nosek (70’ Mazur), M. 
Stachowiak.

Bramki dla Pomorzanina: Nosek 
– 7, Kuś – 4, M. Stachowiak – 2, 
Gronowski – 2, Marszałek -2, D. Sta-
chowiak, Soska.

Ostatnia kolejka rozgrywek była 
niezwykle udana dla nowogardz-
kich juniorów. Podopieczni Pawła 
Kaczmarka również zanotowali 
dwucyfrówkę gromiąc Wybrzeże 
Rewalskie Rewal.

Początek meczu należał zdecydo-
wanie do Noska. Już po 16. minutach 
gry miał na swoim koncie hat – tricka 
a po kolejnych czterech minutach 
dołożył kolejne trafienie i wynik 
brzmiał 4:0. W 27. minucie bramkę 
zdobywa D. Stachowiak a minutę 
później kolejny raz na listę strzelców 
wpisuje się Nosek. Bramkę na 7:0 
zdobył Soska, po chwili kolejnego 
gola dołożył M. Stachowiak, a wynik 
do przerwy ustalił Nosek.

Po wznowieniu gry kibice na 

pierwszą bramkę musieli czekać do 
55. minuty. Wtedy na listę strzelców 
po raz drugi wpisał się M. Stacho-
wiak. W 57. minucie na boisku poja-
wiał się Kuś i już dwie minuty później 
zdobywa swoją pierwszą bramkę. 
Trzy minuty później jest już 12:0 
gdy kolejne trafienie notuje Kuś. Po 
chwili moment dekoncentracji wyko-
rzystują goście i zdobywają bramkę 
honorową. Tego dnia stać ich było 
tylko na tyle i już minutę później Kuś 
strzela bramkę na 13:1 zaliczając przy 
okazji hat – tricka. W 68. minucie 
swoją siódmą bramkę w tym meczu 
strzela Nosek i po chwili zszedł boi-
ska dając pograć partnerom. A ci nie 
zwalniali. W ciągu czterech minut 
grający na lewej obronie Gronowski 
zdobył dwie bramki. W 77. minucie 
Kuś zdobył bramkę na 17:1, a wynik 
dwoma trafieniami ustalił kapitan 
zespołu Marszałek.

„Cieszę się, ze moi zawodnicy po-
deszli do meczu poważnie. – powie-
dział po tym spotkaniu trener Paweł 
Kaczmarek – Nie było widać egoizmu, 
wszyscy zagrali tak jak powinni. Nawet 
ze słabym przeciwnikiem strzelenie 
tylu bramkę jest sztuką. Z pewnością 

na uwagę zasługuje 
siedem bramek Nos-
ka, który tego dnia 
obchodził urodziny. 
Przy okazji chciałby 
w imieniu swoim i 
całej drużyny złożyć 
mu życzenia.”

Andrzej 
Garguliński

Aktualna tabela:
1.  Ina Goleniów 12 36 82-6
2.  Stal Szczecin 13 29 64-28
3.  Gryf Kamień Pomorski 13 21 52-30
4.  Pogoń Nowa Szczecin 13 21 52-43
5.  Pomorzanin Nowogard 13 21 60-41
6.  Orzeł Rega Merida II Mrzeżyno 12 14 24-41
7.  TKKF Stepnica 13 6 22-90
8.  Wybrzeże Rewalskie Rewal 13 0 16-93

Czekamy na miłą 
niespodziankę

W najbliższą sobotę Pomorzanin rozgrywać będzie przedostatni mecz se-
zonu. Tym razem jest to wyjazdowe spotkanie z piątą w tabeli Odrą Chojna. 
Pomorzanin plasuje się tuż za nią tracąc do rywala pięć punktów. Jednak po 
ostatnich występach nowogardzkiego zespołu trudno być optymistą. Kibice 
mimo to czekają na miła niespodziankę i jakieś punkty.

Początek meczu o godzinie 16.00
Pozostałe wyniki meczów:
Osadnik Myślibórz - Sparta Gryfice, Dąb Dębno - Mieszko Mieszkowice, 

Zorza Dobrzany - Polonia Płoty, Fagus Kołbacz - Piast Chociwel, Piast Chosz-
czno - Hutnik EKO TRAS Szczecin, Kłos Pełczyce - Radovia Radowo Małe, 
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Vineta Wolin.

Andrzej Garguliński

Udana III runda
W minioną sobotę na torze moto-

crossowym w Człuchowie odbyła się 
III runda M.P  w motocrossie klasy 
80 cm3. Był tam również Michał 
Kozera.

Na tor w Człuchowie zjechało bar-
dzo wielu zawodników gdyż ta klasa 
jest najbardziej obfitująca w młodych 
adeptów motocrossu. Bardzo twar-
dy tor z wieloma długimi skokami 
niestety nie pomagał zawodnikom, 
którzy dopiero stawiają swe pierw-
sze kroki w tym sporcie. Czołowi 
zawodnicy MP  szybko odjechali 
pozostałym uczestnikom w gronie 
których był również reprezentant 
Nowogardu. Ale walka zawodników 
z dolnej części tabeli była równie 
emocjonująca, ponieważ ich poziom 

umiejętności jest podobny. Zajęcie 
28 miejsca w pierwszym biegu było 
zadowalające dla Michała i jego me-
chanika – Michała Warkalewicza. 

„Po dobrym starcie do drugiego 
biegu liczyliśmy na lepsze miejsce, 
co po przejechaniu około 30 minut 
i pięknej walce o miejsca na torze, 
przekraczając linię mety komputer 
wyświetlił 22 miejsce Michała. Był to 
najlepszy wynik, jaki w dotychczaso-
wej karierze udało się osiągnąć. Szybki 
rozwój sportowych umiejętności 
napawa optymizmem.” – powiedział 
ojciec młodego zawodnika Eugeniusz 
Kozera. Nie pozostaje nam nic innego 
jak pogratulować.

Ag
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MEBLE
dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

Transport gratis na terenie miasta Serdecznie zapraszamy

PIWNICA BIEDRONKA

NIE PRZEPŁACAJ - KUPUJ TYLKO U NAS

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

TANIE OPŁATY WSZYSTKO - 0.90 PLN

FOTO - BOŻENA
72-200 Nowogard
ul. 3-go Maja 48

Tel. 091 39 26 953
Tel.kom. 501 054 706

Na Życie
i Mieszkaniowe

70-423 Szczecin

tel/fax 091 488 54 26

KUPNO - SPRZEDAŻ

ul. Piłsudskiego 11/2

ARDOM

ERMINEX
i dużo, dużo więcej

Nowogard • ul. 15 Lutego 9
tel. 091 39 20 882

Systemy ratalne • Dowóz do klienta

 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

GAZETA LOKALNA        NOWOGARD • OSINA
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Plaża, pusta plaża
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R
A
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0%

www.bicykl-szczecin.com

Nowogard • •ul. Młynarska 7

Skutery
Rowery

od 2899 zł - 2499 zł
od 249 zł - 199 zł

REKLAMA

czytaj na s. 8, 9

REKLAMA

REKLAMA

Boże Ciało
- fotoreportaż

Kuźnia 
Płotkowo 
tętni życiem

czytaj na s. 5 i 7

Pomorzanin Nowogard

W końcu 
walczyli
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KALENDARIUM
12 CZERWCA

Imieniny: Antoni, Antonina, Bazylides, Bernard, Bo-
lesław, Celestyna, Czesław, Czesława, Cyryn, Cyryna, 
Gwido, Gwidon, Jan, Janina, Jarogniew, Jarogniewa, 
Kacper, Kasper, Kazimierz, Leon, Mieczysław, Mieczy-
sława, Nabor, Nabur, Narcyz, Nazariusz, Nazary, Olim-
piusz, Onufry, Placyd, Przybyrad, Stefan, Władysław, 
Włodzimierz, Wyszemir
Polska - Święto Biura Ochrony Rządu

13 CZERWCA

Imieniny:  Akwilina, Antoni, Chociemir, Gerard, Ge-
rarda, Gracja, Grzegorz, Herman, Lucjan, Peregryn i 
Tryfiliusz
Święto Żandarmerii Wojskowej
1956 - Rozegrany został finał pierwszego w historii 
Pucharu Europy (UEFA Champions League)
1958 - Rocznica powstania Ochotniczych Hufców 
Pracy OHP

14 CZERWCA

Imieniny:  Alojzy, Anastazy, Bazyli, Eliza, Elizeusz, 
Feliks, Justyn, Marcjan, Metody, Michał, Myślibor, 
Ninogniew, Rufin, Ryszard i Walery
Międzynarodowy dzień krwi

Kronika policyjna
W poniedziałek policjanci zo-

stali poinformowani, że na jed-
nym z nowogardzkich skupów 
złomu ktoś sprzedaje elementy 
metalowe najprawdopodobniej 
skradzione na terenie Jenikowa. 
Przybyli na miejsce policjanci 
potwierdzili to i zatrzymali w 
związku z tym trzy osoby. Skra-
dzione przedmioty odzyskano 
i przekazano do Komisariatu 
Policji w Maszewie.

Tego samego dnia zgłoszono 
uszkodzenia karoserii samo-
chodu volkswagen golf zapar-
kowanego przy ulicy Poniatow-
skiego.

Zgłoszono również kradzież 
aparatu fotograficznego kodak 
do jakiej doszło w zakładzie 
fotograficznym „Foto Plus”. War-

tość skradzionego aparatu 
wynosi 700 zł.

W czwartek w czasie 
rutynowej kontroli drogowej na 
drodze Nowogard – Świerczewo 
policjanci zatrzymali samochód 
marki hyundai. W jego bagaż-
niku znajdowało się 58 butelek 
z zawartością bezbarwnej cieczy 
i napisem „Wódka zbożowa 
pomorska”. Towar zabezpieczo-
no a wobec przewożących go 
prowadzone jest postępowanie 
w sprawie wykroczenia skarbo-
wego, gdyż w butelkach rzeczy-
wiście był alkohol, a nie miały 
one akcyzy.

W sobotę w sklepie „Netto” 
robiąca zakupy kobieta zapłaciła 
przy kasie banknotem o nomi-
nale 200 zł. Kajserka wydała 

jej pieniądze, ta jednak robiąc 
awanturę uznała, że reszta wy-
dana jest w banknotach o zbyt 
niskich nominałach. Kasejrka 
poszła więc na zaplecze i przy-
niosła grubsze pieniądze. Klient-
ce nadal to nie odpowiadało więc 
kasjerka ponownie udała się na 
zaplecze. Gdy przybyła klientka 
była zadowolona i z zakupami 
opuściła sklep. Po zakończeniu 
zmiany kasjerka ze zdziwieniem 
stwierdziła brak 1700 zł. Przej-
rzano nagranie z monitoringu i 
okazało się, że pieniądze skradła 
awanturująca się klientka, a zro-
biła to w chwili, gdy kasjerka po 
raz drugi poszła na zaplecze i nie 
dmknęła kasy.  Ag

Zakończyła się kolejna akcja przyjmowania zeznań PIT za 2006 r. W obowiązującym ter-
minie,, tj. do 30 kwietnia 2007 r. zeznania roczne złożyło 31.173 podatników, w tym 4.542 w 
uruchomionym na potrzeby tej akcji punkcie przyjmowania zeznań w Nowogardzie. Stanowi 
to 96,5% liczby zeznań złożonych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Podatnicy zadekla-
rowali wpłatę 4,7 mln zł podatku dochodowego, która zasili budżet Państwa, a poprzez redys-
trybucję dochodów, zasili budżety poszczególnych gmin wchodzących w skład powiatu gole-
niowskiego. Podobnie jak w latach ubiegłych, najwięcej zeznań złożono w marcu i kwietniu. 

 Obrazuje to poniższe zestawienie:  Ogólna liczba zeznań wg rodzaju złożonych w 2006 i 
2007 r. kształtowała się następująco:

 LICZBA ZEZNAŃ ROCZNYCH

DRUKI PIT-37 PIT-36 PIT-36L PIT-38 PIT-28 PIT-40 RAZEM

2006 r. 26.322 2.908 436 334 1574 734 32.308

2007 r. 24.619 3.085 538 136 1.786 1.009 31.173

Pracownicy Urzędu Skarbowego w Goleniowie podjęli szereg działań zapewniających po-
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Stycze　

L u t y

M a r z e c

Kwiecie　

Liczba zezna　

JAK DO „SKARBÓWKI” PŁYNĄ ZŁOTÓWKI …
- podsumowanie akcji przyjmowania w Urzędzie Skarbowym w Goleniowie zeznań o wysokości dochodów osiągniętych w 2006 r. 
przez osoby fizyczne

datnikom maksimum ułatwień w dobrowolnym i prawidłowym wypełnieniu obowiązków po-
datkowych. Wprowadzono zmiany w organizacji Sali Obsługi Podatnika poprzez stworzenie 5 
dodatkowych stanowisk pracy, przyjmujących i wstępnie weryfikujących zeznania w obecności 
podatnika. Sprawdzano właściwość miejscową, czytelność i kompletność wymaganych pozy-
cji, podpisów, załączników oraz danych identyfikacyjnych, a następnie wprowadzano zeznania 
do bazy informatycznej. Ta ostatnia czynność umożliwiała sprawdzenie zeznania również pod 
względem rachunkowym, co ograniczy potrzebę ponownych wizyt w organie podatkowym. 

W celu uprzyjemnienia pobytu w Urzędzie udostępniono Podatnikom dystrybutor z wodą 
mineralną oraz utworzono kolorowy i zachęcający do zabaw rysunkowych Kącik Dla Dzie-
ci, które często towarzyszą rodzicom załatwiającym sprawy urzędowe. Dorośli mieli również 
przygotowane wygodne miejsca do wypełniania zeznań podatkowych. Mogli korzystać z udo-
stępnionych na Sali Obsługi Podatników oraz na stronie internetowej Urzędu przygotowanych 

przez pracowników Urzędu broszur 
na tematy:  

• „Rozliczanie podatku od docho-
dów uzyskanych przez osoby fizyczne 
w 2006 r.”,

• „Rozliczanie dochodów uzyska-
nych w 2006 r. za granicą”,

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 

Nowogard,  Osina. 

• „Ulgi i odliczenia w rozliczeniu za 2006 r.”,
• „Ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu dochodów za 2006 r.”,
• „Ulga odsetkowa”.
 Informacje niezbędne do prawidłowego wywiązania się z obowiązku 

złożenia zeznania podatkowego prezentowane były również w lokalnych 
mediach. Szczególnym zainteresowaniem mieszkańców Goleniowa cieszył 
się program pt. „Urząd Skarbowy radzi” emitowany począwszy od grudnia 
ubiegłego roku przez Telewizję Kablową „SATON”. 

Dodatkowo, w okresie od 19 marca do 30 kwietnia, wydłużono czas pra-
cy Urzędu. W każdy poniedziałek do godziny 18.00 pracownicy pełniący 
dyżury na Sali Obsługi Podatników udzielali informacji o zasadach korzy-
stania z ulg podatkowych oraz opodatkowania dochodów uzyskanych za 
granicą. Liczni podatnicy skorzystali ponadto z możliwości uzyskania po-
mocy w wypełnieniu zeznania rocznego w ramach tzw. „Dnia Otwartego” 
zorganizowanego w sobotę 14 kwietnia.

Akcja przyjmowania zeznań rocznych za 2006 r. przebiegała sprawnie. 
W chwili obecnej nie można jednakże mówić o jej całkowitym zakończe-
niu, ponieważ trwają prace związane ze sprawdzeniem złożonych zeznań 
oraz zwrotem wykazanych nadpłat podatku. Pracownicy Urzędu Skarbo-
wego w Goleniowie mają świadomość, że rosną oczekiwania społeczne 
stawiane administracji skarbowej. Dlatego też, wszelkie wnioski i uwagi 
wynikające z oceny przebiegu tegorocznej akcji będą wykorzystane w roku 
następnym. 

Poprawa jakości obsługi podatników, zmniejszenie kolejek i szybszy 
zwrot nadpłaty podatku  były możliwe do osiągnięcia dzięki wsparciu 
okazanemu przez władze Starostwa Powiatowego i Gminy Nowogard oraz 
zaangażowaniu stażystów skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w 
Goleniowie.

 Przedstawicielom władz samorządu terytorialnego oraz lokalnych me-
diów za okazaną pomoc w tegorocznej akcji PIT składam serdeczne podzię-
kowania. 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Goleniowie
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REKLAMA

Plaża, pusta plaża?
Wyjątkowo ciepła, słoneczna pogoda i temperatury powyżej 25 stopni Celsju-

sza zmuszają ludzi do szukania ochłody. Najlepiej nad wodą. Idą więc ludzie 
na kąpielisko miejskie a tu niespodzianka. Plaza nieczynna. I zaczynają się 
narzekania doroslych …

Młodzież natomiast jest sprawna fizycznie i radzi sobie … z ogrodzeniem.

Reagując na sygnały Czytelników 
udaliśmy się na kąpielisko. Foto po-
kazuje, ze grupki dzieci i młodzieży 
korzystają z plaży opalając się, a 
inne grupki wchodzą na pomost i 
do wody!

Dzierżawca obiektu Romuald Ko-
walski jest w sytuacji nie pozazdrosz-
czenia – oficjalnie             plaża ma być 
otwarta od 15 czerwca. Trwają przy-
gotowania – remonty i odnawianie 
urządzeń. Zakończono już generalne 
sprzątanie terenu (śmieci wywieziono 
do Słajsina na wysypisko), wymienio-
nio piasek na plaży. Jak wytłumaczyć 
mieszkańcom, że kąpielisko jeszcze 
nieczynne? Usuwać każdego poza 
bramę? Kto to ma robić?

Z drugiej strony wchodzący na te-
ren korzystają z kąpieli bez obecności 
ratowników – kto będzie odpowiadać 
za nieszczęście?

Jest jeszcze problem formalny. 
Ceny biletów ustala Zarząd Rady 
Miejskiej na wniosek dzierżawcy. 
(nieaktualizowany zapis w umowie 
dzierżawy, bowiem Zarządu nie ma 
– jego funkcję przejął Burmistrz) W 
tym roku nowi radni mają coraz to 
nowe pomysły, ale wszystkie spro-
wadzają się do jednego – wejście na 
obiekt powinno być darmowe!. Kto 
zrekompensuje straty jakie poniesie 
dzierżawca? Ma sobie radzić sam 
! Rada decyzji nie podjęła. Sesja 
Rady Miejskiej planowana jest po 
15 czerwca więc w dniu otwarcia 
będzie tzw. próżnia prawna – stare 
stawki nie obowiązują ,a nowych 
jeszcze nie uchwalono. Otwierać więc 
kąpielisko 15 czerwca czy czekać na 
decyzję radnych? A może burmistrz 
zadecyduje?

Tekst i foto LMM

 Chłopcy twierdzą: ratownik jest wśród nas...

30 lat minęło ...
W sobotę 26 maja w sali gimnastycznej I LO w Nowogardzie odbył się z 

okazji 30-lecia matury zjazd absolwentów – rocznik 1977. Zaproszonemu 
gronu pedagogicznemu przewodniczył dyrektor Włodzimierz Wowk. Po 
uroczystym wspominkowym apelu uczestnicy udali się na mszę w intencji 
nauczycieli i uczniów, a następnie złożyli wiązanki kwiatów na grobach tych, 
którzy odeszli. Wspomnienia szkolne z lat 1973-1977 kontynuowano pod-
czas uroczystego obiadu „U Henia”, gdzie do samego rana trwała wyśmienita 
zabawa. Uczestnicy zjazdu zorganizowali zbiórkę pieniędzy z przeznacze-
niem na zakup sprzętu DVD dla szkoły. Rozstając się deklarowali udział w 
następnym zjeździe rocznika 77 w roku 2012.

GI
 

IV Ogólnopolski Konkurs Norwidowski

Ideał nie sięgnął bruku  
Życie Norwida nazywane jest 

„głodem czasu i przestrzeni”. Nic więc 
dziwnego, że młodzi norwidolodzy 
z II Liceum Ogólnokształcącego w 
Nowogardzie wybrali się aż na drugi 
koniec Polski, by wziąć udział w finale 
IV Ogólnopolskiego Konkursu Nor-
widowskiego. Do Krasnegostawu po-
jechali: Michalina Górzyńska, Mar-
tyna Kucal, Patryk Skowron i Anna 
Bogdanowicz (wszyscy z klasy II C), 
pod opieką p. Izabeli Koladyńskiej. 
Wiedza Michaliny, Martyny i Pa-
tryka (uczestników literackiej części 
konkursu) była sprawdzona w formie 
testu. Ostateczna kwalifikacja ust-
alona została na podstawie wyników 
testu oraz ilości punktów uzyskanych 
za pracę na temat “Italia Norwida” 
napisaną w etapie szkolnym. Ania 
- uczestniczka w kategorii poezji 
śpiewanej - wykonała “Marionetki” i 
“Czy podam się o amnestię”. Ponadto, 
młodzi pasjonaci twórczości Nor-
wida z całej Polski mogli wysłuchać 
wykładu o poecie i wziąć udział w 
warsztatach. Uczniowie II LO nie 
tylko przyjechali do Krasnegostawu 
z najdalszego krańca Polski, ale także 
byli najliczniejszą reprezentacją. 
Do Nowogardu z nagrodą wróciła 
Martyna Kucal, która zajęła szóste 

miejsce i otrzymała wyróżnienie. 
Należy zauważyć, że pozostali 
reprezentanci II LO spisali się także 
naprawdę dobrze. Uczniowie wra-
cali z Krasnegostawu uśmiechnięci i 
pełni zapału do pracy przed następną 
edycją konkursu. Nam pozostaje 
trzymać kciuki!

Inf. własna

Od lewej Ania Bogdanowicz, Pa-
tryk Skowron, p. Izabela Koladyń-
ska, Martyna Kucal i Michalina 
Górzyńska
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KONDOLENCJE

Panu 
Marianowi Jeż

wyrazy głębokiego 
współczucia

z powodu
śmierci Żony

składa
Zarząd Koła PZW Tęczak 

w Nowogardzie

Czytaj dziecku 20 minut dziennie codziennie !
5 czerwca br. w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej im. S. Żeromskiego w No-
wogardzie odbyło się podsumowanie 
Ogólnopolskiej Akcji „Cała Polska 
Czyta Dzieciom”, w której brały 
udział placówki kulturalno-oświatowe z 
Nowogardu i gminy. O godz. 11.00 sala 
wystawowa Biblioteki, pięknie udekoro-
wana wypełniła się po brzegi dziećmi, 
zaproszonymi gośćmi, rodzicami, 
nauczycielami i bibliotekarzami. Gości 
przywitała Zofia Pilarz- dyr. Biblioteki, 
która po krótkim powitaniu przed-
stawiła przebieg całorocznej Akcji. W 
ciągu roku w przedszkolach, szkołach i 
Bibliotece odbyło się blisko 200 spotkań 
głośnego czytania, w których uczestni-
czyło ponad 4 tyś. dzieci.

Czytającymi były osoby znane w No-
wogardzie, wykonujące różne zawody, 
jak również uczniowie gimnazjum, 
licealiści i harcerze. Czytano teksty kla-
syków i pisarzy współczesnych, m.in. J. 
Brzechwy, J. Tuwima, D. Wawiłow, M. 
Strzałkowskiej, G. Kasdepke, B. Stenki. 
Dzisiaj już nie trzeba przekonywać jak 
ważną rolę w życiu dziecka spełnia 
czytanie : rozwija język i wyobraźnię, 
uczy myślenia, buduje mocne więzi 
między rodzicami a dzieckiem, zapewnia 
właściwy rozwój emocjonalny dziecka, 
uczy wartości moralnych, poprawia 
koncentrację, ułatwia naukę, kształtuje 
nawyk czytania i zdobywania wiedzy. 
Wszystkim czytającym wręczono po-
dziękowania z przesłaniem Denisa 
Diderota :

„Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać”
Wśród czytających byli: Kazimierz 

Ziemba, Artur Gałęski, Marek Krzy-
wania, Marek Heiser, Stanisław Saniuk, 
Barbara Puścian, Piotr Kazuba, Aneta 
Drążewska, Magdalena Zarębska-Ku-
lesza, Danuta Baran, Ewa Szukalska, 
Artur Danilewski, Marlena Marchewka, 
Rafał Szpilkowski, Katarzyna Olen-
der, Marzena Marcinkiewicz, Monika 

Tuliszewska, Anna Sikorska, Danuta 
Ziółkowska. Następnie uhonorowano 
44 najaktywniejszych czytelników któ-
rzy oprócz pamiątkowych dyplomów 
otrzymali piękne książki. Owacyjnie 
przyjęto przedstawienie w wykonaniu 
uczniów Szkoły Podstawowej nr l pt. „ 
Stan chorobowy” (o książce). 

Dla uczczenia tego ważnego dnia, w 
ogrodzie Biblioteki posadzono krzew 
rododendronu, pod który wkopano 
zalakowaną butelkę, z tekstem na pa-
pierze czerpanym : „Nikt nie rodzi się 
czytelnikiem czytelnika trzeba wychować 
codziennie czytając dziecku codziennie 
dla przyjemności” z podpisami najak-
tywniejszych czytelników, osób czytają-
cych dzieciom i organizatorów.

Wszystkim bardzo podobał się występ 
zespołu „ARFIK” ze Szczecina, który 
przyjechał razem z Panią BARBARĄ 
STENKĄ, autorką książki „Oj, Hela!”. 
Spotkanie autorskie miało nowatorski 
charakter, 20 osobowy zespół przed-
stawił tekst książki śpiewając, recytując 
i tańcząc, a autorka podpisując książki 
(które można było kupić) odpowiadała 

na pytania dzieci.
Wykonawcy otrzy-

mali zasłużone bra-
wa. Na zakończenie 
przygotowano obfity, 
słodki poczęstunek i 
oczekiwaną loterię fan-
tową, w której udział 
wzięły dzieci, losując 
nagrody.

Mamy nadzieję, że 
impreza spełniła ocze-
kiwania uczestników i 
organizatorów, a naj-
przyjemniejszą formą 
podziękowania były 
pytania dzieci :”kiedy 
będzie następna ?”.

„Dwójka” czyta dzieciom
Akcja „Cała Polska czyta dzieciom” stała się już na tyle popularna, że do 

uczestniczenia w niej nikogo nie trzeba specjalnie zachęcać. We wtorek w 
nowogardzkiej Szkole Podstawowej nr 2 czytali jej pracownicy jak i goście 
zaproszeni.

Podsumowując chciałabym w 
imieniu Komitetu Organizacyjnego 
bardzo serdecznie podziękować 
wszystkim sponsorom bez pomocy 
których uroczystość miałaby bardzo 
skromny charakter.

Sponsorzy:
R o b e r t  Au g u s t y n e k ,  A r tu r 

Danilewski, Jan Fedeńczak, Artur 
Gałęski, Krystyna Kłosowska, Krzysz-
tof Kosiński, Jan Mularczyk, Tomasz 
Szafran, Andrzej Wasiak, Apteka 
„Jantar”, Cukiernia Piotr Filipiak, 
Hurtownia Adam Fedeńczak, Hur-
townia „Pier”D.T Rzeteccy, Nadleśni-
ctwo Nowogard, Piekarnia Dameccy, 
Piekarnia „Saturn”, P.H.U. RUDMAL 
Grzegorz Malinowski, Sklep Sporto-
wy Małgorzata Kubicka, 

Dyrektor Biblioteki 
Zofia Pilarz

Na czytających czekała wypełniona 
po brzegi szkolna sala gimnastycz-
na. Na początku wystąpili przed 
nimi aktorzy szczecińskiego Teatru 
Polskiego: Jacek Piotrowski, Dorota 
Chrulska i Sławomir Kołakowski. Po 
nich zaprezentowali się nowogardzcy 
goście: Przewodniczący Rady Miej-
skiej Marek Krzywania, Kierownik 
Referatu Prewencji nowogardzkie-
go Komisariatu Policji asp. sztab. 

Krzysztof Saniuk, Patrycja Możdżeń 
z Księgarni „Atlas”.  Szkołę reprezen-
towali dyrektor Lidia Wiznerowicz 
– Gliwna, Ewa Kuczyńska i Jolanta 
Modrzejewska. Uczniowie usłyszeli 
m.in. fragmenty „Małego księcia” 
Antoine de Saint Exupéry’ego, „Przy-
gód Mikołajka” Sempe i Gościnnego 
oraz wiersze patronki szkoły Marii 
Konopnickiej.

Ag
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PODZIĘKOWANIE
Pragniemy podziękować wszystkim,

którzy razem z nami pożegnali
6 czerwca 2007 roku
naszą najukochańszą

śp. ŚWIETLANĘ JEŻ
jak również za pamięć i słowa otuchy.

Mąż, córka, zięć i wnuki

Konkurs wiedzy leśnej 
zawitał do Płotkowa

Tegoroczna siódma już edycja Konkursu Wiedzy Leśnej po raz pierwszy 
odbyła się Zielonej Kuźni Płotkowo. By wyłonić zwycięzcę potrzebna była 
dogrywka.

Kuźnia Płotkowo idealnie nadaje 
się do tego typu imprez. Położony w 
środku lasu, wśród ciekawych gatun-
ków roślin i zwierząt obiekt pozwala 
młodzieży bezpośrednio obcować 
z naturą. 

Sceneria się zmieniła, ale zakres 
wiedzy, którą musieli wykazać się 
uczestnicy pozostał bez zmian. Mło-
dzież ze szkół podstawowych musiała 
znać gatunki roślin i zwierząt. W 
jednym ze stanowisk oglądając frag-
menty pni uczestnicy mieli za zadanie 
odgadnąć, z jakiego drzewa pocho-
dzą. W innym porozwieszano pióra 
ptaków i tylko znajomość ich gatun-
ków pozwalała na zdobycie punktów 
w tej konkurencji. W jeszcze innej by 
odpowiedzieć na pytania trzeba było 
je sobie zestrzelić wiatrówką. 

Poza wiedzą uczestnikom przydała 

się kondycja. Stanowiska sędziowskie 
porozrzucane były po całym lesie i 
niektórzy zawodnicy kończąc trasę 
niemal powłóczyli nogami.

Gdy wszyscy powrócili z lasu za-
częło się liczenie punktów. Okazało 
się, że do wyłonienia zwycięzcy po-
trzebna była dogrywka gdyż Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Nowogardzie i 
Szkoła Podstawowa w Osinie zdo-
były taką samą ilość punktów. O 
ostatecznym tryumfie zadecydowała 
znajomość głosów ptaków. W tym 
elemencie lepsza była reprezentantka 
„Dwójki” i to uczniowie tej szkoły 
wywalczyli przechodni puchar. Zwy-
cięzcy zostawili po sobie trwałą pa-
miątkę zasadzając drzewko, którego 
sadzonka wyrosła z nasion poświęco-
nych przez papieża Benedykta XVI. 
Każde nasionko było numerowane. 

To z Płotkowa ma numer 1774.
Każdy z uczestników otrzymał cen-

ną nagrodę rzeczową m.in. odtwa-
rzacze DVD i mp3, plecaki, namioty 
i piłki. Ufundowanie tak cennych 
nagród było możliwe dzięki wsparciu 
sponsorów: Koło Łowieckie „Knie-

ja” w Goleniowie, Koło Łowieckie 
„Lis” w Nowogardzie, Koło Łowie-
ckie „Ryś” w Nowogardzie, Zarząd 
Okręgowy LOP w Szczecinie, Urząd 
Miejski w Nowogardzie.

Ostateczna klasyfikacja:
1. Szkoła Podstawowa nr 2 w No-

wogardzie- 89,5 pkt, 
2. Szkoła Podstawowa w Osinie 

– 89,5 pkt,
3. Szkoła Podstawowa w Wierzbię-

cinie – 83 pkt,
4. Szkoła Podstawowa w Żabowie 

- 81,5 pkt,
5. Szkoła Podstawowa w Długołęce 

– 81 pkt,
6. Szkoła Podstawowa w Błotnie 

– 80 pkt,
7. Szkoła Podstawowa w Łososnicy 

– 79,5 pkt,
8. Szkoła Podstawowa nr 1 w No-

wogardzie – 77,5 pkt, 
9. Specjalny Ośrodek Szkolno 

– Wychowawczy w Nowogardzie 
– 77 pkt,

10. Szkoła Podstawowa w Strzele-
wie – 72,5 pkt, 

11. Szkoła Podstawowa nr 3 w 
Nowogardzie – 68,5 pkt.

Ag
Pamiątkowe zdjęcie uczestników

Zwycięska drużyna „Dwójki” wraz z opiekunami ze szkoły i Nadleśnictwa

Serdeczne podziękowania za pomoc 
w organizacji Dnia Dziecka 

w Jarchlinie dla:
- Burmistrza Nowogardu Kazimierza Ziemby,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowie,
- Komisariatu Policji w Nowogardzie,
- Wolontariuszy z Zespołu Szkół Pondgimnazjal-

nych im. S. Staszica i ich opiekuna (Pokaz udzielania 
pierwszej pomocy).

Organizatorzy.
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Dzień Dziecka 
W Węgorzy...

W Węgorzy później niż nakazuje to tradycja zorganizowano imprezę z 
okazji Dnia Dziecka. Jednak warto było czekać. Dzięki zaangażowaniu 
wielu mieszkańców udało się przygotować ogrom atrakcji.

Organizatorem imprezy była Rada Sołecka, lecz bez wsparcia wielu miesz-

kańców impreza z pewnością byłaby 
uboższa. To oni przygotowywali wy-
pieki, dzięki czemu na suto zastawio-
nych stołach pojawiło się mnóstwo 
smakołyków. To oni zorganizowali 
część atrakcji. A tych było wiele. 

Chętni mogli dosiąść konia i prze-
jechać się wierzchem. Na tych, którzy 
bardziej cenią wygodę czekała brycz-
ka i przejażdżka po leśnych dróżkach. 
Do dmuchanego zamku kolejka nie 
znikała, chętni do bezpłatnego po-
skakania mogli się wyszaleć.

Tradycją na tego typu imprezach 
są konkursy dla dzieci i tych oczywi-
ście nie zabrakło. Sporą atrakcją był 
zaimprowizowany pojedynek dwóch 
strażaków miejscowego OSP na... 

strumienie wody. Walka z wężami w 
dłoniach odbyła się na środku boiska, 
a panujący upał prowokował wielu 
obserwatorów do zbliżenia się do 
nich i skorzystania z takiego rodzaju 
ochłody.

Było coś dla ciała, nie mogło za-
braknąć czegoś dla ducha. W pew-
nym momencie uczestnicy imprezy 
usłyszeli śpiewy przy akompania-
mencie bębnów, a na drodze prowa-
dzącej na boisko pojawił się kolorowy 
pochód szczudlarzy i tancerzy. Byli 
to członkowie Stowarzyszenia Teatru 
„Brama”, którzy przyjechali na za-
proszenie organizatorów i wystawili 
krótkie przedstawienie.

Dzień Dziecka to oczywiście pre-

zenty. Tych również nie zabrakło i 
każde dziecko z Węgorzy wróciło do 
domu z drobnym upominkiem.

Impreza nie mogłaby się odbyć bez 
pomocy wielu osób i instytucji. Do 
organizacji Dnia Dziecka przyczy-
nili się: Wójt i Rada Gminy Osina, 

Piekarnia Karsk, Metaltech sp. z o.o., 
Michlas, J. Żak, E. Rossa, I. Domagal-
ska, P. Laszkiewicz za co Rada Sołecka 
serdecznie dziękuje.

Ag

Jedna z głównych atrakcji był występ Stowarzyszenia Teatru „Brama”. 

Chętni mogli przejechać się konno.

Walka na strumienie wody.

...i w Świerczewie
Po raz pierwszy od wielu lat w Świerczewie Sołtys i Rada Sołecka zorga-

nizowała dla dzieci imprezę z okazji ich święta. Dzieci bawiły się doskonale. 
Do największych atrakcji należy zaliczyć przejażdżkę „ciuchcią”. Wszystkie 
dzieci brały udział w zawodach sportowych, loterii fantowej, a w przerwach, 
by zregenerować siły jadły grochówkę, ciasto, lody i inne słodycze. Zabawa 
była przednia.

By taką była przyczyniło się wielu ludzi. W tym miejscu pragniemy bardzo 
podziękować: Panu Burmistrzowi Kazimierzowi Ziembie, Państwu Ciecha-
nowskim, Radnemu Andrzejowi Wasiakowi, Państwu Banasiakom, Pani 
Anecie Kochelskiej oraz wszystkim, którzy przyczynili się, by nasza pierwsza 
wspólna impreza doszła do skutku, a radość w oczach dzieci biorących w niej 
udział dała dobry początek naszej działalności.

Z wyrazami szacunku:
Sołtys i Rada  Sołecka

Świerczewo
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Długi weekend w Płotkowie
„Zieloną Kuźnię „ w Płotkowie  od-

wiedziło w ubiegłym tygodniu wiele  
wspaniałych gości.

Już w piątek rano do stanicy w Płot-
kowie przybyła 6 Wielopoziomowa  
Drużyna Harcerska „Klan” ze Star-
gardu Szczecińskiego. Przyjechali do 
Płotkowa  z rewizytą na zaproszenie 
nowogardzkich harcerzy. W piątek 
popołudniu w ramach zajęć przedfe-
stiwalowych  do „Zielonej Kuźni” w 
Płotkowie przybyła 19 osobowa grupa 
Bractwa Kurkowego z Gutzkow wraz z 
Burmistrzem tego miasta. Delegacja z 
Niemiec  miała okazję po raz pierwszy 
zobaczyć nowy obiekt w Płotkowie. 
Gości powitał pan burmistrz Nowo-
gardu – Kazimierz Ziemba. Przybył 

również pan starosta Tomasz Kuli-
nicz. Następnie goście uczestniczyli 
w godzinnej wędrówce szlakiem leś-
nym  prowadzącym do mostku w le-
sie, w pobliżu  jeziorka okularowego  
w Czermnicy.  Podczas prezentacji  
multimedialnej , którą poprowadził  
Sławomir Kucal z Nadleśnictwa No-
wogard goście zapoznali się budo-
wą  kuźni, założeniami współpracy 
na rzecz ekologii szkół, przedszkoli, 
nowogardzkich organizacji pozarzą-
dowych z Nadleśnictwem Nowogard 
i miastem Gutzkow. Na spotkanie 
przybył  pan Michał Bociarski , pre-
zes Koła Pszczelarzy  w Nowogardzie, 
który przekazał gościom nowogardzki 
produkt ekologiczny- miód z mniszka 

lekarskiego. Wieczorem  Bractwo Kur-
kowe  zasiadło do wspólnego ogniska 
z harcerzami. Po jego zakończeniu pan 
burmistrz z Gutkow powiedział: „...to 
było wspaniałe ognisko, odżyły wspo-
mnienia. Przypomniało mi się,  jak 
byłem w waszym wieku i  z drużyną 
kajakową wieczorami zasiadaliśmy  w 
kręgu ognia”.

Festiwalowa  sobota  rozpoczęła 
się ok. godz.15,00 kiedy do Płotkowa 
przyjechała grupa uczniów z Peenetal-
Schule w Gutzkow.  Zaraz potem do-
łączyła do nich  grupa nowogardzkich 
zuchów i harcerzy, delegacja Bractwa 
Kurkowego i harcerze ze Stargardu. 
Tuż po godz.16,00 przy ognisku w sa-
mym środku lasu, czteroosobowe jury 
rozpoczęło wysłuchanie zespołów. 
Tym razem I miejsce wyśpiewali sobie 
goście – uczniowie  z Gutzkow, II miej-
sce – 24 DW „Gadada” z Nowogardu, 
III miejsce- 6WDH „Klan” ze Starej 
Dąbrowy.

Festiwal był finansowany przez Fun-
dację Polsko-Niemiecką , Urząd Mia-
sta Nowogard oraz p. Andrzeja Bana-
siaka z Orzechowa. Serdecznie dzięku-
ję sponsorom.  

phm. Andrzej Wasiak

Wygrał Adrian Piotrowski 
Z okazji Dnia Dziecka Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie na na-

szym jeziorze zorganizował zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży. 
Sędzia główny zawodów Ryszard Patyk rozpoczął zapisy od godz. 7.30.

Punktualnie o godz. 8.00 rozpoczęli zmagania młodzi wędkarze. W czasie 
zawodów słońce nie wyjrzało, ale pogoda była dość łaskawa dla zawodni-
ków. W przeszłości bywało, że żaden z wędkarzy nie miał szczęścia nawet do 
przysłowiowego małego okonka. Tym razem czterech zawodników punkto-
wało w zawodach. 

I tak pierwsze miejsce zdobył Adrian Piotrowski z wynikiem 166 pkt 
II miejsce – Natalia Ropińska,  III miejsce – Artur Molęda, IV miejsce 

– Konrad Zaorski. 
Bardzo sprawnie zawody przeprowadził organizacyjnie Zarząd Koła – po-

dziękowania, także dla sponsorów: Robert Macełko, Tadeusz Kozioł, Janusz 
Kołosowski, Tadeusz Stępień, Ryszard Patyk, Zygmunt Heland. 

Z wędkarskim pozdrowieniem 
Zygmunt Heland 
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Boże Ciało

Manifestacja wiary
Parafia pw. WNMP
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Podziękowania
Za pomoc przy ustawianiu i ozdabianiu ołtarza przy ul. Bohaterów Warszawy na tegoroczne Święto Bożego 

Ciała  p.p. Tychoniec, Pabisiak, Woźniak, Wisniewski, Wawrzyniak oraz wszystkim życzliwym sąsiadom  - Bóg 
zapłać!

Sudomierski z rodziną

Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego

Fotoreportaż: Jan Kornaluk, Franciszek Karolewski, Lesław M. 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, Rafał Nizioł, 

Jagoda Dawidson.

Pomoc merytoryczna: Alicja Jaklińska, Małgorzata Łuka.

Dzień Dziecka w naszej szkole
1 czerwca, jak zwykle w naszej szkole był dniem sportowym. W tym roku 

imprezę przygotowała klasa III Technikum Handlowego wraz z wychowaw-
czynią, Panią Jowitą Pawlak. Uczniowie musieli zmagać się z takimi konku-
rencjami jak: 

• wyścig w workach, 
• rzut woreczkiem do hula-hoop, 
• pokonanie trasy na skakance, 
• bieg z przełożeniem szarfy przez głowę, 
• bieg z kozłowaniem piłki, 
• prowadzenie piłki kijem do hokeja,
• bieg z rozwiązaniem zagadki matematycznej. 
W zabawie wzięły udział klasy: I Technikum Informatycznego, I Techni-

kum Żywienia i Gospodarstwa Domowego oraz I Technikum Handlowe-
go. Najlepszymi sportowcami oraz matematykami spośród wymienionych 
okazała się klasa I Technikum Informatycznego. Klasę  reprezentowali: Łu-
kasz „Marszał” Marszałek – kapitan drużyny, Tomek „Kuti” Pozierak, Pa-
weł „Skowron” Skowroński, Sebastian „Świstak” Misztal, Mateusz „Czapaj” 
Czapski, Dawid „Romek” Olejniczak, Adam „Tajfun” Kawczyński oraz Pa-
weł „Pieczar” Pieczywek. 

Wszyscy bawili się świetnie, kibiców nie brakowało, a dodatkowo atmo-
sferę podgrzał mecz piłki nożnej rozegrany przez reprezentantów klasy I 
Technikum Informatycznego oraz I Technikum Żywienia i Gospodarstwa 
Domowego. 

Redakcja „WBREW” serdecznie pozdrawia zwycięską drużynę.
 

ZDJĘCIA 

HOROSKOP
BARAN – brak chęci na cokolwiek? To ta pogoda tak na Ciebie działała. 

Teraz będzie już coraz lepiej. Przypływ pozytywnej energii – murowany!
BYK – wszyscy zazdroszczą Ci szczęścia. Jak Ty to robisz, że gwiazdy pa-

trzą głównie tylko w Twoją stronę? Korzystaj ile się da!
BLIŹNIĘTA – starasz się pomagać innym, ale zastanów się, czy ta pomoc, 

aby na pewno jest im potrzebna. Czasami możesz komuś zaszkodzić nawet 
przez nieumyślność. 

RAK – czas pomyśleć o wypoczynku. Należy Ci się, bo przecież  Ty sam 
wiesz najlepiej ile się napracowałeś. Teraz tylko czekaj na skutki swoich dzia-
łań.

LEW – Merkury zapewnia sukcesy w podróżach. Możesz więc śmiało wy-
brać się w  wymarzone miejsce, pamiętając przy tym o zabraniu ze sobą 
najbardziej potrzebnych Ci rzeczy.

PANNA – otrzymasz zaproszenie na bardzo elegancka kolację. Pamiętaj, 
że nikt Cię do tego nie zmusza. Skoro nie czujesz się dobrze w takich miej-
scach – odmów.

WAGA – najbliższe dni mogą przynieść wiele zmartwień, ale pamiętaj, że 
życie nie składa się tylko z tych radosnych chwil.

SKORPION – staraj się panować nad swoimi nerwami. Krzykiem niczego 
nie osiągniesz. Ważne są czyny, a nie słowa. Pamiętaj o tym.

STRZELEC – czas wykazać się nowymi pomysłami. Daj się zauważyć, bo 
oczekuje się od Ciebie jakichś nowych zmian. Nie bądź nudny!

KOZIORIOŻEC – powróci dobra passa. Teraz nie musisz martwić się 
praktycznie o nic. Wszystkie problemy rozwiążą się same.

WODNIK – będą małe spięcia z przyjaciółmi, ale przecież kto się czubi 
ten się lubi. Nie zawsze musicie się we wszystkim zgadzać. Przyjaźń to nie 
więzienie. 

RYBY – przestań zazdrościć i interesować się innymi! Zajmij się sobą, a to 
poprawi humor, gdyż odkryjesz w sobie nowe zalety oraz  umiejętności.

Zbliżają się wakacje, mamy 
zatem dla Was 10 PRZYKAZAŃ 
SZCZĘŚLIWEGO CZŁOWIEKA

1. Człowiek rodzi się zmęczony i żyje, aby odpocząć.
2. Kochaj swe łóżko jak siebie samego.
3. Odpoczywaj w dzień, abyś mógł spać w nocy.
4. Jeżeli widzisz kogoś odpoczywającego – pomóż mu. 
5. Praca jest męcząca.
6. Co masz zrobić dziś, zrób pojutrze, będziesz mieć dwa dni wolnego.
7. Jeśli zrobienie czegoś sprawia Ci trudność pozwól to zrobić innym. 
8. Nadmiar odpoczynku nigdy nikogo nie doprowadził do śmierci.
9. Kiedy ogarnie Cię ochota do pracy, usiądź i poczekaj aż Ci przejdzie.
10. Praca uszlachetnia, lenistwo uszczęśliwia. 
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W obiektywie Jana Korneluka

KOLARSTWO „wczoraj” - 1959 r.  
       

Festyn w przedszkolu nr 1 
W dniu 5 czerwca br po raz czwarty 

został zorganizowany  festyn w Przed-
szkolu nr 1 dla wszystkich, którzy chcą 
wspomóc finansowo naszą placówkę. 
W poprzednim roku dochód z festynu   
został przeznaczony na zakup sprzętu 
nagłaśniającego, który jest  bardzo po-
trzebny podczas  organizowania uro-
czystości i  imprez przedszkolnych.

Festyn rozpoczął się występem 
naszych przedszkolaków. Wszystkie 
dzieci śpiewały piosenki i recytowały 
wiersze dla licznie zgromadzonej 
publiczności. Oczywiście zostały 
nagrodzone gromkimi brawami. 

Przygotowano  wiele innych atrakcji 
grochówkę, kiełbaskę z grilla, kawę, 
herbatę,ciasto domowego wypieku, 
popcorn, lody. Wszystkie te przy-
smaki można było z kosztować przy 
miłej muzyce. Jednak dla uczestników 
festynu przygotowano wiele innych  
atrakcji m.in. przejażdżkę na koniu. „ 
Dla konika sianko, owies to uczta nie 
lada, lecz dzisiaj pracując przedszkole 
wspomaga”- oto pod takim hasłem  
zachęcano wszystkich na atrakcyjną 
przejażdżkę. Koń napracował się wiele 
dla przedszkola, ponieważ chętnych 
nie brakowało. 

Jak co roku dzieci oblegały loterię 
fantową, ponieważ nie mogły się do-
czekać, co im przyniesie szczęśliwy los. 

Festyn przebiegał w miłej serdecznej 
atmosferze. 

Dzięki szczodrości ludzi zebraliśmy  
1.400zł .Zapraszamy wszystkich za rok 
na wspaniałą zabawę.

Dyrektor Przedszkola nr 1 w No-
wogardzie pragnie podziękować za 
pomocą w zorganizowaniu festynu:

- Romualdowi Kowalskiemu
− Markowi Kowalczykowi- Zakład 

Wyrobów Wędliniarskich z Krze-
miennej

− Emilianowi Kinasz
− Państwu Wiesławie i Jerzemu 

Furmańczyk
- Pani Krystynie Sachryń – Firma 

Handlowo -Usługowa „Lodos”
oraz wszystkim Rodzicom i Pracow-

nikom Przedszkola nr 1. inf. własna
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P.U.H. GRUND-MAX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

REKLAMA REKLAMA

Firma zatrudni 
spawacza i ślusarza 

z doświadczeniem.
Tel. 503 032 234

091 39 20 760

KOMINKI
NOWO OTWARTY 
SKLEP Z KOMINKAMI

Nowogard, ul. Boh. Warszawy 103A
Oferuje:
- sprzedaż wkładów kominkowych i pieców 
grzewczych firmy JOTUL – 10 lat gwarancji
- sprzedaż wkładów kominkowych firmy LECH-
MA
- sprzedaż wkładów kominkowych innych firm
- sprzedaż materiałów montażowych, obudów, 
akcesorii kominkowych
- montaż wkładów i obudów zakupionych u nas 
lub przez zleceniodawcę
- wykonanie obudów projektowanych indywi-
dualnie
- wykonanie kominków tradycyjnych otwartych
- montaż drzwiczek z szybą do kominków ot-
wartych
- naprawa i przeglądy kominka
OFERTA SPECJALNA

- wkład kominkowy TAMIS 14 kw – 1,050 zł
- obudowa + belka – 1,350 zł
Sklep otwarty od poniedziałku do piątku 

9.00 – 17.00 w soboty 9.00 – 13.00

Tel. 091 39 25 000, kom. 507 967 205.

REKLAMA

Uczniowie SP Strzelewo 
w  Rewalu

W dniach 4-6.06.2007 r. uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Strzelewie wraz 
ze swoimi nauczycielami – p. Małgorza-
tą Kurzawą i p. Ewą Rapą, wypoczywali 
na wycieczce w Rewalu. Podczas pierw-
szego dnia pobytu zwiedzaliśmy Rewal, 
a także spacerem po plaży, udaliśmy 
się do Trzęsacza. Tam odwiedziliśmy 
Muzeum Multimedialne, gdzie pozna-
liśmy całą historię Trzęsacza, włącznie 
z miejscowymi legendami. 

Drugi dzień naszej wycieczki spędzi-
liśmy w Niechorzu. Tam spacerowali-
śmy po plaży, wspinaliśmy się na 45-
metrową latarnię morską, a do Rewala 
wróciliśmy kolejką wąskotorową, co 

było dla nas ogromną frajdą. Wieczo-
rami dzieci mogły do woli korzystać 
z placu zabaw, gdzie czas upływał na 
grach i zabawach.

Środa pozostała nam na kupowanie 
pamiątek, spacery po plaży i rozmyśla-
nie o tym, że już, niestety, trzeba wracać 
do domów.

Wycieczka była dla wszystkich bar-
dzo miłym wypoczynkiem i wszyscy 
chętnie wracamy do szkoły, aby ostatnie 
dni nauki wykorzystać na „ulepszanie” 
świadectw i przygotowanie się do 
upragnionych wakacji.

Małgorzata Kurzawa

Podziękowanie
Sołtys i Rada Sołecka Osowo 

serdecznie dziekują sponsorom 
za wsparcie finansowe imprezy 

z okazji Dnia Dziecka:
• Halina Zuber – sklep spożywczo-
przemysłowy
• Spółka „Stimex”,
• PH „Skórometal” S.C.
• Wanda i Jerzy Furmańczykowie,
• Renata Pawlik FHU „Rawa”,
• Andrzej Grygowski FHU „ROY”,
• Dziennik Nowogardzki
• Liczni sponsorzy anonimowy.

Szczególne podziękowania 
kierują nasze dzieci. 

Rok szkolny s łowem się  toc-
zy... W maju uczniowie II Liceum 
Ogólnokształcącego w Nowog-
ardzie zakończyli sezon recytatorski 
2006/2007 udziałem w IV Wojew-
ódzkich Spotkaniach ze Sztuką Słowa 
~WIARA~NADZIEJA~MIŁOŚĆ~, 
które odbyły się w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Szczecinie. W tej edycji 
uczestnikom w sposób szczególny 
towarzyszył Jan Paweł II, którego 
teksty mieli za zadanie zaprezentować 
młodzi recytatorzy. Konkurs odbywał 
się w dwóch kategoriach: szprotek i 
wielorybów, czyli odpowiednio mniej i 
bardziej doświadczonych wykonawców. 
W morzu słowa, jeszcze jako szprotki, 
pływali: Magdalena Biały (kl. II C) i 
Ernest Skrok (kl. I A). Magda zdobyła 
wyróżnienie za wykonanie kolażu 
tekstów Karola Wojtyły. Gratulujemy 

IV Wojewódzkie Spotkania ze Sztuką Słowa ~WIARA~NADZIEJA~MIŁOŚĆ~

W morzu Słowa
i w następnym sezonie życzymy pow-
odzenia naszym szprotkom, z których 
na pewno już niebawem wyrosną 
wspaniałe wieloryby!        Inf. własna
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OG£OSZENIA DROBNE

Sołtys i Rada Sołecka 

z Błotna

serdecznie 
dziękuje 

sponsorom 
i mieszkańcom

za wsparcie 
finansowe 

imprezy 
z okazji Dnia Dziecka.

Zapraszamy chętnych do zbioru truskawek 
na plantacjach położonych w Nowogardzie za SP nr 3 

(za POM-em dojazd od ul. Boh. Warszawy).
Początek zbiorów 11.06.2007 r. od godz. 6.00 do godz. 12.00 – 13.00. 
Informacje pod numerem telefonu 0602 521 671 lub 091 39 22 220.

Sołtys i Rada Sołecka 

ze Szczytnik

serdecznie dziękują 
wszystkim

sponsorom, 
a w szczególności 
p. Ewie Tabaczuk 

za pomoc 
w organizacji 
Dnia Dziecka.

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam lokal 167 m kw w 
Dobrej Nowogardzkiej na raty. 
608 337 427.

• Pilnie poszukuję do wynajęcia 

mieszkania 2 pokojowego. Tel. 

607 066 425.

• Kupię mieszkanie 2 lub 3 po-

kojowe własnościowe w Nowo-

gardzie na os. Radosława lub 

w innej części miasta. Tel. 0605 

522 340.

• Kupię działkę ogrodową przy ul. 
Leśnej. 606 782 146.

• Zdecydowanie kupię dom z ogro-
dem w Nowogardzie. Tel. 0602 
641 843.

• Sprzedam halę (obiekt ma bramy 
wjazdowe) 1000 m kw na gruncie 
ok. 1800 m kw, cena do uzgodnie-
nia. Tel. 697 352 358. Lokalizacja: 
Nowogard ul. Gen. Bema.

• Kupię 1 /2 domku lub domek w 
Nowogardzie lub zamienię miesz-
kanie na domek (z dopłatą). Tel. 
0506 369 963.

• Sprzedam działkę budowlaną 

w Nowogardzie przy drodze na 

Kamień Pomorski, 23 ary, uzbro-

jona, woda, światło, ogrodzona. 

0602 742 484.

• Sprzedam tanio działkę pod bu-
dowę garażu przy ul. Jana Pawła II. 
Tel. 0608 63 23 25, 091 39 26 032.

• Działkę budowlaną sprzedam. 
0605 106 300.

• Kupię mieszkanie – kawalerkę 
lub 2 pokojowe w Nowogardzie. 
605 850 786, 609 781 168.

• Kupię mieszkanie dwupoko-
jowe w okolicach Nowogardu. 
501 307 666.

• Pilne. Poszukuję kawalerki lub 

2 pokojowe (parter, I piętro) do 

wynajęcia. Tel. 507 520 723.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 79,09 m kw w starym budowni-
ctwie, bezczynszowe, parter w bu-
dynku ośmiorodzinnym z garażem 
murowanym. 696 418 677.

• Kupię mieszkanie w starym 

budownictwie, może być do re-

montu lub niewielki dom. Tel. 

0605 820 330.

MOTORYZACJA

• Sprzedam Ranault Laguna, kombi, 
concorde, 1,8, 16V, 120 KM, pełne 
wyposażenie, bez skóry, bezwy-
padkowe, serwisowane, przeb. 
118 000 km, cena do uzgodnienia. 
Tel. 0605 522 340.

ROLNICTWO

• Sprzedam 5 ton pszenżyta i 3 tony 
owsa, cena do uzgodnienia. 091 39 
17 602.

• Sprzedam Bizona, cena do 
uzgodnienia, dzwonić w sobotę 
605 389 985.

• Sprzedam zboże paszowe, owies, 
jęczmień i żyto, cena 60 zł/m lub za-
mienię na cielaki. Tel. 500 197 442.

• Sprzedam ciągnik DEUTZ trzycy-
lindrowy. 695 780 299.

• Sprzedam prosiaki. Tel. 
693 342 119.

• Sprzedam prosiaki. 091 39 17 943.
• Sprzedam pszczoły (roje). 091 

39 11 018.

USŁUGI

• Nauka angielskiego. 0697 
027 844. 

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• Profesjonalne strony internetowe 
na indywidualne zamówienie – 
szybki czas realizacji, faktury VAT. 
0605 522 340.

• Fachowo wykonam glazura, tera-
kota, malowanie, szpachlowanie. 
Tel. 0781 295 868.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 

373 143.

• Usługi ogólnobudowlane, wy-

kończenia wnętrz, instalacje. 

605 401 911, 608 825 600.

• Transport, przeprowadzki – 

0604 516 451.

• Kompleksowe usługi BHP. Tel. 

0601 87 07 98.

• Cyklinowanie podłóg. 

691 703 843.

• TIPSY – tanio i profesjonalnie. 

504 589 679.

PRACA

• Przyjmę mechanika samocho-
dowego z kwalifikacjami. 091 39 
20 131, 0605 276 271.

• Pomoc kuchenną z doświadcze-
niem zatrudnię. Tel. 602 474 266.

• Fachowców do produkcji siat-
ki ogrodzeniowej. Kikorze. 
502 652 929.

• Zatrudnię sprzedawcę. Tel. 
602 474 266, 091 39 20 091.

• Przyjmę do pracy na gospodar-
stwo rolne z prawem jazdy na 
ciągnik (mile widziane inne). Tel. 
602 267 382.

• Przyjmę kierowcę z prawem jazdy 
kat. C. Tel. 0605 276 271.

• Przyjmę ucznia na praktykę na rok 
2007/2008 – mechanik pojazdów 
samochodowych. 091 39 20 303.

• Zatrudnię murarza. 501 549 756.
• Przyjmę kobietę do pracy w firmie 

handlowej na stanowisko kierow-
nik sklepu. 509 389 657.

• Przyjmę ludzi do pracy fizycz-
nej, murarzy, dekarzy, cieśli. 
886 356 699.

• Zatrudnimy osobę do prac przy 
montażu okien. Wymagane pra-
wo jazdy. Fabryka okien i drzwi 
„OKNO” Nowogard. Tel. 091 39 
25 639.

• Zatrudnimy handlowca do pracy 
w biurze i w terenie. Znajomość 
obsługi urządzeń biurowych, 
prawo jazdy i dyspozycyjność. Fa-
bryka okien i drzwi „OKNO” Nowo-
gard tel. 091 39 25 639.

• Zatrudnię spawacza i ślusarza z 
doświadczeniem. Tel. 503 032 234, 
091 39 20 760.

• PUH OSKAR zatrudni sprzedawcę, 
kucharza i pomoc kuchenną. Tel. 
602 474 266, 091 39 20 091.

• ZATRUDNIĘ OSOBY DO ZBIO-

RU TRUSKAWEK. OLCHOWO. 

693 344 778, 091 39 23 679.

INNE

• Elektryczny przepływowy pod-

grzewacz wody, 380 V, małe ga-

baryty, do domku, baru, cena od 

150 zł oraz Gazowy podgrzewacz 

wody 130 – 180 litr., stojący, ide-

alny do domku, pensjonatu, re-

stauracji, gdzie gorąca woda jest 

w kilku bateriach – jednocześnie 

cena 1000 zł. 0501 446 467.

• PIEC gazowy c.o. VAILLANT, cena 

600 zł lub piec c.o. – elektronik, 

cena 1.200 zł oraz Junkers gazo-

wy do łazienki, kuchni firmy Va-

illant, cena 450 zł – gwarancja, 

serwis. 0501 446 467.

• Grzejniki panelowe c.o. do 

mieszkania, domku, warsztatu, 

różne rozmiary, nowe i używa-

ne – tanio oraz piec gazowy c.o. 

Vaillant stojący, żeliwny, elek-

tronik, do domku, cena od 800 

zł. Serwis gwarancyjny. 0501 

446 467.

• Sprzedam zamrażarkę, chłodziarkę 
i inne urządzenia gastronomiczne 
i sklepowe (gwarancja). 601 58 74 
38.

• Sprzedam czytnik kart pamięci 
uniwersalny, nowy w pudełku, 
cena 40 zł. Tel. 0605 522 340.

• Przyjmę ziemię. 0508 309 980.
• Sprzedam aparat telefoniczny 

Ericsson K700i, z dodatkowym wy-
posażeniem, na gwarancji, zadba-
ny. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam drzwi wejściowe anty-
włamaniowe. Tel. 502 649 118.

• Oddam gruz, czysty, dachówkę. 
886 356 699.
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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

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)

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

Nowogard 11.06.2007r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca   
2. pomoc kuchenna
3. Magazynier
4. Tynkarz, betoniarz, zbro-

jarz, malarz
5. Malarz, tynkarz, szpach-

larz, glazurnik, brukarz
6. Ochroniarz
7. Robotnik budowlany 
8. Pracownik  myjni samo-

chodowej
9. Kucharz
10. Przedstawiciel handlowy 

(pracownik do wykłada-
nia towaru)

11. Pracownik administracji z 
grup. Inwali.

12. Referent administracyjno 
biurowy

13. Mechanik samochodowy
14. Recepcjonistka
15. Pracownik produkcji

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Kierowca z kat. C+E (Mie-
szewo) (Goleniów) (Gryfi-
ce)

2.  Kucharz, pomoc kuchen-
na  (Glewice)

3. Mechanik samochodowy  
(Goleniów)

4.  Pracownik produkcji (Go-
leniów) (Ościęcin) (Szcze-
cin – Załom)

5. Rejestratorka, kucharka 
(Ustronie Morskie)

6. Pracownik fermy (Wyszo-
mierz)

7. Pomocnik szwaczki z grup. 
Inwalidzka (Goleniów)

8. Pracownik magazynowy 
(Ościęcin) (Goleniów)

9. Referent admin-biurowy 
(Maszewo)

10. Operator maszyn (Kliniska 
Wlk.)
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Odra Chojna – Pomorzanin Nowogard 4:2 (1:0)

W końcu walczyli
Gimnazjum nr 1 drugie 
w Trzebiatowie

W Trzebiatowie rozegrano wojewódzki turniej piłki siatkowej szkół gim-
nazjalnych. Drużyna Gimnazjum nr 1 zajęła tam drugie miejsce.Pomorzanin: Haberski – Nierad-

ka, M. Miklas, Gołdyn, D. Grusz-
czyński, Skórniewski (78’Kram), 
Boniforwski, Konieczny, Jędras (70’ 
Budzich), Jurczyk (80’ M. Grusz-
czyński), K. Miklas.

Bramki dla Pomorzanina: Ko-
nieczny, K. Miklas.

Seria porażek Pomorzanina trwa. 
Po ostatniej kolejce powiększyła się 
już do siedmiu. Pocieszającym może 
być jedynie fakt, że nowogardzka 
drużyna w końcu nawiązała walkę. 

Mecz nie był wielkim widowi-
skiem i należał raczej do wyrów-
nanych. W pierwszej połowie Po-
morzanin stworzył sobie dwie 
niezłe okazje do strzelenia bramki, 
ale ani Jurczyk ani K. Miklas nie 
potrafili ich wykorzystać. Odra 
odpowiedziała również dwoma sy-
tuacjami, w których Haberski stanął 
na wysokości zadania. I zapewne 
pierwsza połowa zakończyłaby się 
bezbramkowym remisem gdyby 
nie 45. minuta. Wówczas to nasi 
obrońcy próbowali zastawić pułapkę 
ofsajdową, ta się jednak nie udała i 
wybiegający z drugiej linii zawodnik 
dostał piłkę w tempo, zdołał prze-
rzucić Haberskiego i gospodarze 
objęli prowadzenie.

W drugiej połowie Pomorzanin 
przycisnął i zrobi to skutecznie. W 
61. minucie goście przeprowadzili 
kontratak, w czasie którego jeden z 
chojeńskich zawodników powalił w 
polu karnym Jurczyka. Sędzia wska-
zał na jedenasty metr i po chwili 
Konieczny zdobył bramkę na 1:1. 
Radość nie trwała zbyt długo, bo już 
w 65. minucie Odra ponownie objęła 
prowadzenie. Haberski nie wyszedł 
do wrzutki w pole karne, piłka trafiła 
na głowę jednego z zawodników go-

spodarzy, który uderzeniem z pięciu 
metrów zdobywa bramkę na 2:1. 
Trzy minuty później jest ponownie 
remis. Szarżujący lewą stroną boiska 
Jurczyk zgrywa po ziemi piłkę do 
środka i K. Miklasowi pozostaje 
tylko dopełnić formalności.

Gdy wydawało się, że mecz za-
kończy się podziałem punktów 
Odra przeprowadziła brzemienną 
w skutkach kontrę. W 84. minucie 
Marszałkowi nie udało się po-
wstrzymać pędzącego na bramkę 
Pomorzanina rywala, zawodnicy 
z Chojny uzyskali dzięki temu li-
czebną przewagę i z zimną krwią 
ją wykorzystali zdobywając bramkę 
na 3:2. To podłamało piłkarzy Po-
morzanina i cztery minuty później 
pozwolili się dobić. Mecz zakończył 
się zwycięstwem Odry 4:2.

„Ten mecz był raczej wyrównanym 
widowiskiem. – powiedział po tym 
spotkaniu trener nowogardzkiego 
zespołu Wojciech Kubicki – Cie-
szyć może fakt, że w poczynaniach 
moich zawodników widać było jakiś 
pomysł, że w porównaniu z ostatni-
mi meczami pokazali lepszą grę, że 
zdołali nawiązać walkę. Uważam, że 
zasłużyliśmy przynajmniej na remis. 
Niestety, nie udało się przywieźć z 
Chojny żadnego punktu.”

Pozostałe wyniki meczów:
Osadnik Myślibórz - Sparta Gry-

fice 1:2, Dąb Dębno - Mieszko 
Mieszkowice 2:1, Zorza Dobrzany 
- Polonia Płoty 3:2, Fagus Kołbacz - 
Piast Chociwel 0:0, Piast Choszczno 
- Hutnik EKO TRAS Szczecin 1:3, 
Kłos Pełczyce - Radovia Radowo 
Małe 11:2, Orzeł Trzcińsko-Zdrój 
- Vineta Wolin 3:2.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1.  Dąb Dębno 29 76 75-24
2.  Piast Choszczno 29 66 72-28
3.  Vineta Wolin 29 59 62-33
4.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 29 58 66-38
5.  Odra Chojna 29 52 64-42
6.  Pomorzanin Nowogard 29 44 59-53
7.  Polonia Płoty 29 39 57-53
8.  Sparta Gryfice 29 36 41-51
9.  Piast Chociwel 29 35 41-31
10.  Mieszko Mieszkowice 29 34 40-35
11.  Kłos Pełczyce 29 30 40-47
12.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 29 30 39-49
13.  Fagus Kołbacz 29 29 30-56 
14.  Osadnik Myślibórz 29 27 39-65
15.  Zorza Dobrzany 29 24 33-97
16.  Radovia Radowo Małe 29 21 40-96

W imprezie, poza zawodnikami z 
Nowogardu i gospodarzami, wystar-
towały drużyny z Kołobrzegu, Mrze-
żyna, Brojec i Ustronia Morskiego.

Po wielogodzinnych zmaganiach 
do finału dotarły drużyny z Nowo-
gardu i Kołobrzegu. Drużyna pro-
wadzona przez Janusza Raczyskiego 
i Zbigniewa Michalaka miała okazję 
do rewanżu za porażkę w meczu pół-
finałowym mistrzostw województwa. 
Niestety, rewanż się nie udał i nowo-
gardzkie Gimnazjum uległo rywalom 
1:2 (25:20, 22:25, 12:15).

Drużyna Gimnazjum nr 1 wystą-
piła w składzie: Marcin Rapa, Adrian 

Kouhan, Michał Pabisiak, Krzysztof 
Wojdalski, Filip Zieliński, Michał 
Grzelak, Rafał Fedeńczak, Wojciech 
Frąckowiak, Krystian Karpiuk, Rafał 
Milusz i Wojciech Pabisiak.

Zawodnicy i opiekunowie chcieliby 
serdecznie podziękować Andrzejowi 
Piątak, który przez cały rok finanso-
wo wspierał drużynę, dzięki czemu 
mogli oni uczestniczyć w tej jak i 
wielu innych imprezach. dzięki jego 
pomocy zostały zakupione również 
stroje i sprzęt sportowy dla dziewcząt 
i chłopców z gimnazjum.

Andrzej Garguliński

Spartakiada w Długołęce
W niedzielę, 10 czerwca wiejskich 

sportowców gościła Długołęka.
Gospodarzem zmagań byli dzia-

łacze LZS „Venus”, a organizacyjnie 
wspomagał ich sołtys i Rada Sołe-
cka.

Tradycyjnie i obowiązkowo roz-
grywane były mecze piłkarskie i 
siatkarskie.

W Długołęce rywalizowało 7 dru-
żyn piłkarskich z terenu gminy No-
wogard. Najlepsi okazali się piłkarze 
z Wyszomierza 
przed Słajsinem i 
Ostrzycą. Królem 
strzelców został 
Jacek Nawrocki 
z LZS Słajsino. 
(Turniej sędzio-
wali Leszek Jur-
gielaniec, Stani-
sław Rutkowski i 
Wiesław Bazyl).

D o tur nie ju 
siatkarskiego sta-
nęło 10 drużyn. 
Po d  c z u j ny m 
okiem sędziów Tomasza Gajdy i Ada-
ma Milewskiego wygrała Czermnica 
przed Wyszomierzem i Ostrzycą. 
Tytuł najlepszego zawodnika przy-
znano Grzegorzowi Krystkiewiczowi 
z drużyny LZS Czermnica. Warto 
zaznaczyć, że jest on studentem 
AWF i występuje w rozgrywkach 
wojewódzkich.

Nagrody dla najlepszych wręczali: 
sołtys Długołęki Andrzej Sawicki, 
prezes LZS Długołęka Grzegorz 
Skowroński oraz sponsorzy – Halina 
Zielińska i Stanisław Pietrzyk.

Wśród sponsorów byli także Wan-
da i Jerzy Furmańczykowie oraz 

Wojciech i Andrzej Szcześniakowie 
(Mechanika Pojazdowa).

Taka impreza to także piknik 
rodzinny – szereg konkursów pro-
wadzonych przez Annę Michalczuk 
i Justynę Piotrowską oraz niezawodny 
Tadeusz Łukaszewicz z synem Pio-
trem i muzyką dla każdego…

Kolejna spartakiada 17 czerwca 
– zapraszamy do Czermnicy.

Tekst – Ireneusz Karczyński,
foto – Grzegorz Skowroński

Wędkarze 
dzieciom!

Zarząd Koła M-G PZW Nowogard 
organizuje zawody wędkarskie dla 
dzieci i młodzieży do lat 16-tu. Zawo-
dy odbędą się w niedzielę 17 czerwca 
.Zapisy obok restauracji  NEPTUN 
do godz. 9.00.

Uczestnicy zobowiązani są do po-
siadania siatek na przechowywanie 
złowionych ryb.

Zapraszamy dzieci wraz z Rodzica-
mi. Zarząd Koła
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Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA 
“POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A

Informujemy, że   

12 czerwca 2007 r.
wtorek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

CENTRUM FINANSOWE 

„AVANTIS”
ul. 700-lecia 6/A, Nowogard

Tel. 091 39 272 68, 605 554 720
Poleca:
- atrakcyjne kredyty (nawet do 100 tys. zł)
- pożyczki gotówkowe (oferta 10 banków)
- kredyty samochodowe ( do 20 tys. na 

oświadczenie)
- kredyty konsolidacyjne (redukcja rat na-

wet o 50%)
- kredyty, pożyczki hipoteczne (szybka de-

cyzja)
- kredyty dla firm, rolników (uproszczone 

zasady)
- kredyty dla osób wpisanych do BIK, KRD 

(raty miesięczne)
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KALENDARIUM
15 CZERWCA

Imieniny: Abraham, Adelajda, Angelina, Benilda, 
Bernard, Dula, Eutropia, Germana, Hezychiusz, Izolda, 
Jolanta, Leonida, Liba, Lotar, Placyda, Wisław, Wisława, 
Wit, Witold, Witolda i Witosław

16 CZERWCA

Imieniny: Alina, Aneta, Aurelian, Aureusz, Benon, 
Benona, Jan, Judyta, Justyna, Ludgarda i Tychon.
OJA - Międzynarodowy Dzień Dziecka Afrykańskiego 
(obchodzony od 1991 r.)

17 CZERWCA

Imieniny: Adolf, Adolfa, Agnieszka, Albert, Alina, Dro-
gomysł, Franciszek, Hipacy, Izaur, Izaura, Laura, Mar-
cjan, Nikander, Nikandra, Radomił, Uma i Waleriana

18 CZERWCA

Imieniny: Amand, Amanda, Drogomysł, Drogoradz, 
Drohobysz, Dzirżysława, Efrem, Elżbieta, Emil, Eufe-
miusz, Hipacy, Leoncjusz, Marek, Maryna, Miłobor, 
Ożanna, Przeborka i Teodul
1992 - Uruchomiono Centertel, pierwszą w Polsce sieć 
telefonii komórkowej

REKLAMA

Poszukiwany mężczyzna nie żyje
Poszukiwany od miesiąca mieszkaniec naszego miasta nie żyje. Jego zwłoki znaleziono w lesie.

Kronika policyjna - sprostowanie
W poprzednim wydaniu naszej gazety w „Kronice policyjnej” informowaliśmy o kradzieży pieniędzy 

z lasy sklepu „Netto” dokonanej przez jedną z klientek. Do naszej redakcji zgłosiła się poszkodowana 
kasjerka domagając się sprostowania, gdyż, jak twierdzi, sprawa wyglądała nieco inaczej.

Czesław W. wyszedł z domu 13 maja około 
godziny 11.00. Od tego czasu trwały intensywne 
poszukiwania. Zakończono je w miniony wtorek. 
Wówczas to pracujący w lesie na przedłużeniu 
ulicy Nadtorowej mężczyzna odnalazł jego zwłoki. 

Według wstępnych ustaleń data jego śmierci po-
krywa się z datą jego zaginięcia. Niemniej wszelkie 
materiały zostały przekazane do prokuratury, która 
oficjalnie zbada przyczynę jego śmierci.

Ag

Według relacji kobiety mówiąca językiem obcym 
zrobiła drobne zakupy wartości 3 zł płacąc za to 
banknotem o nominale 200 zł. Razem z nią były 
jeszcze dwie osoby. Nasza rozmówczyni wydała 
jej resztę w banknotach o nominale m.in. 100 i 50 
zł. Klientka próbowała coś powiedzieć, a jako, ze 
nie mogła się porozumieć zaczęła coś grzebać w 
kosie. W pewnym momencie wyrwała pieniądze z 
kasy. Kasjerka błyskawicznie odebrała jej banknoty. 
Dopiero przy rozliczaniu kasy okazało się, że bra-
kuje 1850 zł. Przeglądając nagranie z monitoringu 

okazało się, że klientka w chwili, gdy wyrwała 
pieniądze z kasy ich część schowała do kieszeni, 
po czym opuściła sklep wraz z towarzyszącymi 
jej osobami, które, jak się okazało, zasłaniały całe 
zdarzenie przed ludźmi stojącymi w kolejce.

Informując o tym zdarzeniu w poprzednim 
wydaniu naszej gazety napisaliśmy, że kasjerka 
dwukrotnie opuściła kasę. Nasz rozmówczyni 
kategorycznie temu zaprzecza. 

Ag

Na VIII sesji Rady Miasta uchwalono „Pro-
gram gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Nowogard”. Bardzo obszerny dokument 
będziemy przedstawiać Panstwu w kilku kolej-
nych artykułach.

Podstawą do opracowania programu jest 
ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
(artykuł 21 pkt 1) i o zmianie Kodeksu Cywil-
nego (Dz.U z 2005 roku nr 31 poz.266 i z 2006 
roku nr 249, po.1833).

Przyjęty program na lata 2007 – 2011 określa 
kierunki tworzenia warunków do zaspakaja-
nia potrzeb mieszkaniowych nowogardzkiej 
wspólnoty samorządowej, określa wielkość i 
charakterystykę mieszkaniowego zasobu Gminy, 
prognozuje potrzeby mieszkaniowe, oraz określa 
zasady i warunki dostarczania lokali socjalnych i 
zamiennych oraz mieszkan rodzinom o niskich 
dochodach.

Program mówi o zadaniach w zakresie utrzma-
nia budynków w sprawności technicznej, ustala 
plan remontów, określa koszty tych remontów, 
kształtuje politykę czynszową, ustala plan sprze-
daży mieszkań, określa zadania inwestycyjne w 
celu pozyskania lokali socjalnych, zamiennych 

i na wynajem.Plan wskazuje 
też źródła finansowania całej 
gospodarki mieszkaniowej.

Prognoza potrzeb mieszka-
niowych w zakresie realizacji 
zadań ustawowych

Zgodnie z cytowaną na po-
czątku ustawą „Zadaniem włas-
nym gminy jest, na zasadach 
i w przypadkach określonych 
w ustawie zapewnienie lokali 
socjalnych i zamiennych oraz 
zaspokojenie potrzeb mieszka-
niowych gospodarstw domo-
wych o niskich dochodach”.

Według danych statystycz-
nych za rok 2005 ludność gminy 
liczyła 24 902 mieszkańców

(w Nowogardzie 16 992). 
Zawarto w tym roku 193 mał-
żeństwa.

Gmina posiadała wówczas 
832 mieszkania komunalne (w 
Nowogardzie 656).

Kazdego roku wpływa do 
Gminy przeciętnie 76 wnio-
sków o przydział mieszkania, 
w tym 9 o dostarczenie lokalu 
socjalnego na mocy wyroku 
sądowego.

Gmina pozyskuje średnio 24 
lokale mieszkalne w roku do 
zasiedlenia. 

W 2006 roku na 199 osób 

oczekujących na przydział 
lokalu od Gminy lokale otrzy-
maly 24 rodziny.

Na realizację oczekuje 160 
wniosków (w tym 40 na pod-
stawie wyroku o eksmiję), a 
na przydział mieszkania 39 
wniosków.

Prognozuje się, że w najbliż-
szych latach ilość wniosków o 
przydział mieszkania utrzyma 
się na dotychczasowym pozio-
mie. Niepokojący jest fakt, ze 
znacznie wzrośnie liczba wnio-

sków o przydzial lokali socjal-
nych dla osób uprawnionych 
po wyroku eksmisyjnym.

(wyjaśnienie – gdy lokator 
np. spółdzielni mieszkaniowej 
otrzyma wyrok eksmisji to 
gmina zobowiązana jest do 
zapewnienia mu lokalu socjal-
nego).cdn 

Lesław M.Marek

PS – Czytaj artykuł „Pomagać 
czy nie pomagać” s. 4

Mieszkaniowe zasoby Gminy

Program gospodarowania uchwalony
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Parafia św. Rafała Kalinowskiego

Dzwony już w Nowogardzie
Wczoraj przed południem na dziedzińcu kościoła pw. św. Rafała Kalinow-

skiego pojawiły się dzwony, które wkrótce zawisną na kościelnej wieży.

Dzwony zostały wykonane przez 
Odlewni dzwonów – ludwisarnia Ja-
nusza Felczyński s spłka mieszczącej 
się w Ostrowie koło Przemyśla. Ich 
koszt wyniósł 138.636 zł. Dzwony są 
wystawione do oglądania w kościele. 
Ich poświęcenie nastąpi 1 lipca, a 
uruchomienie zaplanowane jest na 
15 sierpnia. Wczoraj odbyło się już 
pierwsze próbne dzwonienie. Ich 
dźwięk niósł się daleko.

„Dzięki wspólnemu wysiłkowi 

fundatorów z Nowogardu i spoza 
naszego miasta wczoraj do Kościoła 
pw. św. Rafała Kalinowskiego dotarły 
dzwony Serdecznie dziękuję wszystkim 
fundatorom za okazane zrozumienie 
i serce. Chętni do przystąpienia do 
fundacji są mile widziani. W imieniu 
ks. Kazimierza Łukjaniuka Bóg zapłać 
za ofiarę.”  – powiedział nam organi-
zator całego przedsięwzięcia Zenon 
Zieleśkiewicz.

Ag

Ulica Zielona

Czy burmistrz 
dotrzyma słowa?

Podczas jednej z zimowych Sesji Rady Miejskiej radny Rafał Paśko zadał 
pytanie: czy będzie naprawiana alejka od ul. Waryńskiego w kierunku ul. 
Zielonej.? Jeśli tak to kiedy?

Odpowiadając na interpelację bur-
mistrz Kazimierz Ziemba oznajmił, 
że alejka będzie modernizowana 
od „Przystani” do nowopowstałego 
parku dendrologicznego po wy-
cince pozostałych topoli.Będzie też 
remontowana cała ul. Waryńskiego 
– jezdnia i chodniki.

Naprawę ulicy Waryńskiego reali-
zuje się w trzech etapach – pierwszy 
jest już ukończony, drugi etap to 
uliczki między blokami, a trzeci to 
nawierzchnia od ul. 3-go Maja do 
jeziora.

Burmistrz zapewniał, że prace 
ruszą na wiosnę.

Wiosna już minęła a alejka  to 
nic innego jak tor przeszkód – kil-
ka dni po deszczu ani przejść, ani 
przejechać rowerem. Kałuże i błoto. 
Ominąć tego nie można bo trawa 
obok ścieżki też zalana wodą. Na 
dodatek nawierzchnia jest strasznie 
pofałdowana przez korzenie topoli 
– pewna pani przekonała się o tym 
gdy wiezione przez nią truskawki 
zaczęły wyskakiwać z wiaderka i ucie-
kać! Nie będę wspominał jak wygląda 
tutaj zimą – przechodniów zmusza się 
do…jazdy figurowej.

A miało być tak pięknie!
Ireneusz Karczynski

Na plażę bez biletów
Problem zasad korzystania z plaży miejskiej opisywany przez nas w ostatnim 

numerze „DN” zbliża się do rozwiązania  Wszystko wskazuje na to, że miesz-
kańcy gminy będą wchodzić na teren kąpieliska bez opłacania biletów.

Ostateczna decyzja zapadnie na Sesji Rady Miejskiej, którą zwołano na 
dzień 20 czerwca.

Dzierżawca kąpieliska Romuald Kowalski zapewnił nas, że oficjalne otwarcie 
obiektu nastąpi 15 czerwca. Wejście bezpłatne, plaża, kąpiel i korzystanie z 
różnych urządzeń dostępne, opieka ratowników zapewniona.

Tak więc wszystko w rękach radnych – wierzę, że podtrzymają wcześniejsze 
deklaracje, a dla wielu rodzin będzie to dobra wiadomość.

LMM 
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Interwencje redakcji

Pomagać czy nie pomagać?
Do redakcji przyszła pewna mieszkanka naszego miasta z prośbą o interwencję.
Nie przyszła sama. Towarzyszyła jej pani, która starała się jak mogła pomóc w trudnej sytuacji i 

…wytłumaczyć o co chodzi.
Usłyszeliśmy, że pani mająca na utrzymaniu niepełnosprawne dziecko, które dowożone jest na re-

habilitację do Radowa Małego została bez żadnego uprzedzenia pozbawiona wody. Bez wody trudno 
utrzymać higienę osobistą. Nie umyte dziecko , przy panującej duchocie zaczyna nieprzyjemnie pachnieć 
– szczególnie w małym busie.

Skontaktowaliśmy się z zastępcą burmistrza Arturem Gałęskim, który niezwłocznie przyjechał do 
redakcji, wysłuchał obie panie i po upływie godziny wodę podłączono.

Można rzec problem załatwiono szybko i sprawnie.
Czy na pewno? Postanowiliśmy sprawę zbadać dokładnie.
Najważniejsze informacje uzyskaliśmy w Zakładzie Budynków Komunalnych.
Wspomniana na wstępie pani mieszka w lokalu komunalnym, a budynkiem zarządza wspólnota 

mieszkaniowa. Zarządzający wspólnotowym budynkiem nie dopełnił obowiązku podpisania z PU-
WiS-em umowy na dostawę wody więc wodę odłączono. (przypadków takich było w mieście więcej). 
Właściciele szybko załatwili umowę, liczniki i wodę im podłączono.

Nasza klientka pozostała bez wody. ZBK umowy na dostawę wody do tego mieszkania nie podpisał, 
bo jego najemca nie płaci czynszu ani żadnych innych opłat już od kilku lat.

Zgodnie z przepisami wodę można od lokalu odłączyć – trzeba jednak wskazać najbliższą studnię. 
W omawianym przypadku studnia znajduje się w odległości około 80 m od mieszkania. Co dalej? Za-
ległości tej pani sięgają kilku tysięcy złotych. Przed kilku laty także miała duże zaległości, które zostały 
umorzone ze względu na trudną sytuację – bezrobocie i niepełnosprawne dziecko. Przyznano też do-
datek mieszkaniowy. Nasza bohaterka nie uczyniła jednak nic, aby się ratować.Dodatek więc przestano 
wypłacać, a długi ponownie narastały. Aktualnie wiadomo, że pani ma pewne dochody więc sprawa 
trafiła do sądu o egzekucję należności. ZBK wypowiedział też umowę najmu omawianego mieszkania 
i …rodzinę trzeba będzie eksmitować. Tylko dokąd?

Aspekt sprawy jest szerszy. Patologiczna rodzina, alkohol, niepełnosprawne dzieci, niezaradność życio-
wa – słowem tragedia. Z jednej strony takie rodziny zawsze się trafiają, gmina bierze ich na „garnuszek” 
opieki społecznej, i jednoczesnie ta sama gmina musi egzekwować należne jej opłaty. Błędne koło.

Cierpią też sąsiedzi. Kupili mieszkania na własność, ale w takim towarzystwie radości z posiadania 
własnego nie mają. Budynek wymaga remontu – omawiane mieszkanie na poddaszu jest zdewastowane, 
wymaga gruntownej renowacji, a dach naprawy. Czy właściciele mają płacić ? Czyż nie jest to dla nich 
kara…

LMM

ARiMR przyjęła 
ponad 1,45 mln 
wniosków
Ponad 1,45 mln wniosków złożyli producenci 
rolni w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Agencja 11 czerwca br. zakończyła 
przyjmowanie wniosków o dopłaty bezpośrednie 
za 2007 r. 

Podobnie jak w roku poprzednim, producenci 
rolni występowali o płatności do gruntów rolnych 
i płatność cukrową. Ponadto, w tym roku po raz 
pierwszy mogli ubiegać się o płatność do upraw ro-
ślin energetycznych oraz o płatność uzupełniającą 
do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, 
uprawianych na trwałych użytkach zielonych (tzw. 
płatność zwierzęcą). Rolnicy mogli wnioskować o 
każdą z przysługujących im płatności wypełniając 
jeden formularz.

Ponad 600 tys. spośród złożonych wniosków 
obejmuje płatności zwierzęce, a blisko 55 tys. 
płatność cukrową. Tylko ponad 9,3 tys. wniosków 
obejmuje płatność „energetyczną”. 
ARiMR przyjmowała wnioski od rolników od 15 
marca br. Wnioski składane po 15 maja br – a ta-
kich było ponad 22 tys. – będą obłożone sankcja-
mi. W tych przypadkach płatności będą niższe o 
1% za każdy dzień roboczy spóźnienia. 

Płatności do gruntów rolnych i płatność cu-
krowa zgodnie z obowiązującym prawem będą 
wypłacane od 1 grudnia br. 

Radosław Iwański
Rzecznik prasowy ARiMR

Dzień Dziecka w Dąbrowie
W dniu 03.06.2007 r. Sołtys 

i  Rada Sołecka zorganizowała  
Dzień Dziecka dla dzieci całe-
go sołectwa Dabrowa Nowo-
gardzka. Przeprowadzono dużo 
konkursów z nagrodami, było 
pogodnie i radośnie, 
dopisała pogoda i 
frekwencja. Dzie-
ci mogły bawić się 
przy muzyce oraz 
dmuchanym pała-
cu. Imprezę zakoń-
czono pieczeniem 
kiełbasek. Przez 
cały dzień sprze-
dawano rysunki 
namalowane przez 
dzieci, a zebrane 
pieniądze przezna-
czono na kolejne 
imprezy dla dzieci.

Dzień Dziecka 
odbył się dzięki po-
mocy sponsorów: 
Dyskont spożyw-
czy NETTO, Ma-
sarnia Krzemienna 

Pana Krzysztofa Kowalczyka, 
FUH „Biurex” Pana Stanisława 
Rynkiewicza, Piekarnia Karsk, 
FHU LODOS Pani Krystyny 
Sachryń, Burmistrza Nowogar-
du, oraz osób prywatnych Pana: 

H.Śniegowskiego, M.Kałużkę, 
Kanię, P.Czyża. Wszystkim 
sponsorom za okazaną pomoc 
serdecznie dziękujemy.     

Sołtys
Zbigniew Florkowski

Olimpiada Promocji 
Zdrowego Stylu Życia

   Dnia 21 kwietnia 2007 roku w Zarządzie 
Okręgowym PCK w Szczecinie odbył się etap 
okręgowy Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu 
Życia. Rejon nowogardzki w kategorii szkół po-
nadgimnazjalnych reprezentowała uczennica I 
LO Agata Woźniak.

   Eliminacje są trudne a zarazem bardzo eks-
cytujące, ponieważ tylko zwycięzca etapu okręgo-
wego ma prawo uczestniczyć w rozgrywkach na 
szczeblu centralnym. W bieżącym roku, podobnie 
jak w poprzednim  okręg zachodniopomorski bę-
dzie reprezentowała uczennica I LO ( w r. 2006 była 
to Anna Prekwa, która zajęła  7 miejsce w kraju). 
Agata Woźniak jest uczennicą klasy drugiej, jej 
opiekunem zaś pani  Danuta Gutowska. 

   Etap centralny olimpiady aktualnie trwa.( 
12-14 czerwca 2007 r.) w Zgierzu. Całość składa 
się z trzech etapów: I etap to rozwiązywanie testu, 
następnie sprawdzenie umiejętności praktycznych 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Trzeci etap 
zaś to prezentacja przeprowadzonej akcji proz-
drowotnej. Warto dodać, że Agata wraz ze swoim 
kolegą Łukaszem Samkiem prowadzili zajęcia 
w Przedszkolu nr 4. Celem akcji było założenie 
klubu Wiewiórka.

Informacja własna
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• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
• Drzwi zewnętrze i wewnętrzne

Okna PCV i drewniane
Rolety materiałowe i zewnętrzne
Żaluzje, markizy

Biura: • Kamień Pomorski tel. 091 382 08 05
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m • Węgorzyno 091 39 764 88

Do każdego okna
• parapet lub
• roleta materiałowa

tel.

GRYFICE,
ul. Niepodległość 50,

(nad barem ABC)
Tel: 091 384 59 17,
Kom: 0 605 357 089

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA 
“POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A

Swedwood jest grupą przemysłową wchodzącą w skład IKEA. Nasz zakład jest producentem mebli 
sosnowych. Swoją działalność rozpoczął od 1996 r. Jesteśmy firmą dynamicznie rozwijającą się i wciąż 
tworzącą nowe miejsca pracy. 

Swedwood oddział Goleniów  poszukuje pracowników na stanowiska: 

PRACOWNIK PRODUKCJI
od kandydatów oczekujemy: 

• dyspozycyjności, samodzielności, sumienności
• umiejętności pracy w zespole.
• mile widziane doświadczenie w zawodzie stolarskim lub meblarskim, 

Oferujemy:

• wynagrodzenie w okresie próbnym wraz z premią produkcyjną w wysokości min. 8,5 zł/h brutto
• po okresie próbnym wynagrodzenie podwyższane adekwatnie do  osiąganych efektów
• nowoczesne zaplecze socjalne gwarantujące bardzo dobre warunki sanitarne 
• posiłek regeneracyjny dla każdego pracownika 
• bezpieczne warunki pracy oraz odzież ochronną 
   Dokumenty aplikacyjne (cv i list motywacyjny) prosimy przesyłać do 29.06.2007 na adres:
Swedwood Poland sp. z o.o. oddział Goleniów, Dział Personalny, Anna Ciszak, 72-100 Goleniów 
ul. Pułaskiego 19 lub na adres e-mail:   anna.ciszak@swedwood.pl
Prosimy o umieszczenie w ofercie klauzuli o następującej treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych oso-
bowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z 
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw nr 133 poz. 883),, 

Swedwood
Poland Sp.z o.o. oddział Goleniow
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KONKURS 
PRO PUBLICO BONO 2007
krótki przewodnik po tym, co najważniejsze

odbudowy naszej wspólnoty narodowej 
miałby niewiele wspólnego.  

Maximum treści, minimum formal-
ności. 

Formalności związane z przystąpie-
niem do Konkursu są - w porównaniu z 
wysokimi wymaganiami merytorycznymi 
– proste i „łatwe w obsłudze”. Zainte-
resowane organizacje winny posiadać 
osobowość prawną, ale w szczególnych 
wypadkach ten wymóg może zostać 
przez Kapitułę uchylony, jeśli dla realizacji 
danego dzieła organizacja nie mająca 
osobowości prawnej korzystała z pomocy 
kogoś, kto takową osobowość posiada, o 
ile  nie korzystała przy tym z nieuprawnio-
nej pomocy władz publicznych, bo te w 
Konkursie udziału brać nie mogą. Przystą-
pienie do Konkursu polega na wypełnie-
niu i przesłaniu do 30 czerwca 2007 roku 
(decyduje data stempla pocztowego) na 
adres organizatorów (podany na końcu 
tego przewodnika) ankiety konkursowej, 
którą można pobrać ze strony interneto-
wej WWW.propublicobono.pl.  

Dlaczego warto zgłosić się do 
Konkursu

Z ideą każdego poważnego konkursu 
wiąże się ściśle pojęcie nagrody. Ponieważ 
jednym z kluczowych celów istnienia Kon-
kursu Pro Publico Bono jest praktyczne 
wspieranie organizacji dokonujących 
wartościowych dzieł, przyznawane w nim 
nagrody i wyróżnienia mają (z wyłącze-
niem nagród honorowych) także wymiar 
finansowy. Kto w swojej wcześniejszej 
działalności mądrze wydawał posiadane 
środki zawsze dobrze wie, jak wydać z 
pożytkiem również takie dodatkowe 
pieniądze. W sytuacji, gdy wiele organi-
zacji, stowarzyszeń, fundacji musi nie-
ustannie przykrawać swoje zamierzenia 
do skromnych możliwości materialnych, 
taka forma gratyfikacji laureatów przez 
organizatorów Konkursu jest w pełni 
naturalną i moralnie pożądaną. Wysokość 
poszczególnych nagród i wyróżnień pie-
niężnych jest w każdej edycji określana 
przez Kapitułę.

Drugim, nader ważnym rodzajem 
gratyfikacji, na jaką mogą liczyć twórcy 
nagrodzonych i wyróżnionych dzieł jest 
umocnienie ich pozycji w środowiskach, 
w których na co dzień działają. Fakt zo-
stania finalistą Konkursu o charakterze 
ogólnopolskim, mającego już swoją 
tradycję i prestiż również w skali  lokalnej, 
regionalnej wytwarza wokół laureatów 
aurę sukcesu, co – jak dowodzą liczne 
przykłady z przeszłości -  znajduje potem 
nierzadko odbicie w większym uznaniu 
ze strony lokalnych władz i instytucji 
publicznych, mediów, sponsorów,  co bez-
pośrednio lub pośrednio bywa źródłem 
innych konkretnych korzyści dla danej 
organizacji. 

Po trzecie, już sam udział w Konkursie i 
związanych z nim wydarzeniach stwarza 
organizacjom obywatelskim okazje do 
kontaktów z sobie podobnymi, co sprzy-
ja wymianie doświadczeń, know-how, 
niekiedy też nawiązaniu współpracy. W 
przyjaznej, koleżeńskiej atmosferze jaka 
towarzyszy wydarzeniom organizowa-
nych przez Fundację Konkurs Pro Publico 
Bono poznawanie ludzi mających te same 
ideały, cele i problemy do rozwiązania jest 
doświadczeniem inspirującym i pożytecz-
nym dla wszystkich zaangażowanych. 

Ale na tym nie koniec. Dotarcie do pół-
finału, a zatem przejście przez ważny etap 
weryfikacji, a tym bardziej znalezienie 

się w gronie finalistów sprawia, że tacy 
uczestnicy Konkursu stają się bardziej 
interesujący i wiarygodni dla potencjal-
nych grantodawców zarówno rodzimych 
jak i międzynarodowych. Organizacje 
pozytywnie zweryfikowane w Konkursie 
i mogące się tym publicznie pochwalić już 
z innej, lepszej niż dotąd pozycji  mogą 
następnie brać udział w konkursach gran-
towych czy podczas składania wniosków 
o dotacje Unii Europejskiej. I tak główny 
sponsor nagród przyznawanych w 
Konkursie Pro Publico Bono, którym 
jest  Polsko-Amerykańska Fundacja 
Wolności, prowadząca własne progra-
my wspierania rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego, wobec laureatów 
Konkursu stosuje prostsze, oparte na 
większym zaufaniu procedury przy 
rozpatrywaniu wniosków o granty, 
niż wobec organizacji, które nie były 
wcześniej Fundacji znane. 

Nie tylko dla łowców nagród. 
Odpowiedź na pytanie do kogo adre-

sowany jest Konkurs Pro Publico Bono nie 
ogranicza się do wskazania na organizacje 
obywatelskie spełniające wymagania 
jego regulaminu. Co więcej, sam ów re-
gulamin stanowi, że dzieła obywatelskie 
mogą zgłosić do udziału w Konkursie 
nie tylko sami ich twórcy, ale także 
organizacje, które w latach poprzed-
nich zostały laureatami Konkursu, z 
wyjątkiem członków Kapituły. Ponadto 
każdy – każda osoba, organizacja lub 
instytucja ma prawo powiadomienia 
Kapituły Konkursu o znanych sobie 
wartościowych dziełach obywatel-
skich, a zarazem ich rekomendowania 
poprzez wypełnienie i wysłanie do 
organizatorów specjalnej ankiety 
obywatelskiej, również dostępnej na 
stronie internetowej WWW.propubli-
cobono.pl. 

Obywatelski, wspólnotowy duch 
Konkursu Pro Publico Bono zasadza 
się również na głębokim przekonaniu, 
że społeczeństwo obywatelskie to coś 
więcej niż choćby najbogatszy kosmos 
różnorakich organizacji i inicjatyw, ale 
także wspólnoty i osoby, którym te 
inicjatywy nie są obojętne. Twórcy dzieł 
obywatelskich, które byłyby zauważane i 
doceniane tylko przez ich bezpośrednich 
beneficjentów, ale już nie przez resztę 
społeczności na oczach której się one do-
konują zawsze będą narażeni na poczucie 
pewnego osamotnienia. Cokolwiek każdy 
z nas robi dla dobra wspólnego, pragnie 
zarazem mieć poczucie, że to co robi, jest 
zauważane, komentowane, doceniane 
przez inne organizacje działające w tej 
samej miejscowości, czy regionie, w 
tym samym środowisku, przez władze 
i instytucje publiczne, przez lokalnych 
liderów opinii, przez dziennikarzy wresz-
cie. Spontanicznie podejmowane czyny 
obywatelskie nadal są we współczesnej 
Polsce bardziej wyjątkami, niż regułą. 
Tym większego wymagają one zaintere-
sowania i wsparcia przez wszystkich ludzi 
dobrej woli, jeśli mają przetrwać, rozwijać 
się i zachęcać, pociągać innych dawanym 
przykładem. Dlatego za pełnoprawnych 
współtwórców odradzającej się w ten 
sposób kultury społecznej „Pro Publico 
Bono” mogą się uważać wszyscy, dzięki 
którym dla Konkursu zostaną odkryte i 
opisane nowe, nie znane dotąd szerszej 
publiczności dzieła i organizacje, które 
mogą i powinny stać się bardziej znane 
i docenione. 

Już po raz dziewiąty w dniu 11 listopada 
2007 roku w dniu Święta Niepodległości 
odbędzie się finał Konkursu na Najlepsze 
Dzieło Obywatelskie Pro Publico Bono. 
Przez blisko dekadę swego istnienia, 
nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi 
oraz honorowymi, Kapituła Konkursu 
wskazuje najciekawsze i najbardziej war-
tościowe, z etycznego punktu widzenia, 
działania i instytucje obywatelskie słu-
żące dobru wspólnemu, a będące prze-
jawem żmudnego, ale z każdym rokiem 
coraz bardziej widocznego, odradzania 
się w niepodległej Rzeczypospolitej 
społeczeństwa obywatelskiego. Przez 
ostatnie lata swego życia, a od zarania 
Konkursu Pro Publico Bono, czynnie pa-
tronował mu Jan Nowak Jeziorański, 
będący zarazem autorem najcen-
niejszej pochwały pod adresem jego 
współtwórców i uczestników jako tych, 
którzy ukazują „jasną stronę polskiego 
księżyca”. Z całą świadomością istnienia 
również „strony ciemnej” w postaci in-
dywidualnego i grupowego egoizmu, 
zobojętnienia na sprawy publiczne, 
nawykowej lub wymuszanej bierności. 
Celem Konkursu jest przede wszystkim 
promocja aktywności obywatelskiej, ale 
również kreowanie obrazu Polski jako 
kraju sukcesu, którego autorami są  sami 
jego obywatele. Byśmy wszyscy czuli 
wzrost wiary w nasze własne możliwości 
i pożytki z działania we wspólnocie.  

Przez eliminacje Konkursu przeszło już 
ponad dwa tysiące dzieł, z których pra-
wie dwieście zostało ostatecznie nagro-
dzonych.  Szczególnego wyrazu uzna-
nia dostąpił również sam Konkurs Pro 
Publico Bono; Kapituła Nagrody „Totus”- 
Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia - w 
roku 2001 uhonorowała go tą nagrodą 
za propagowanie społecznego naucza-
nia Ojca Świętego Jana Pawła II. A cho-
ciaż pomysłodawcy Konkursu nigdy nie 
kryli, że filozofia  i nauczanie społeczne 
Papieża-Polaka było dla nich kluczową 
inspiracją, to przecież jeśli Konkurs za-
służył na wspomniany zaszczyt, to prze-
de wszystkim z powodu jego zdolności 
odkrywania i nagradzania wybitnych 
czynów obywatelskich w których prze-
jawia się ludzka solidarność oraz przed-
siębiorcza, czynna troska o bliźnich w 
ich codziennych potrzebach, o kulturę 
i dziedzictwo narodowe, o stan środo-
wiska naturalnego, o wprowadzanie do 
relacji miedzy narodami, wspólnotami 
religijnymi i grupami etnicznymi czegoś 
więcej niż tylko ducha „tolerancji dla od-
mienności”. Zatem w najgłębszym sen-
sie nagrodą „Totus” zostali wyróżnieni 
wszyscy dotychczasowi uczestnicy 
Konkursu, a jej dziedzicami mogą zo-
stać wszyscy ci, którzy do Konkursu 
przystąpią w przyszłości. 

Do tradycji Konkursu należy sprawo-
wanie nad nim honorowego patronatu 
przez Rzecznika Praw Obywatelskich. 
Zwyczaj ten, wprowadzony przez prof. 
Andrzeja Zolla, został podtrzymany 
przez dra Janusza Kochanowskiego 
jako obecnie piastującego godność 
Rzecznika Praw Obywatelskich. Rolę jury 
konkursowego Pro Publico Bono pełni 

jego Kapituła, której pracom przewodni-
czy prof. Andrzej Zoll. 

Przewodniczącym honorowym 
Kapituły jest, długoletni patron 
Konkursu, ks. Franciszek kardynał 
Macharski. 

Kto może wziąć udział w Konkursie. 
Uczestnikami Konkursu Pro Publico 

Bono mogą być organizacje społeczeń-
stwa obywatelskiego (stowarzyszenia, 
fundacje, organizacje Kościoła i związ-
ków wyznaniowych, grupy i czasowe 
zrzeszenia obywatelskie), które do swo-
ich osiągnięć mogą zaliczyć dokonania, 
które wyróżnia: pomysłowość i zarazem 
skuteczność w służbie dobra wspólne-
go. Regulamin dziewiątej edycji przewi-
duje nagradzanie i wyróżnianie dzieł w 
kilku kategoriach:

1. Na rzecz kultury i dziedzictwa naro-
dowego

2. Na rzecz edukacji narodowej
3. W dziedzinie ochrony zdrowia, po-

mocy społecznej i charytatywnej
4. Na rzecz rozwoju środowiska i re-

gionu, ze szczególnym uwzględnieniem 
owocnej współpracy organizacji obywa-
telskich z organami samorządu teryto-
rialnego

5. W dziedzinie „dyplomacji obywatel-
skiej”,  co obejmuje organizację współ-
pracy międzynarodowej, międzyreligij-
nej i międzyetnicznej oraz działalność 
na rzecz integracji europejskiej. 

Tym, co wyróżnia Konkurs Pro Publico 
Bono od innych konkursów,  na przykład 
grantowych, jest sam przedmiot oce-
ny; nie jest nim całokształt działalności 
danej organizacji obywatelskiej, a tym 
bardziej sam projekt – idea dzieła, ale 
właśnie jakieś wybrane z całego zakre-
su działalności danej organizacji dzieło, 
czyli określony rezultat tej działalności: 
program, akcja, konkretny efekt, który 
Kapituła może poddać weryfikacji ze 
względu na cel Konkursu, jego adresa-
tów oraz na zastosowane środki reali-
zacji. Szczegółowe kryteria oceniania 
dzieł obywatelskich oraz zasad uczest-
nictwa w dziewiątej edycji Konkursu Pro 
Publico Bono zawiera jego regulamin, 
który można znaleźć na witrynie  www.
propublicobono.pl . 

Szanse na sukces i uznanie w 
Konkursie nie zależą natomiast od 
skali organizacyjnej i zasięgu teryto-
rialnego, w jakim mieści się działalność 
jego uczestników; podmioty ściśle lokal-
ne są w nim traktowane równoprawnie z 
organizacjami regionalnymi i ogólnopol-
skimi. Jedna z dwóch regulaminowych 
nagród głównych w Konkursie Pro 
Publico Bono jest zastrzeżona właśnie 
dla dzieł dokonanych przez organiza-
cje o zasięgu lokalnym, działających 
w skali jednej gminy, miejscowości, 
osiedla. W tym konkursie nie ma dzieł 
i organizacji „zbyt małych”, by mogły 
zasłużyć na dostrzeżenie i nagrodzenie. 
Konkurs, który nie doceniałby znaczenia 
takich, tylko z pozoru drobnych, prze-
jawów społecznej samoorganizacji i 
ambicji działania na rzecz tych „ ojczyzn 
najmniejszych”, ze wspieraniem realnej 
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życzenia

Bądź zawsze szczęśliwa
Złym losom nieznana

Uprzejma, czuła
Przez wszystkich kochana

Z okazji urodzin

Wiesławie Baran
najserdeczniejsze życzenia

składa
koleżanka Lila

„Ponton” Osina 
– to już 20 lat!

W dniu 2 czerwca zorgani-
zowano w Osinie turniej piłki 
nożnej oldbojów dla uczczenia 
jubileuszu 20-lecia istnienia 
klubu „Ponton”.

Do turnieju zaproszono za-
przyjaźnione z „Pontonem” dru-
żyny: „Nauczyciele” Nowogard, 
Nowogardzkie Towarzystwo Mi-
łośników Piłki Nożnej (NTMPN) 
oraz LZS Osina.

Grano systemem „każdy z 
każdym”.

Wyniki:
„Ponton” – NTMPN  3:1, 

„Ponton” – LZS Osina 1:2, „Pon-
ton” – „Nauczyciele” 2:1,

NTMPN – LZS Osina 3:6, 
NTMPN – „Nauczyciele”1:6, 
„Nauczyciele” – LZS Osina 13:1

Ostateczna kolejność:
1 – „Nauczyciele” Nowogard,
2 – „Ponton” Osina,
3 – LZS Osina,
4 – Nowogardzkie Towarzy-

stwo Miłośników Piłki Nożnej.

Trener 
Wojciech Kubicki 
zrezygnował

Zgodnie z przewidywaniami trener Woj-
ciech Kubicki zrezygnował z prowadzenia 
pierwszej drużyny Pomorzanina.

Jakiś czas temu wśród kibiców rozeszła się 
wieść, ze Wojciech Kubicki zrezygnował z 
prowadzenia nowogardzkiego zespołu, a na 
ławce trenerskiej zasiada tylko ze względu 
na brak następcy. Dziś mamy oficjalne po-
twierdzenie tej informacji.

„Przed rozpoczęciem drugiej rundy roz-
grywek, w czasie okresu przygotowawczego 
złożyłem rezygnację z funkcji trenera pierw-
szej drużyny Pomorzanina. Prezes Lembas 
poprosił mnie bym poprowadzi zespół do 
końca rundy wiosennej i prośbę tę spełniłem. 
W najbliższą sobotę kończą się rozgrywki więc 
i ja kończę swoją pracę.” – powiedział nam 
Wojciech Kubicki, tłumacząc, ze zrezygno-
wał ze względów zawodowych. Ale chyba 
nie tylko. W wywiadzie przed mijającym 
sezonem Wojciech Kubicki mówił: „(...) 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 – przynaj-
mniej z mojej strony – będzie walką o awans. 
Postawię na zarządzie wniosek, że jeżeli bę-
dzie strata punktowa i zespół będzie musiał 
gonić rywali, zrezygnuję. Dlatego chciałbym, 
żeby odbyło się takie spotkanie i żeby zawod-
nicy się zdeklarowali czy będą grali czy nie. 
Jeżeli powiedzą, że nie lub nie wiadomo, niech 
zrezygnują. Lepiej postawić na młodzież, bu-
dować zespół od podstaw. Aczkolwiek byłaby 
to szkoda, bowiem jest kilku zawodników w 
zespole, których stać na dobrą grę. (...)”

Zarząd Pomorzanina nie podjął jeszcze 
decyzji kto zastąpi Wojciecha Kubickiego na 
stanowisku trenera.

Andrzej Garguliński

Pomorzanin przetrwa
Na początku tygodnia pojawiło się widmo upadku Pomorzanina. Jednak po spotkaniu zarządu 

klubu z władzami naszego miasta wszystko wydaje się wracać na dobrą drogę.

Najlepszy strzelec turnieju 
Norbert Dworak zdobył 11 bra-
mek, najlepszym bramkarzem 
okazał się Janek Szczęsny – obaj 
z teamu „Nauczyciele”.

Uhonorowano także najlep-
szych zawodników poszczegól-
nych drużyn – Artura Rykaczew-
skiego „Nauczyciele”, Łukasza 
Chróścickego LZS Osina, Jasia 
Sienkiewicza NTMPN. Marian 
Szymczak otrzymał statuetkę 
„Najstarszego Pontona”.

Imprezę sponsorowali człon-
kowie „Pontona”, a puchary 
ufundowali Grzegorz Borczyk i 
Marek Bruździński.

Skład jubilatów (kolej-
ność jak na foto):

Zbyszek Jarota, Seba-
stian Kowalik, Andrzej 
Łuczak, Łukasz Łokaj, 
Darek Rusiecki, Andrzej 
Bruździński, Tomasz 
Tomkowski, Grzegorz 
Borczyk, Grzegorz Mę-
drek, Dariusz Łuczak, 
Heniek Łokaj, Marian 
Szymczak, Marek Bruź-
dziński.

Zapłonęło wspólne og-
nisko – 20 lat minęło…

Inf.własna

Zagrożeniem tym były oczy-
wiście pieniądze, a właściwie ich 
brak. Pomorzanin wystartował 
w konkursie dla organizacji 
pozarządowych. Jego wniosek 
opiewał na 97 tys. zł. Kwota ta 
miała wystarczyć na tegoroczną 
działalność. Problem się pojawił 
gdy okazało się, ze zamiast 97 
tys. zł do kasy klubu wpłynie 
tylko 27 tys. zł. Dla zarządu to 
była katastrofa. Już w tej chwili 
klub ma 42 tys. zł zobowiązań, 
z czego 23 tys. zł to płace dla 
instruktorów, a 17 tys. zł to diety 
dla sędziów i zawodników.

Zupełnie poważnie rozważa-
no niezgłaszanie do rozgrywek 
żadnej drużyny lub zgłoszenie 
tylko części. Cięcia dotknęłyby 
zapewne młodzież, gdzie w 
siedmiu zespołach trenuje oko-
ło 150 piłkarzy. Wśród nich ci 
występujący w I klasie juniorów, 
a więc bezpośrednim zapleczu 
najlepszej juniorskiej ligi w na-
szym województwie. 

W środowy wieczór zarząd 
klubu spotkał się z burmistrzem 
Kazimierzem Ziembą i jego 
zastępcą Arturem Gałęskim. Na 
szczęście dla młodych piłkarzy, 
ich rodziców i oczywiście kibi-
ców okazało się, że nie jest tak 
źle by Pomorzanin nie mógł 
przetrwać.

Tegoroczne finansowanie 
wszystkich organizacji odbywać 
się będzie na zasadach konkur-
sów, do których te mogą przy-
stępować. To, że z jednej puli 
klub uzyskał zaledwie 27 tys. 
zł wcale nie oznacza, że z ko-
lejnej nie uzyska dodatkowych 
środków pieniężnych. Wkrótce 
ogłoszony zostanie konkurs dla 
organizacji sportowych z pulą 
wynoszącą około 45 tys. zł. W 
zależności od operatywności 
zarządu a także jakości napi-
sanego wniosku Pomorzanin 
może zebrać nawet całą pulę. 
Jednak nawet gdyby tak się stało 
w kasie zabraknie około 20 – 25 

tys. zł. Będzie więc okazja do 
wykazania się umiejętnością 
pozyskiwania sponsorów. 

Są w naszym mieście firmy, 
do których można by się udać 
w tym celu. Choćby pewna 
duża fabryka, którą mijamy 
wjeżdżając do Nowogardu od 
strony Gryfic. Być może jej kie-
rownictwo uznałoby, że warto 
pokazać się lokalnej społecz-
ności np. poprzez finansowe 
wsparcie miejscowej drużyny. 
Być może po odwiedzinach u 
innych przedsiębiorców na pło-
cie okalającym boisko zawisłby 
banery reklamowe a co za tym 
idzie do kasy klubu wpłynęłyby 
dodatkowe środku. Tu również 
wiele zależy od operatywno-
ści zarządu, który będzie miał 
nielada wsparcie, gdyż daleko 
idącą pomoc w pozyskiwaniu 
środków z zewnątrz.

Czekamy na efekty. 
Ag
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 Witamy wśród nas...

W obiektywie Jana Korneluka    

Dzwony już 

w Nowogardzie 

Córka Elwiry Michalskiej 
ur. 3.06.07 z Siedlic

Syn Katarzyny Głowackiej
ur. 2.06.07 z Nowogardu

Córka Moniki Szweda 
ur. 6.06.07 z Dębic

Syn Edyty Reczka 
ur. 7.06.07 ze Szczecina

Córka Anety Kacprzak 
ur. 6.06.07 z Nowogardu

Syn Anny Młynarskiej 
i Zbigniewa Cimcioch 
ur. 11.06.07 z Nowogardu

Ponadto w Szpitalu w Nowogardzie urodziło się 2 dzieci. Zdjęcia oraz dane perso-
nalne nie zostały opublikowane ze względu na brak zgody rodziców.

Weekend w kinie

Dziękujemy za palenie
Komedia/ Dramat USA 2005 r., reż. Jason Reitman, obsada: 

Aaron Eclhart, Maria Bello, Sam Elliot, czas trwania 92 min. 
projekcja: piątek – niedziela godzina 19.00.

Komedia o działaniach szefa PR wielkiego koncernu tyto-
niowego Big Tobacco, który potrafi z niesamowitą zręcznością 
odpierać zarzuty przeciw swojemu pracodawcy, w tym samym 
czasie próbując pozostać modelowym ojcem i uchronić swego 
11-letniego syna od palenia.

Ag
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Komitet Organizacyjny Międzynarodowych Mistrzostw Polski Taxi 

ogłasza postępowanie ofertowe dla handlowców 
podczas imprez towarzyszących Mistrzostwom Taxi, które odbędą się w 
dniach 29-30 czerwca 2007 r. na Placu Szarych Szeregów. Oferty składać 
w Pubie „Pasadena” od godz. 15.00 przy ul. Warszawskiej 9. 

Szczegółowe informacje tel. 606 612 367.

Serdeczne podziękowania 
w zorganizowaniu 

Dnia Dziecka 

w Wierzbięcinie 

składa sołtys i rada sołecka 
dla sponsorów:

Gmina Nowogard, 
pan Adam Fedeńczak, 

pp. Aneta i Tomasz Fedeńczak, 
p. Krystyna Wysoszyńska, 

pp. Krystyna i Czesław Golema, 
p. Daniela Góralska 

(sklep Stodoła), 
piekarnia Saturn.

Zatrudnię sprzedawcę 
na stanowisko konsultant 

ds. sprzedaży telefonów sieci Era
- wykształcenie średnie
- uregulowany stosunek do służby wojskowej
- znajomość obsługi podstawowych progra-
mów komputerowych

Kontakt: 604 410 983.

Członkowie Klubu Abstynenta „Hania” 

pragną gorąco podziękować 
sponsorom: państwu B.W. Pędziszczak, L. Cedro, anonimowym 
sponsorom a także członkom Klubu, którzy wspomogli finansowo zor-
ganizować Dzień Dziecka 9 czerwca 2007 r. na terenie Klubu Abstynenta 
„Hania”. Serdeczne Bóg zapłać.
PS. Mimo burzy, która przeszła przez miasto dzieci się nie zniechęciły do 
zabawy na świeżym powietrzu.

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA 
“POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A

Generalny wykonawca zleci 
wykonanie robót murarskich, zbrojarskich a także 

innych robót samodzielnym ekipom budowlanym. 
Dobre stawki. Krótkie terminy płatności. Możliwość zakwaterowania. 

Kontakt pod numerem tel. 509 244 251 lub e-mail euro-bud@haniewicz.pl

Informujemy, 
że biuro Nauki Jazdy Adam Fedeńczak 

zostało przeniesione 
z ulicy 3 Maja 51 na ulicę 700-Lecia 17. 

Nowy nr tel. 0913921616. 
Serdecznie Zapraszamy!!!

Wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się 
do organizacji Dnia Dziecka w Trzechlu 

– burmistrzowi, ks. Proboszczowi Henrykowi Marszałek, FUH Adam 
Fedeńczak, IKA Resko, piekarni B. i W. Pędziszczak serdeczne podzię-
kowania oraz tym, którzy przyczynili się do organizacji Dnia Dziecka 
w Trzechelskim Sadzie. Rada Sołecka i Sołtys
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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

DORADZTWO PRAWNE 
opinie prawne, pisma procesowe,

wnioski do sądu i komornika, 
umowy, testamenty

ul. 3 Maja 55 (na przeciw księgarni) 
Czynne pon – pt w godz. 930 – 1600 

tel. 0503 61 77 39 
N I S K I E  C E N Y ! ! !

Poradnia Medycyny Pracy 

NZOZ „SANUS” 
pokój. 210 w Przychodni 

(ul. Kościuszki) 
zaprasza na:

- badania profilaktyczne, wstępne, okreso-
we i kontrolne pracowników

- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWENCI!!! 

CENY PROMOCYJNE!
Rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

P.U.H. GRUND-MAX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

Zapraszamy chętnych do zbioru truskawek 
na plantacjach położonych w Nowogardzie za SP nr 3 

(za POM-em dojazd od ul. Boh. Warszawy).
Początek zbiorów 11.06.2007 r. od godz. 6.00 do godz. 12.00 – 13.00. 
Informacje pod numerem telefonu 0602 521 671 lub 091 39 22 220.

STUDIO 

FOLII OKIENNYCH
- montaż folii ochronnych okiennych
- montaż folii lustrzanych i innych ozdobnych
- przyciemnianie szyb samochodowych

NOWOGARD 
Tel. 601 576 156

STUDIO 
REKLAMY WIZUALNEJ

- reklama na samochodach oraz obiektach
- reklama na odzieży ochronnej, t-shirt
- reklama na czapeczkach
- reklama indywidualna na wyrobach kalet-
niczych produkcji własnej

NOWOGARD • Tel. 601 576 156

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 • Parapety, rolety zewnętrzne i wewnętrzne

• Profil 3 i 5 komorowy

• Okucia lub

• Sprzedaż ratalna

DECEUNINCK

MACO GUNIERUCHOMOŚCI

• Pilnie poszukuję do wynajęcia 

mieszkania 2 pokojowego. Tel. 

607 066 425.

• Kupię mieszkanie 2 lub 3 po-

kojowe własnościowe w Nowo-

gardzie na os. Radosława lub 

w innej części miasta. Tel. 0605 

522 340.

• Kupię działkę ogrodową przy ul. 
Leśnej. 606 782 146.

• Sprzedam halę (obiekt ma bramy 
wjazdowe) 1000 m kw na gruncie 
ok. 1800 m kw, cena do uzgodnie-
nia. Tel. 697 352 358. Lokalizacja: 
Nowogard ul. Gen. Bema.

• Sprzedam działkę budowlaną 

w Nowogardzie przy drodze na 

Kamień Pomorski, 23 ary, uzbro-

jona, woda, światło, ogrodzona. 

0602 742 484.

• Działkę budowlaną sprzedam. 
0605 106 300.

• Poszukuję mieszkania dwupokojo-
wego do wynajęcia. 604 867 363.

• Garaż do wynajęcia ul. Zamkowa. 
695 518 581.

• Kupię mieszkanie – kawalerkę 
lub 2 pokojowe w Nowogardzie. 
605 850 786, 609 781 168.

• Kupię mieszkanie dwupoko-
jowe w okolicach Nowogardu. 
501 307 666.

• Pilne. Poszukuję kawalerki lub 

2 pokojowe (parter, I piętro) do 

wynajęcia. Tel. 507 520 723.

• Kupię mieszkanie w starym bu-

downictwie, może być do re-

montu lub niewielki dom. Tel. 

0605 820 330.

MOTORYZACJA

• Sprzedam Ranault Laguna, kombi, 
concorde, 1,8, 16V, 120 KM, pełne 
wyposażenie, bez skóry, bezwy-
padkowe, serwisowane, przeb. 

118 000 km, cena do uzgodnienia. 
Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam fiat cinquecento 700, 

1996 r., zadbany, garażowany, 

w dobrym stanie, nowe opony, 

cena 2300 zł. 500 754 589.

• Sprzedam Seat Malaga, 1,2, prze-
bieg 200 tys., 1991 r., centralny za-
mek, alufelgi, cena 1600 zł. 091 39 
25 439.

ROLNICTWO 
• Sprzedam Bizona, cena do 

uzgodnienia, dzwonić w sobotę 
605 389 985.

• Sprzedam zboże paszowe, owies, 
jęczmień i żyto, cena 60 zł/m lub za-
mienię na cielaki. Tel. 500 197 442.

• Sprzedam ciągnik DEUTZ trzycy-
lindrowy. 695 780 299.

• Sprzedam prosiaki. Tel. 
693 342 119.

• Sprzedam prosiaki. 091 39 17 943.
• Sprzedam prosiaki. 091 39 17 908, 

091 39 17 960. 

USŁUGI

• Nauka angielskiego. 0697 
027 844. 

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• Profesjonalne strony internetowe 
na indywidualne zamówienie – 
szybki czas realizacji, faktury VAT. 
0605 522 340.

• Montaż ogrodzeń betono-
wych i innych. 091 39 725 75, 
695 085 470.

• Fachowo wykonam glazura, tera-
kota, malowanie, szpachlowanie. 
Tel. 0781 295 868.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 

373 143.

• Usługi ogólnobudowlane, wy-

kończenia wnętrz, instalacje. 

605 401 911, 608 825 600.

• Transport, przeprowadzki – 

0604 516 451.

• Kompleksowe usługi BHP. Tel. 

0601 87 07 98.

• Cyklinowanie podłóg. 691 703 843.

• TIPSY – tanio i profesjonalnie. 

504 589 679.

PRACA

• Przyjmę mechanika samocho-
dowego z kwalifikacjami. 091 39 
20 131, 0605 276 271.

• Fachowców do produkcji siat-
ki ogrodzeniowej. Kikorze. 
502 652 929.

• Przyjmę kierowcę z prawem jazdy 
kat. C. Tel. 0605 276 271.

• Przyjmę ucznia na praktykę na rok 
2007/2008 – mechanik pojazdów 
samochodowych. 091 39 20 303.

• Przyjmę kobietę do pracy w firmie 
handlowej na stanowisko kierow-
nik sieci sklepów. 509 389 657.

• Przyjmę ludzi do pracy fizycz-
nej, murarzy, dekarzy, cieśli. 
886 356 699.

• Pizzeria „Neptun” przyjmie do pra-
cy kierowcę do rozwożenia pizzy z 
własnym samochodem. Dogodne 
warunki finansowe. Wiadomość 
na miejscu.

• Zatrudnimy osobę do prac przy 
montażu okien. Wymagane pra-
wo jazdy. Fabryka okien i drzwi 
„OKNO” Nowogard. Tel. 091 39 
25 639.

• Zatrudnimy handlowca do pracy 
w biurze i w terenie. Znajomość 
obsługi urządzeń biurowych, 
prawo jazdy i dyspozycyjność. Fa-
bryka okien i drzwi „OKNO” Nowo-
gard tel. 091 39 25 639.

• Zatrudnię spawacza i ślusarza z 
doświadczeniem. Tel. 503 032 234, 
091 39 20 760.

• PUH OSKAR zatrudni sprzedawcę, 
kucharza i pomoc kuchenną. Tel. 
602 474 266, 091 39 20 091.

• ZATRUDNIĘ OSOBY DO ZBIO-

RU TRUSKAWEK. OLCHOWO. 

693 344 778, 091 39 23 679.

INNE

• Elektryczny przepływowy pod-

grzewacz wody, 380 V, małe ga-

baryty, do domku, baru, cena od 

150 zł oraz Gazowy podgrzewacz 

wody 130 – 180 litr., stojący, ide-

alny do domku, pensjonatu, re-

stauracji, gdzie gorąca woda jest 

w kilku bateriach – jednocześnie 

cena 1000 zł. 0501 446 467.

• PIEC gazowy c.o. VAILLANT, cena 

600 zł lub piec c.o. – elektronik, 

cena 1.200 zł oraz Junkers gazo-

wy do łazienki, kuchni firmy Va-

illant, cena 450 zł – gwarancja, 

serwis. 0501 446 467.

• Grzejniki panelowe c.o. do 

mieszkania, domku, warsztatu, 

różne rozmiary, nowe i używa-

ne – tanio oraz piec gazowy c.o. 

Vaillant stojący, żeliwny, elek-

tronik, do domku, cena od 800 

zł. Serwis gwarancyjny. 0501 

446 467.

• Sprzedam zamrażarkę, chłodziarkę 
i inne urządzenia gastronomiczne i 
sklepowe (gwarancja). 601 58 74 38.

• Sprzedam czytnik kart pamięci 
uniwersalny, nowy w pudełku, 
cena 40 zł. Tel. 0605 522 340.

• Przyjmę ziemię. 0508 309 980.
• Sprzedam aparat telefoniczny 

Ericsson K700i, z dodatkowym wy-
posażeniem, na gwarancji, zadba-
ny. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam drzwi wejściowe anty-
włamaniowe. Tel. 502 649 118.

• Oddam gruz, czysty, dachówkę. 
886 356 699.

• Sprzedam oryginalne radio do 
Audi A4 A6 (kasety), 100 zł. Tel. 091 
39 25 191.

• Sprzedam ladę i regały sklepowe. 
Stan bardzo dobry. Wypoczynek 
1+2+3. Tel. 606 857 196.
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złomowanie samochodów

Słudwia koło Płotów

AUTOZŁOM

WYROBY HUTNICZE

NA

STAL ZBROJENIOWĄ
W PEŁNYM ASORTYMENCIE

Informujemy, że   

19 czerwca 2007 r.
wtorek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

MATERIAŁY BUDOWLANE
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Humor 
Henia Szczupaka

Krzyżówka panoramicznaNR 23

Niedoceniony

Ani mu ludzie niestraszni,
Ani losu złośliwość...
Ten człowiek śpi spokojnie,
Bo wierzy w niesprawiedliwość.

Reformy – reformy

Czy ja się dobrze czuję?
Czy wiem co tu jest grane?
W głowie mnie się kołuje,
Uczucia mam mieszane.
Logika mnie zawodzi!
Dwa z dwoma nie jest cztery.
O co w tym wszystkim chodzi
Do najjaśniejszej cholery?!
No, niby proste i jasne
jest wszystko dookoła...
Wrażeniem moim własnym
Jest głuchy co w puszczy woła.
Włos rzednie, oko płonie,
Zęby mi wypadają.
Inicjatywa nowa,
A mnie potnieją dłonie.
Wiem, że za dni kilka,
Spoglądnę w prawo, w lewo.
Wystarczy jedna chwilka
I umknę stąd na drzewo.
Ale, że każda sprawa
Rośnie do rangi problemu,
Mogę wycofać drzewa
W ramach reformy systemu.

W tej atmosferze

W tej atmosferze
Żyć nie możem,
Którą by można
Krajać nożem.

Rozwiązanie krzyżówki 22 – HONOROWY 
DAWCA KRWI – nadesłali: Krystyna Tretiak z 
Maszkowa, Michal Furmańczyk ze Strzelewa, Ma-
ria Gortat z Czermnicy, Józef Kochelski z Błotna, 
Andrzej Czarnowski z Osowa, Krystyna Młynarska 
ze Słajsina, Maria Machocka z Plotkowa, Bogumiła 
Urtnowska z Kulic, Roman Nikicin z Włodzisła-
wia oraz z Nowogardu: Halina Szwal, Krystyna 
Zawidzka, Jerzy Siedlecki, Teresa Mikłaszewicz, 
Alicja Wypych, Barbara Bartosik, Józef Górzyński, 

Władysława Kubisz, Bogdana Walewska, Teresa 
Powalska, Anna Florkowska, Andrzej Włodek, 
Franciszek Palenica, Halina Galus, Stanisława 
Pokorska, Grażyna Jurczyk (także 21), Grażyna 
Kosmalska (21). 

Prenumeraty „DN” na lipiec wylosowali:
- Maria Machocka z Płotkowa, 
- Michal Furmańczyk ze Strzelewa,
- Jerzy Siedlecki z Nowogardu.

Gratulujemy!
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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)

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

Nowogard 14.06.2007r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca   
2. pomoc kuchenna
3. Magazynier
4. Ochroniarz
5. Robotnik budowlany 
6. Pracownik  myjni samo-

chodowej
7. Kucharz
8. Przedstawiciel handlowy 

(pracownik do wykłada-
nia towaru)

9. Nauczyciel: jęz. Polskiego, 
jęz. Angielskiego, Fizyki, 
Matematyki

10. Pracownik działu sprzeda-
ży z grup. Inwali.

11.  Mechanik samochodów 
os.

12.  Recepcjonistka
13.  Pracownik produkcji

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Kierowca z kat. C+E (Gole-
niów) (Gryfice)

2. Pracownik produkcji 
(Ościęcin) (Szczecin – Za-
łom)

3. Pracownik fermy (Wyszo-
mierz)

4. Pomocnik szwaczki z grup. 
Inwalidzka (Goleniów)

5. Pracownik magazynowy 
(Ościęcin)

6. Operator maszyn (Kliniska 
Wlk.)

                                             
OFERTY  

SZKOLEŃ

1. Technolog robót wykoń-
czeniowych

2. Brukarz
3. Kucharz-kelner-garmażer
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V liga juniorów: Odra Chojna - Pomorzanin Nowogard 4:2 (1:1)

Tak jak seniorzy

I klasa juniorów: TKKF Stepnica – Pomorzanin Nowogard 0:8 (0:1)

Udany finisz

Z Dębem na pożegnanie
W najbliższą sobotę zakończą się rozgrywki piłkarskiej V ligi. Pomorzanin 

pożegna się z kibicami meczem z Dębem Dębno. Szykuje się ósma porażka z 
rzędu, gdyż rywal przez cay sezon wyraźnie odstawał od reszty stawki. Szansą 
Pomorzanina jest fakt, że Dąb jest już pewny awansu do IV ligi i ostatni mecz 
może sobie zwyczajnie odpuścić. Dla porządku dodamy, ze w rundzie jesiennej 
mecz tych drużyn zakończył się zwycięstwem ekipy z Dębna 3:2.

Początek meczu o godzinie 16.00.
Pozostałe mecze:
Sparta Gryfice - Orzeł Trzcińsko-Zdrój, Vineta Wolin - Kłos Pełczyce, Ra-

dovia Radowo Małe - Piast Choszczno, Hutnik EKO TRAS Szczecin - Fagus 
Kołbacz, Piast Chociwel - Zorza Dobrzany, Polonia Płoty - Odra Chojna, 
Mieszko Mieszkowice - Osadnik Myślibórz.

Andrzej Garguliński

Pomorzanin: Bobrowski - Fijał-
kowski, Jakubowski, Mordzak (70’ 
Skrzecz), Paszkiewicz, Litwin, Pert-
kiewicz(75’ Pastusiak), Majdzinski 
Majczyna, Nowacki, Iwaniuk ( 65’ 
Kasprzyk).

Bramki dla Pomorzanina: Pertkie-
wicz, Jakubowski.

Podczas meczu Pomorzanina z 
Odrą na ławce trenerskiej zabrakło 
Czesława Sowy. Niestety, ta nieobec-
ność była wyraźnie widoczna. W po-
czynania nowogardzkiego zespołu 
wkradł się chaos w konsekwencji, 
czego młodzi piłkarze wrócili z 
Chojny bez punktu.

Mecz zaczął się od ataków Odry. 
W 10. minucie po rzucie wolnym 
z 20. metrów Boborwski po raz 
pierwszy ratował swój zespół z opre-
sji. Dziesięć minut później Iwaniuk 
stanął przed szansą, lecz strzelił obok 
bramki. W 30. minucie ten sam 
zawodnik był już skuteczny, dostał 
dobre podanie od Pertkiewicza i po 
minięciu bramkarza umieścił piłkę 
w siatce. 

Gospodarze rzucili się do od-
rabiania strat i już po pięciu mi-

nutach byli blisko wyrównania. 
Boborwski wybił strzał jednego 
z rywali przed siebie, ale trafił w 
Nowackiego. Odbita od niego piłka 
zmierzała w kierunku bramki, lecz 
z linii zdołał ją wybić Majczyna.  
Pomorzanin w odpowiedzi prze-
prowadza kontratak, Pertkiewicz 
ogrywa rywala i w tym momen-
cie sędzia odgwizdał... pozycję 
spaloną. Kibice obydwu zespo-
łów zastanawiali się jakim cudem. 
W 43. minucie po wątpliwym faulu 
Fijałkowskiego sędzia podyktował 
rzut karny dla gospodarzy i było 
już 1:1.

Dziesięć minut po wznowieniu 
gry Odra obejmuje prowadzenie 
po strzale z rzutu wolnego, ale nie 
zamierzała zwalniać. Przez kolejne 
minuty przewaga była po jej stronie 
i w 72. minucie padła bramka na 3:1. 
Jej autorem był jeden z nowogardz-
kich graczy, który w zamieszaniu 
podbramkowym próbował zażeg-
nać niebezpieczeństwo dalekim 
wybiciem piłki, lecz zrobił to tak 
niefortunnie, że ta wylądowała w 
siatce bramki Boborwskiego. Sie-

Aktualna tabela:
1.  Piast Chociwel 28 73 108-30
2.  Vineta Wolin 29 62 94-37
3.  Osadnik Myślibórz 29 56 96-42
4.  Dąb Dębno 29 55 97-42
5.  Kłos Pełczyce 29 54 71-42
6.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 29 49 78-45
7.  Pomorzanin Nowogard 29 48 64-45
8.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 29 40 56-75
9.  Mieszko Mieszkowice 29 36 43-71
10.  Sparta Gryfice 29 34 47-73 
11.  Odra Chojna 29 34 61-83
12.  Polonia Płoty 28 31 65-58
13.  Piast Choszczno 29 29 50-92
14.  Zorza Dobrzany 28 22 37-98
15.  Radovia Radowo Małe 29 19 35-128
16.  Fagus Kołbacz 28 19 27-68

Pomorzanin: Ebert (46’ Baranow-
ski) – Soska, D. Stachowiak, Cyran, 
Golema (52’ Gronowski) Kuś, Wnu-
czyński, Dobrowolski, Nosek (65’ 
Lep), M. Stchowiak.

Bramki dla Pomorzanina: Wnu-
czyński, Kuś – 2, Gronowski – 2, Lep 
– 2, M. Stachowiak.

Podopieczni Pawła Kawczmarka 
mieli bardzo udany finisz rozgrywek. 
Zwycięstwo z drużyną TKKF Step-
nica było czwartym z rzędu, dzięki 
czemu młodzi piłkarze Pomorzanina 
zakończyli rozgrywki I klasy junio-
rów na trzecim miejscu.

Zespół ze Stepnicy był jednym ze 
słabszych w lidze i to było widać na 
boisku. Pomorzanin swoją przewagę 
udokumentował w 13. minucie gdy 
Wnuczyński strzałem z 13. metrów 
otworzył wynik. Później jednak cos 

się zacięło. Już w 14.minucie Nosek 
mając przed sobą tylko bramkarza 
strzelił obok bramki. Uderzenia 
Golemy i Kusia bronił bramkarz. W 
40. minucie M. Stachowiak już nawet 
minął bramkarza, ale nie trafił do pu-
stej bramki. W tym czasie gospodarze 
stworzyli sobie tylko jedną akcję, ale 
Ebert wygrał pojedynek sam na sam 
z rywalem.

Niemal tradycja się stało, że ta dru-
żyna lepiej prezentuje się po przerwie. 
Tak było i tym razem. Już minutę po 
wznowieniu zespołową akcję Dobor-
wolskiego, Noska i Kusia wykończył 
ten ostatni i było 2:0. W 57. minucie 
Kuś zdobył kolejną bramkę wykorzy-
stując znakomite podanie Noska. W 
68. minucie po strzale Gronowskiego 
było już 4:0. Minutę później Kuś 
podaje do Lepa a ten zdobył piątą 

Końcowa tabela:
1.  Ina Goleniów 14 42 104-7
2.  Stal Szczecin 14 32 65-28
3.  Pomorzanin Nowogard 14 24 68-41
4.  Gryf Kamień Pomorski 14 21 52-33
5.  Pogoń Nowa Szczecin 14 21 52-44
6.  Orzeł Rega Merida II Mrzeżyno 13 17 25-54
7.  TKKF Stepnica 14 6 22-98
8.  Wybrzeże Rewalskie Rewal 14 0 16-102

dem minut później Odra zdobyła 
kolejnego gola.

Pomorzanin odpowiedział błyska-
wicznie. Po wznowieniu gry Maj-
dziński zagrała do Jakubowskiego, 
ten po minięciu kilku rywali zdobył 
bramkę na 4:2. Ataki gości wyraźnie 
się nasiliły. W dogodnych sytuacjach 
znaleźli się Nowacki, Jakubowski 
i Mjadziński, ale żaden z nich nie 
zdołał ich wykorzystać. Taka takty-
ka narażała nowogardzki zespół na 

kontry, tu jednak dobrze spisywał się 
Bobrowski i wynik meczu nie uległ 
zmianie.

Pozostałe wyniki meczów:
Osadnik Myślibórz - Sparta Gry-

fice 4:2, Dąb Dębno - Mieszko 
Mieszkowice 4:1, Piast Choszczno 
- Hutnik EKO TRAS Szczecin 3:1, 
Kłos Pełczyce - Radovia Radowo 
Małe 3:0 w, Orzeł Trzcińsko Zdrój 
- Vineta Wolin 0:0.

Andrzej Garguliński

bramkę dla Pomorzanina. Siedem 
minut później Gronowski wrzucił z 
prawej strony piłkę do Lepa, a ten 
zdobył gola na 6:0. W 80. minucie 
zrehabilitował się M. Stachowiak i 
tym razem wygrał pojedynek z bram-
karzem zdobywając siódmą bramkę 
dla swojego zespołu. Wynik meczu 
została ustalony trzy minuty przed 
końcem regulaminowego czasu gry. 
Wówczas to Kuś dokładnie obsłużył 
Gronowskiego.

„Zagraliśmy w tym meczu bardzo 
osłabieni – powiedział Paweł Kacza-
rek – Zabrakło Marszałka, Jutkiewi-
cza i Tomporowskiego. Na szczęście na 
boisku nie było tego widać. Mieliśmy 
zdecydowaną przewagę, niemal przez 

cały mecz. Mogliśmy strzelić kilka 
bramek więcej, ale trochę zabrakło 
nam zimnej krwi. Wszyscy chłopcy 
zagrali bardzo dobrze, generalnie 
jestem zadowolony. A szczególnie 
chciałbym wyróżnić Michała Soskę, 
Pawła Kusia oraz Łukasza Noska za 
waleczność. Był to pożegnalny mecz 
Gracjana Golemy i Mariusza Lepa, 
którzy kończą wiek juniora. Korzysta-
jąc z okazji chciałbym podziękować im 
za występy w mojej drużynie.”

Pozostałe wyniki meczów:
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Ina 

Goleniów 0:9, Orzeł Rega Merida II 
Mrzeżyno - Gryf Kamień Pomorski 
3:0 w.

Andrzej Garguliński
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Agata Woźniak otrzymuje nagrodę 

z rąk wicestarosty Tomasza Kulinicza
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KALENDARIUM
19 CZERWCA

Imieniny: Bonifacy, Borzysław, Gaudencjusz, Gau-
denty, Gerwazy, Julianna, Michalina, Otto, Protazy i 
Romuald
1975 - Bezzałogowa sonda kosmiczna Viking 1 osiąg-
nęła silnie eliptyczną orbitę Marsa
1978 - W amerykańskiej prasie ukazał się pierwszy 
komiksowy odcinek z serii przygód Garfielda Jima 
Davisa

20 CZERWCA

Imieniny:  Baltazar, Benigna, Bogna, Bogumiła, Bra-
tomir, Florentyna, Franciszek, Gemma, Hektor, Jan, 
Jan Chrzciciel, Makary, Michał, Rafaela, Rafał, Tomasz, 
Wincencja, Wincenta i Wincentyna.
Międzynarodowy Dzień Uchodźcy

1877 - Alexander Graham Bell zainstalował pierwszy 
na świecie telefon

21 CZERWCA

Imieniny: Alban, Albana, Alicja, Alojza, Alojzy, De-
metria, Domamir, Euzebiusz, Marcja,Marta, Rajmund, 
Rudolf, Rudolfa, Rudolfina, Terencja i Terencjusz
Pierwszy dzień astronomicznego lata
Ostatni dzień wiosny w latach przestępnych
Noc Kupały: etniczne święto słowiańskie - przesilenie 
letnie
Dzień Muzyki Europejskiej

Dzień Skatera

1945 - W Moskwie zakończył się pokazowy proces 
przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, tzw. 
proces szesnastu.

Kronika policyjna

Uwaga Emeryci
Prosimy uprzejmie o sprawdzenie w legi-

tymacji czy składki na ten rok są opłacone. 
Szczególnie ważne jest by ZKP było do końca 
maja opłacone. Z góry dziękujemy. Biuro czyn-
ne w poniedziałki i piątki od godziny 9.00 do 
12.00.             Alina Ochman

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 

Nowogard,  Osina. 

W poniedziałek zgłoszono 
kradzież telefonu komórkowego 
do której doszło przy ulicy Woj-
ska Polskiego. Wartość aparatu 
oszacowano na 2300 zł.

Tego dnia zgłoszono również 
kradzież pieniędzy w skalpie 
„Biedronka”. Po przejrzeniu 
nagrania z kamer monitorin-
gujących obiekt okazało się, 
że jej sprawczynią jest ta sama 
kobieta, która ukradła pieniądze 
w sklepie „Netto”. Zdarzenie to 
opisywaliśmy w naszej gazecie w 
poprzedniej „Kronice policyjnej”. 

Czas kradzieży był również 
zbliżony. Podobny był tak-
że scenariusz kradzieży: 
kobieta wraz z towarzyszącymi 
jej osobami wywołała spore 
zamieszkanie i wykorzystując 
chwile nieuwagi kasjerki skradła 
z kasy 430 zł.

W sobotę w Żabowie doszło 
do groźnie wyglądającego wy-
padku drogowego. W rejonie 
tamtejszego przejazdu kolejo-
wego dachował i wylądował w 
rowie samochód volkswagen lt. 
Na szczęście dwóch pasażerów 

wyszło bez szwanku a kierowca 
została zatrzymany w szpitalu na 
obserwację.

Włamano się do piwnicy blo-
ku przy ulicy Poniatowskiego. 
Złodziej skradł klucze i inne na-
rzędzia o łącznej wartości 70 zł.

W niedzielę z terenu jednej z 
posesji w miejscowości Sikorki 
nieznany sprawca skradł ro-
wer górski marki grand kross. 
Właściciel jednośladu oszacował 
swoją stratę na 300 zł.  Ag

Wybiorą ławników
Wkrótce odbędą się wybory ławników do Sądu Rejonowego w Goleniowie. Już można zgłaszać 

kandydatów do pełnienia tej funkcji.

Wybieranych będzie dwóch 
ławników dla spraw rodzinnych 
i dziesięciu ławników dla spraw 
pracy. Kandydaci powinni po-
siadać obywatelstwo polskie, 
wykształcenie średnie, mieć od 
30 do 70 lat i być zatrudnionym 
luba zamieszkiwać w miejscu 
kandydowania co najmniej od 
roku. Funkcji tej pełnić nie mogą 
osoby zatrudnione w sądach 
powszechnych i innych sądach 
oraz w prokuraturze, osoby 
wchodzące w skład organów, 

od których orzeczenia można 
żądać skierowania sprawy na 
drogę postępowania sądowego, 
funkcjonariusze Policji oraz 
inne osoby zajmujące stano-
wiska związane ze ściganiem 
przestępstw i wykroczeń, adwo-
kaci i aplikanci adwokaccy, radcy 
prawni i aplikanci radcowscy, 
duchowni, żołnierze w czynnej 
służbie wojskowej, funkcjona-
riusze Służby Więziennej, radni 
gminy, której rada dokonuje 
wyboru ławników. Szczegółowe 

informacje można znaleźć w 
rozdziale siódmym ustawy z 
dnia 27 lipca 2001 roku „Prawo 
o ustroju sądów powszechnych” 
(dostępna m.in. na stronie www.
nowogard.pl). Zgodnie z nią ław-
ników wybierze Rada Miejska. 
Kandydatury można zgłaszać 
do dnia 30 czerwca w sekreta-
riacie nowogardzkiego Urzędu 
Miejskiego.

Ag

Uwaga na włośnicę!
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Goleniowie zgodnie z poleceniem Głównego 
Inspektora Sanitarnego z dnia 15.06.2007r. oraz 
kierując się zasadą ostrożności na podstawie art. 
7 i informacji publicznych na podstawie art. 10 
Rozporządzenia Europejskiego i Rady (WE) Nr 
178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustalające 
ogólne zasady i wymagania prawa żywnościo-
wego, ustanawiające Europejski Urząd ds. Bez-
pieczeństwa Żywności oraz ustanawiające proce-
dury w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego w 
związku z licznymi zachorowaniami na włośnicę 
osób z terenu województwa zachodniopomor-
skiego po spożyciu surowych wyrobów mięsnych, 
których producentem są Zakłady Przetwórstwa 
Mięsnego „Rol-Banc” Sp. z o.o. Świerzno, zo-
bowiązuje do podjęcia natychmiastowych działań 
zmierzających do wycofania z obrotu handlowego 
wszystkich wyrobów w/w firmy. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Goleniowie  prosi o zwrócenie szczególnej 
uwagi na ewentualne zapasy podejrzanego 
surowca lub wyrobów wyprodukowanych z 
tego surowca, które mogą być przechowywane 

w chłodniach lub lodówkach domowych i nie 
spożywania ich.

Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właś-
cicieli sklepów wprowadzających do obrotu han-
dlowego wyroby w/w producenta do wywieszenia 
informacji dot. konieczności zwrotu lub zniszcze-
nia zakupionych  przedmiotowych wyrobów.

Chrześcijańskie Centrum 
Pomocy w Nowogardzie, 

ul 3-go Maja 7/1,  
informuje, że:

we wtorek 19 czerwca oraz 
w czwartek 21 czerwca 

w godzinach 9-13 
wydawana będzie bezpłatnie 

odzież używana 

dla wszystkich potrzebujących.
                          Pastor Cezary Komisarz

Sposób na nowe dowody

A może by tak 
u nas?

W telegazecie TVP 1 przeczytałem: Urzędnicy 
z ratusza w Janowie Podlaskim znaleźli sposób na 
załatwienie wymiany dowodów osobistych

Ponieważ obywatele nie spieszą się do urzędu, 
urzędnicy wyszli do nich.Zafundowali mieszkań-
com „białą niedzielę”. Po uprzednim ogłoszeniu 
zaprosili mieszkańców na specjalne stoiska gdzie 
można wypełnić wniosek i zrobić zdjęcie na koszt 
miasta. Przyszło i wnioski zlożyło ponad 150 
mieszkańców. Może by tak i u nas? Wszak terminy 
naglą, a petentów zapisuje się na wrzesień…

LMM
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Starosta nagrodził
Coroczna uroczystość, podczas której starosta nagradzał laureatów 

konkursów, olimpiad i zawodów sportowych przeniosła się do Nowogardu. 
Gospodarz imprezy, Zespół Szkół Pondgimnazjalnych, sprawdził się w roli 
organizatora, a uczniowie nowogardzkich placówek oświatowych tradycyj-
nie stanowili poważną siłę wśród wszystkich nagrodzonych.

Impreza odbyła się w hali sporto-
wej ZSP. Laureaci oraz zaproszeni 
goście zasiedli przy suto zastawia-
nych stołach i popijając napoje oraz 
kosztując smacznych wypieków i 
świeżych owoców spokojnie czekali 
na swoją kolej. Oczekiwanie umilał 
im występ szkolnych cheerleaderek 
i duetu Mateusz Saran i Grzegorz 
Wojewoda. 

W tym roku starostwo po raz 
kolejny wykazało się hojnością i 
postanowiło nagrodzić 95 uczniów 
z podległych mu placówek, którzy 
w mijającym roku szkolnym zostali 
laureatami konkursów, olimpiad i 
zawodów sportowych. Z tego grona 
aż 34 uczniów na codzień uczęszcza 
do nowogardzkich szkół. To właśnie 
oni z rąk starosty Tomasza Stani-
sławskiego i jego zastępcy Tomasza 

Kulinicza otrzymali listy gratulacyjne 
i nagrody rzeczowe. Nagrodzeni zo-
stali również ich opiekunowie oraz 
dyrektorzy szkół, do których uczęsz-
czają laureaci.

Nam nie pozostaje nic innego jak 
pogratulować wszystkim i opubliko-
wać listę nowogardzkich nagrodzo-
nych wraz z ich osiągnięciami.

Laureaci z nowogardzkich szkół:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wy-

chowawczy w Nowogardzie 
Julita Latusz – I miejsce w Mi-

strzostwach Polski w Tenisie Stoło-
wym – opiekunowie Tomasz Surma 
oraz Tomasz Podemski

Jowita Latusz – II miejsce w 
Mistrzostwach Polski w Tenisie Sto-
łowym – opiekunowie pan Tomasz 
Surma oraz pan Tomasz Podemski

Zdzisław Sząder – II miejsce w Mi-

strzostwach Województwa Zachod-
niopomorskiego w Tenisie Stołowym 
– opiekunowie Tomasz Surma oraz 
Tomasz Podemski

Jagoda Luberda – II miejsce w Mi-
strzostwach Województwa Zachod-
niopomorskiego w Tenisie Stołowym 
– opiekunowie Tomasz Surma oraz 
Tomasz Podemski

Witek Mariusz – IV miejsce w Mi-
strzostwach Województwa Zachod-
niopomorskiego w Tenisie Stołowym 
– opiekunowie Tomasz Surma oraz 
Tomasz Podemski

Kamil Porada – VI miejsce w Mi-
strzostwach Województwa Zachod-
niopomorskiego w Tenisie Stołowym 
– opiekunowie pan Tomasz Surma 
oraz Tomasz Podemski

Korina Szałach – I miejsce w 
Wojewódzkim Konkursie „Twoje 
ręce mogą więcej” – opiekun Anna 
Ratomska

Korina Szałach, Emilia Garbacz, 
Ewa Wino, Milena Pustelnik, Jo-
anna Włodarz, Aneta Serdyńska, 
Weronika Szałach – I miejsce w 
Wojewódzkim Przeglądzie Twórczo-
ści Drużyn „Nieprzetartego szlaku” 
ZHP, kategoria Piosenka Turystyczna 
– opiekun Rafał Rożek

Jakub Niczpor, Joanna Smaga, 
Ewelina Drozdek, Łukasz Narel 
– IV miejsce w Wojewódzkim Kon-
kursie Ekologicznym „Jak chronimy 
środowisko naturalne naszej okolicy” 
– opiekunowie  Bogumiła Szturo i 
Katarzyna Lembas

Damian Gosek – II miejsce w Kon-
kursie „Internetowa Mądra Głowa” 
– opiekun Renata Dobrowolska

Szkoły Muzycznej I Stopnia w 
Goleniowie filia w Nowogardzie

Sylwia Koladyńska – nagroda spe-
cjalna na I Ogólnopolskim Konkursie 
Gitarowym w Lublinie, VIII miejsce 
w Regionalnych Przesłuchaniach 
CEA uczniów klas gitary w Białogar-
dzie – opiekun Cezary Strokosz

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
nr 1 w Nowogardzie 

Agata Woźniak – V miejsce w 
kraju na Olimpiadzie Promocji Zdro-
wego Stylu Życia PCK – opiekun pani 
Danuta Gutowska oraz laureatka Wo-
jewódzkiej Olimpiady Ekologicznej, 
uzyskała prawo do indeksu na wyższą 
uczelnię – opiekun Irena Stasiewicz

Paulina Osajda – laureatka Wo-
jewódzkiej Olimpiady Ekologicznej, 
uzyskała prawo do indeksu na wyższą 
uczelnię – opiekun Irena Stasiewicz

Andżelika Patyk – VII miejsce 
w Tenisie Stołowym Dziewcząt 
Złocieniec 2007 – opiekun Emil 
Grygowski

Jolanta Kotłów – VII miejsce w Te-
nisie Stołowym Dziewcząt Złocieniec 
2007 – opiekun Emil Grygowski

Radosław Kowalczyk – III miejsce 
w regionie w Piłce Siatkowej – opie-
kun Łukasz Podemski

Lista laureatów z Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie 
na stronie „Wbrew”.

Ag

Jedną z liczniej reprezentowanych placówek był nowogadzki Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Ale ohyda!
Plac i alejki obok fontanny cieszą 

się wielką popularnością – tutaj spo-
tykają się młodzi i starsi mieszkańcy 
by pospacerować, odpocząć na ław-
kach, podziwiać ptactwo wodne.

Tutaj trafiają także turyści i bardzo 
często robią pamiątkowe zdjęcia na 
tle fontanny.

W sobotę, po ulewie jaka przeszła 
nad miastem miejsce przestało być 
urokliwe.

Z kanalizacji burzowej wypłynęły 
fekalia, utopione szczury, oraz nie 
wiadomo skąd resztki jedzenia, owo-
ców i warzyw. Ci, którzy niczego nie 
przewidując znależli się tam mieli 
nie lada kłopot – widok porażający 
a i miejsca na ucieczkę nie bardzo 
znaleźć można…

Pytania nasuwają się same – czy 
jesteśmy skazani na smród i odraża-
jące widoki po każdym, nawet małym 
deszczu?

Okoliczni mieszkańcy twierdzą, że 
pracownicy PUWiS znają to miejsce 
bardzo dobrze, bo często interwe-
niują i próbują przepychać – efektów 
niestety nie ma. Wygląda na to, że in-
terwencje nic tu nie pomogą i sprawa 

wymaga poważnego potraktowania.
Udałem się do siedziby PUWiS. 

Dyrektor do spraw technicznych 
Piotr Tomków o sobotniej awarii aku-
rat nic nie wiedział, ale problem tego 
miejsca zna doskonale. Kanalizacja 
burzowa jest w stanie przyjmować i 
odprowadzać tylko niewielkie ilości 
wody. Po intensywnych opadach 
studzienki się zapełniają i woda unosi 
pokrywy – nadmiar wody wraz z 
całą zawartością wypływa na alejki i 
plac. Prace remontowe przewidziane 
są na przełom czerwca i lipca. Jakoś 
nikt nie wyjaśnia dlaczego ze studzie-
nek burzowych wypływa zawartość 
charakterystyczna dla kanalizacji 
sanitarnej…

Ireneusz Karczyński
foto - LMM
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Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowogard – cz.II

Jakie mamy mieszkania?
Według stanu ewidencyjnego 

na 31 grudnia 2006 roku mieszka-
niowy zasób Gminy to 748 lokali 
mieszkalnych w 71 budynkach 
komunalnych i 134 budynkach 
wspólnot mieszkaniowych. W mie-
ście Nowogard jest 619 mieszkań  - 
148 w 31 budynkach komunalnych 
i 471 w 108 budynkach wspólnot 
mieszkaniowych.

W pozostałych 26 miejscowoś-
ciach Gmina posiada 129 mieszkań 
– 93 lokale w 40 budynkach komu-
nalnych i 36 lokali w 26 budykach 
wspólnot z udziałem gminy.

Wszystkie wyżej wymienione 
mieszkania są zasiedlone. Jak już 

wspomniałem w poprzednim ar-
tykule rocznie uwalnia się średnio 
24 lokale czyli 9 razy mniej jak 
potrzeba. Wniosek nasuwa się tylko 
jeden – zasób mieszkaniowy Gminy 
jest za mały i należy go zwiększyć. 
Szczególnie dotkliwy jest brak 
mieszkań socjalnych

Narasta także problem jakości 
mieszkań. Trzeba wiedzieć, że 
aż 82% budynków komunalnych 
(dokładnie 58 z liczby 71) powsta-
ło przed 1945 rokiem. Są budynki 
„leciwe” – okres ich użytkowania 
wynosi ponad 85 lat, a są także 
liczące sobie 106 lat.

Wysoki standard wyposażenia 

posiada 123 mieszkania w budyn-
kach wzniesionych po 1980 roku. 
Zaliczono ich do I kategorii war-
tości użytkowej. Sredni standard 
wyposażenia posiada 260 mieszkań 
w budynkach z lat 1960 – 1974 
i wcześniejszych po remoncie i 
modernizacji. Zalicza się je do II 
kategorii wartości użytkowej.

Do III kategorii zaliczono 87 lo-
kali w tzw. „starym budownictwie” 
– posiadają instalację gazową i 
wodno-kanalizacyjną, ale ogrze-
wanie piecowe lub etażowe, nie 
wszystkie posiadają łazienki.

93 lokale zaliczono do IV kate-
gorii – nie wszystkie posiadają in-

stalacje wodne i kanalizacyjne – wc 
bywa poza lokalem, wodę trzeba 
pobierać ze studni, ścieki spływają 
do szamba.

Stosując analogiczne kryteria do 
mieszkań wiejskich tylko 19 lokali 
można zaliczyć do III kategorii.

Spośród 748 lokali mieszkalnych 
166 przeznaczono na lokale socjal-
ne – w mieście 56 i 110 na wsiach.

O lokalach mieszkalnych znaj-
dujących się w budynkach wspól-
notowych i problemach z tym 
związanych w następnym odcinku 
opracowania.

LMM 

Budynki z lat siedemdziesiątych bywają takie                                 i takie.

Budownictwo przedwojenne może wyglądać tak                              albo tak
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Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie 
serdecznie zaprasza na drugą edycję imprezy edukacyjno-rozrywkowej pod 
nazwą „Święto Wody”, która odbędzie się w dniach 22-23.06.2007 r. Tego-
roczne „Święto Wody”, organizowane we współpracy z Urzędem Miejskim w 
Nowogardzie, poświęcone będzie propagowaniu idei zrównoważonego gospo-
darowania wodą jako przesłania zawartego w Ramowej Dyrektywie Wodnej 
Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dotyczyć będzie promowania wiedzy 
o tematyce ekologicznej związanej z ochroną zasobów wodnych. Edukacyjny 
walor naszej imprezy znajdzie wyraz w konferencji popularno-naukowej 
przygotowanej dzięki zaangażowaniu pracowników Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Szczecinie występujących w roli prelegentów. Wio-
dąca tematyka tej konferencji koncentrować się będzie na  trzech głównych 
zagadnieniach obejmujących: „Założenia i główne zadania gospodarowania 
wodami jako wynik wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce”, 
„Plan gospodarowania wodami dla dorzecza Odry – stan zaawansowania 
dla zlewni bilansowych rzek Przymorza Zachodniego” oraz „Udział społe-
czeństwa w planowaniu gospodarowania wodami”. Na konferencję zostali 

PUWiS Nowogard
Urz d Miejski

serdecznie zapraszaj  na  
„ wi to Wody 2007”

22.06  – PLAC SZARYCH SZEREGÓW 

23.06  –  OBIEKTY EKSPLOATOWANE NA TERENIE NOWOGARDU

23.06  – PLAC SZARYCH SZEREGÓW I PLA A MIEJSKA 

Patronat:

Sponsorzy:

godz. 1600 Wyst py zespo ów wokalnych i tanecznych z Nowogardzkiego 
Domu Kultury oraz zabawy i konkursy dla dzieci i doros ych 

godz. 1900 „Niekiepski Kabaret” – z udzia em aktorów znanych  
z serialu „ wiat wed ug Kiepskich” 

godz. 2100  Rudi Schuberth z Mizgalski Band 
godz. 2245 „Ta cz ce Fontanny” – pokaz plenerowy z tafli jeziora

godz. 2330 Zabawa z zespo em „Rapa Band” 

godz.

1000–1400

„Drzwi otwarte” – mo liwo  zwiedzania obiektów: 
– Stacji Uzdatniania Wody, ul. Wojska Polskiego 37 
– Oczyszczalni cieków, ul. Zamkowa 9 
– Laboratorium Bada  Wody i cieków, ul. Boh. Warszawy 34 

godz. 1500 Wyst py zespo ów wokalnych i tanecznych z Nowogardzkiego 
Domu Kultury oraz zabawy i konkursy dla dzieci i doros ych 

godz. 1630 „Noc wi toja ska” – pla a miejska 

godz. 1830 Og oszenie wyników konkursu na plakat „ wi ta Wody” 

godz. 1900 „Biesiada Sarmacka”

godz. 2130 Krzysztof Krawczyk z zespo em

godz. 2315 Dalsza cz  „Nocy wi toja skiej”    
Og oszenie wyników konkursu na najpi kniejszy wianek

godz. 2400 Dyskoteka  

zaproszeni przedstawiciele władz woje-
wództwa zachodniopomorskiego, powiatu 
goleniowskiego i instytucji zajmujących się 
ochroną i gospodarowaniem środowiskiem, 
a także burmistrzowie i wójtowie gmin, na 
których przedsiębiorstwo nasze prowadzi 
swoją działalność. Oprócz tego problema-
tyka ta,   a w szczególności zagadnienia 
dotyczące technicznych uwarunkowań 
prowadzenia gospodarki wodnej i jakości 
wody, będzie szeroko propagowana wśród 
masowych uczestników „Święta Wody”. 
Działania te adresowane będą do znacznego 
grona dzieci i młodzieży szkolnej oraz do 
dorosłej części społeczeństwa lokalnego i 
przybyłych gości. W ramach drugiej edycji 
„Święta Wody” zostaną  zorganizowane po 
raz kolejny „drzwi otwarte” skierowane do 
wszystkich zainteresowanych możliwością 
zwiedzania obiektów eksploatowanych 
przez nasze przedsiębiorstwo na terenie 
Nowogardu, w tym oczyszczalni ścieków, 
stacji wodociągowej oraz laboratorium 
badań wody i ścieków. „Drzwi otwarte” 
będą więc doskonałą okazją do poznania 
technicznych uwarunkowań prowadzenia 
gospodarki wodno-ściekowej, w szczegól-
ności technologii ujmowania, uzdatniania 
i rozprowadzania wody, odprowadzania 
i oczyszczania ścieków oraz metodologii 
wykonywania analiz laboratoryjnych. Z 
edukacyjnym charakterem organizowanej 
przez nas imprezy związany jest też kon-
kurs plastyczny na oficjalny plakat „Święta 
Wody” ogłoszony w szkołach podstawo-
wych i gimnazjach gminy Nowogard, który 
spotkał się z wielkim entuzjazmem ze strony 
dzieci i młodzieży,  o czym  świadczy ilość 
dostarczonych prac. 

Obchody drugiej edycji „Święta Wody” 
obfitować również będą w szereg atrakcji 
o charakterze rozrywkowo-rekreacyjnym 
oraz interaktywnych konkursów z udziałem 
licznej publiczności. Na scenie plenerowej 
zlokalizowanej na Placu Szarych Szeregów 
wystąpią zespoły muzyczne i taneczne z No-
wogardzkiego Domu Kultury, a także znane 
gwiazdy polskiej estrady, takie jak Krzysztof 
Krawczyk z zespołem, Rudi Schubert z 
Mizgalski Band czy „Niekiepski Kabaret” (z 
udziałem aktorów znanych z serialu „Świat 
Według Kiepskich”). Niewątpliwą atrakcją 
tegorocznej imprezy będzie piątkowy pokaz 
„tańczących fontann”, podczas którego w 
rytmie muzyki i blasku świateł ożyje tafla 

nowogardzkiego jeziora. W czasie „Święta Wody” odbędą się też obrzędy 
nocy świętojańskiej, przygotowane przez Nowogardzki Dom Kultury w for-
mie imprezy plenerowej „Noc Świętojańska”, a także zostanie rozstrzygnięty 
konkurs na najpiękniejszy wianek. Jesteśmy pewni, że te oraz wiele innych 
atrakcji zachęcą mieszkańców gminy do masowego udziału w organizowanej 
przez nas imprezie oraz przyciągną do naszego miasta wielu gości, którzy będą 
mieli okazję poznać jego walory turystyczno-krajobrazowe. Z tego też wzglę-
du razem z dyrekcją nowogardzkiego szpitala organizujemy, wzorem roku 
ubiegłego, zbiórkę pieniędzy przeznaczonych na rzecz oddziału dziecięcego. 
W ten sposób nasza impreza przyniesie dodatkowe korzyści charytatywne, 
co pozwoli na podkreślenie jej tegorocznej wyjątkowości. Ma to dla nas 
szczególne znaczenie z uwagi na przypadającą w tym roku piętnastoletnią 
rocznicę istnienia naszego przedsiębiorstwa, które zostało pierwszym w Polsce 
prywatnym przedsiębiorstwem zajmującym się gospodarką wodno-ściekową. 
Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas atrakcje pozwolą na właściwe i 
odpowiednie podkreślenie tej rocznicy przynosząc wiele wrażeń wszystkim 
uczestnikom „Święta Wody”. 
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KONDOLENCJE

Wyrazy najgłębszego 
współczucia 

Pani 
Teresie Wieczorek 
z powodu śmierci Męża

składają pracownicy 
„PBO-GRINBUD” Sp. z o.o. 

w Nowogardzie

W obiektywie Jana Korneluka  -  KOLARSTWO „wczoraj” - 1964 r.         

Partnerstwo szkół
  Język polski jest językiem, 

którego uczy się młodzież Gim-
nazjum w Pasewalku. 6.06.2007r.  
było w tej szkole trochę więcej 
uczniów mówiących w naszym 
ojczystym języku. Wszystko za 
sprawą nowogardzkich liceali-
stów, którzy odwiedzili swoich 
niemieckich kolegów. Warto 
dodać, iż wymiana uczniów  z 
Pasewalku i Nowogardu istnieje 
już 9 lat. Wymiana trwa wpraw-
dzie jeden dzień, ale udało nam 
się już zrealizować bardzo cieka-
we projekty - uważa Sigrid Bohl 
– koordynatorka wymiany ze 
strony Gimnazjum w Pasewal-
ku. Za każdym razem działania 
towarzyszące spotkaniom zo-
stają uwiecznione w kronice i 
rejestrowane na video.

    W tym roku do Niemiec 
pojechało 18 uczniów I L.O. 
pod opieką germanistek: p. Mo-
niki Werner – Tomasikiewicz i  
p. Izabeli Gnych oraz nauczy-
ciela fizyki i przedsiębiorczości 
p. Barbary Papuszki. Spotkanie 
rozpoczęło się od gry w kręgle. 
Licealiści wygrali, zdobywając 
puchar. Po południu było eks-
perymentalnie - pod mikroskop 
trafiła czerwona cebula. Ucz-
niowie dokładnie analizowali 
jej strukturę (badano zjawisko 
plazmolizy i deplazmolizy). Na-
stępnie ofiarą międzynarodo-
wych badań padły komary. 

   Niemiecka młodzież wy-
powiada się bardzo dobrze i 
o naszym kraju i o Polakach. 
Klaudia Jenz, która urodziła 

się w  Polsce przyznaje: Mimo 
ze wychowałam się w  kulturze 
języka niemieckiego, język polski 
jest dla mnie bardzo ważny. Da-
niel Lekmke, który w przyszło-
ści chciałby zostać dziennika-
rzem, mówi: Polska jest krajem 
sąsiedzkim i opanowanie języka 
polskiego może być tylko zaletą.

   Takie partnerskie spotkania 
możliwe są tylko dzięki wspar-
ciu finansowemu Pomeranii, 
Rady Rodziców oraz zaangażo-
waniu uczniów i koordynato-
rów przedsięwzięć. Za rok mija 
10 rocznica polsko-niemieckiej 
wymiany. Wszyscy już dziś z 
niecierpliwością czekamy na 
ten dzień. 

Monika 
Werner–Tomasikiewicz 

6 czerwca 2007 roku uczniowie I LO w Nowo-
gardzie odwiedzili uczniów zaprzyjaźnionego 
Gimnazjum w Pasewalku.  Spotkania uczniów 
tych dwóch szkół odbywają się nieprzerwanie od 
1998 roku.

  W dniach 18-
27.VIII.1964 r. jako in-
struktor turystyki kolar-
skiej prowadziłem ogól-
nopolski, wędrowny kurs 
dla organizatorów tury-
styki kolarskiej. Upraw-
nienia takie zdobyli Ma-
rek Żmudzki i Janusz Pie-
ruszewski z Nowogardu.
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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, Rafał Nizioł, 

Jagoda Dawidson.

Pomoc merytoryczna: Alicja Jaklińska, Małgorzata Łuka.

Zdarzyło się w szkole: 

Spotkanie z laureatami 
konkursów, olimpiad 
i zawodów sportowych
15 czerwca 2007 

15 czerwca szkoła gościła laureatów konkursów przed-
miotowych, olimpiad i zawodów sportowych na spotkaniu 
z władzami Starostwa Powiatu Goleniowskiego. Przybyło 
96 laureatów z 8  szkół Powiatu Goleniowskiego wraz z 
opiekunami. Przybyli otrzymali nagrody, a opiekunowie i 
dyrektorzy szkół podziękowania i gratulacje. Naszą szkołę 
reprezentowali:

• Anna Król – IV miejsce w finale wojewódzkiej 
licealiady – opiekun pan Zbigniew Ceranka

• Marcin Pietrasik – III miejsce w finale woje-
wódzkiej licealiady – opiekun pan Jerzy Stolf

• Łukasz Owczarek – II miejsce w finale drużyno-
wym wojewódzkiej licealiady – opiekun pan Jerzy Stolf

• Łukasz Nosek – V miejsce w finale wojewódzkiej 
licealiady – opiekun pan Zbigniew Ceranka

• Janusz Lesner – Etap Wojewódzki – III miejsce 
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – opiekun pan Zdzisław 
Kostrzewski

• Grzegorz Więzowski – Etap Wojewódzki – III 

miejsce Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – opiekun pan Zdzisław Kostrzew-
ski

• Paweł Szproch – Etap Wojewódzki – III miejsce Bezpieczeństwo i 
Higiena Pracy – opiekun pan Zdzisław Kostrzewski

• Magdalena Skoneczna – IV miejsce Wojewódzkie Mistrzostwa 
Pierwszej Pomocy – opiekun pani Monika Łokaj oraz VII miejsce XXXI 
Okręgowej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Szczecinie i 
kwalifikacja do finałów centralnych, indeks Akademii Rolniczej w Szczeci-
nie – opiekun pani Dorota Wachowiak

• Łukasz Szaniawski – IV miejsce Wojewódzkie Mistrzostwa Pierw-
szej Pomocy – opiekun pani Monika Łokaj

• Piotr Bajkowski – IV miejsce Wojewódzkie Mistrzostwa Pierwszej 
Pomocy – opiekun pani Monika Łokaj. GRATULUJEMY!!!

HOROSKOP
BARAN – Koniec roku szkolnego już blisko. Nie planuj niczego na wa-

kacje, bo ciekawie jest tylko wtedy, gdy nie wiesz co nowego przyniesie Ci 
dzień. Nie wierzysz w szczęśliwe zakończenia? No to lepiej zacznij ;)

BYK – Nie możesz się zdecydować, czy lato spędzić w górach czy nad 
morzem? Nieważne gdzie, ważne z jakim towarzystwem. A narzekać Ci nie 
wypada. Już oni postarają się o to, aby te wakacje były dla Ciebie wyjątko-
we. 

BLIŹNIĘTA – Nie łam się, przecież nie możesz wszystkiego przewi-
dzieć. Wakacje z pewnością przyniosą mnóstwo niespodzianek. Wypad z 
najbliższymi nad morze poprawi Ci humor i może okazać nie niezapomnia-
ną przygodą.

RAK – Naucz się w końcu wypoczywać. Nie możesz tylko pracować. 
Miejmy nadzieję, że w ciągu tego lata naładujesz „baterie”. A przede wszyst-
kim znajomi mają dosyć gapienia się na Twoją bladą cerę. Opal się, bo świe-
cisz!

LEW – Nie potrafisz jeszcze pływać? Nie martw się, w te wakacje z pew-
nością będziesz miał mnóstwo okazji, aby się nauczyć. Nie będziesz narze-
kać na nadmiar wolnego czasu, ponieważ najbliżsi świetnie Ci go zorgani-
zują. Pozazdrościć!

PANNA – Zawsze marzyłeś o przygodzie życia. Chyba sam rozumiesz, że 
lato najbardziej sprzyja takim okazjom. Skorzystaj z tego! Wypad za miasto, 
gdzie zapomnisz o problemach to coś, czego potrzeba Ci teraz najbardziej.

WAGA – Pływanie, wspinaczka górska i biwak nad jeziorem – to wszyst-
ko może spotkać Cię już w lipcu. Spacerowałeś kiedyś plażą w ciepłą, gwiaź-

dzistą noc? No właśnie… Chyba warto?  Sierpień będzie tylko dla Ciebie 
– odpoczywaj.

SKORPION – A kto powiedział, że wakacje trzeba spędzać tylko w cie-
płych krajach? Trochę skandynawskiego chłodu z pewnością Ci nie zaszko-
dzi. Poznasz kogoś naprawdę interesującego, a i podszkolisz język obcy.

STRZELEC – Nie musisz nigdzie wyjeżdżać, aby dobrze się bawić. Z 
paczką najlepszych przyjaciół możecie spędzać dni pływając w jeziorze, a 
wieczorami zwyczajnie śpiewać przy ognisku. Pamiętaj, że najpiękniejsze 
chwile zawsze przychodzą niezapowiedzianie!

KOZIORIOŻEC – Chyba nie lubisz całej tej afery z wczasami. Niepo-
trzebnie, bo w tym sezonie czeka Cię mnóstwo atrakcji. Zmienisz swoje na-
stawienie, a lato stanie się Twoją ulubioną porą roku. Nie wierzysz? Przeko-
nasz się już na samym początku lata.

WODNIK – Załatw najważniejsze sprawy, bo w te wakacje będzie bra-
kowało Ci czasu. Przyjaciele, wyjazdy, przygody – tym będziesz zajmować 
się w lato. Na pewno nie zmarnujesz żadnych okazji do zabawy. Tylko baw 
się z głową!

RYBY – Znowu chcesz siedzieć w domu? Przecież wakacje są dla ludzi! 
Wyjazd z rodzinką pod namioty wcale nie musi być taki straszny! Z pewnoś-
cią nie braknie przygód. A jeśli już tak bardzo nie lubisz swojego młodszego 
rodzeństwa – zabierz ze sobą kumpla lub koleżankę, są przecież lekiem na 
wszystko. 
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REKLAMA

Zatrudnię sprzedawcę 
na stanowisko konsultant 

ds. sprzedaży telefonów sieci Era
- wykształcenie średnie
- uregulowany stosunek do służby wojskowej
- znajomość obsługi podstawowych progra-
mów komputerowych

Kontakt: 604 410 983.

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Generalny wykonawca zleci 
wykonanie robót murarskich, zbrojarskich a także 

innych robót samodzielnym ekipom budowlanym. 
Dobre stawki. Krótkie terminy płatności. Możliwość zakwaterowania. 

Kontakt pod numerem tel. 509 244 251 lub e-mail euro-bud@haniewicz.pl

Gościnna Czermnica
W niedzielę, 17 czerwca spor-

towcy z wiejskich kół LZS zjechali 
do gościnnej Czermnicy na kolej-
ną spartakiadę. Organizatorem i 
gospodarzem imprezy była sołtys 
Katarzyna Paszkiewicz i członkowie 
Rady Sołeckiej.

Najważniejsze i obowiązkowe 
turnieje to piłka nożna i siatkówka. 
Spośród 9-ciu startujących drużyn 
piłkarskich najlepszymi okazali się 
kopacze z LZS OSP Wyszomierz. II 
miejsce dla gospodarzy LZS Czer-
mnica, a III dla LZS Osowo.

W turnieju siatkówki startowało 
12 drużuyn. Pierwsze miejsce znowu 
dla LZS OSP Wyszomierz, II lokata 
dla LZS Długołęka, a III miejsce 
wywalczyli siatkarze LZS Ostrzyca.
Nad regulaminowym przebiegiem 
zmagań czuwali sędziowie – Adam 
Milewski 

i Grzegorz Krystkiewicz. Puchary 
wręczała sołtys Katarzyna Paszkie-

wicz i wieloletni sponsor zawodów 
Mieczysław Pieprz z Goleniowa.

Nie zabrakło gier, zabaw i kon-
kursów dla uczestników od 0 do 
100 lat. Zadbali o to prowadzący ten 
blok – Joanna Majchrzak i Ireneusz 
Skoczeń.

Nad sprawnym przebiegiem całej 
imprezy czuwał „sportowy zapowia-
dacz” Tadeusz Łukaszewicz, który 
także dbał o oprawę muzyczną.

Ulewa tylko „postraszyła” – miesz-
kańcy Czermnicy i liczni goście z 
okolicznych miejscowości swoim 
humorem i wigorem chmury szybko 
przegonili…

Organizatorzy szczególnie ser-
decznie dziękują Mieczysławowi 
Pieprzowi za niezawodny sponsoring 
i ufundowane puchary, a Janowi Bo-
gusowi za przygotowanie boiska. 

Kolejne spotkanie wiejskich spor-
towców w dniu 1 lipca w Dąbrowie.

Ireneusz Karczyński

Dzień Dziecka w Maszkowie
W miniona sobotę w Maszko-

wie zorganizowano Dzień Dziecka. 
Atrakcją był pokaz OSP Osowo 
oraz wycieczka wozem strażackim. 
Najmłodszych odwiedzili też nowo-
gardzcy policjanci, którzy wręczanie 
upominków połączyli z prelekcją. 
Odbyły się również liczne konkursy, 
a całość zakończyła się pieczeniem 
kiełbaski. 

Wieczorem odbyła się zabawa 
dla dorosłych z muzyką zespołu 
„Akord”.

Sołtys i rada Sołecka wraz z rad-
nym Tomaszem Szafranem dziękują 
za wsparcie: Ignacemu Zaniewskie-
mu z Maszarnbi „Farmer”, Piekarni 
Karsk, Zbigniewowi Piątak z fermy 
norem w Maszkowie, leśniczemu 
Dariuszowi Skorupie z Maszkowa, 
Oldze Piórowskiej z klubu „Star-
ter” Adamowi Fedeńczakowi oraz 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
organizacji imprezy.

inf.wł.

REKLAMA

REKLAMA

Zapomniana piaskownica
Na osiedlu między ulicą Luboszan a Wyszyńskiego znajduje się piaskow-

nica, o której najwyraźniej zapomniały władze spółdzielni.

Już pierwszy rzut oka pozwala 
stwierdzić, że bardzo dawno nie 
dowożono tutaj piasku. Metalowe 
elementy mocujące zjeżdżalnie w 
gruncie znajdują się kilkanaście 

centymetrów ponad nim stanowiąc 
poważne zagrożenie dla bawiących 
się tam dzieci. Może warto się tym 
zająć.

Ag

REKLAMA

Z tej piaskownicy korzystają tylko psy... 
(ulica 700-lecia - Plac między budynkami 23 i 24)                       foto LMM
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OG£OSZENIA DROBNE

P.U.H. GRUND-MAX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

Salon Urody 
Katarzyny Górniackiej

zaprasza przy 
ul. Szarych Szeregów 7
(budynek pizzerii NEPTUN) na:
- kompleksowe upiększanie 
dłoni (manicure)
- stylizacja paznokci meto-
dą akrylową i żelową
- pedicure
- makijaż

Tel. 501 622 546

SZUKASZ IDEALNEJ PRACY?
Sklep MULTI RTV AGD 

poszukuje pracowników 

na stanowisko Doradca Klienta.
Jeśli chcesz do nas dołączyć i pracować w 
dynamicznie rozwijającej się firmie prześlij 
CV na adres: Sklep Multi w Nowogardzie ul 
Kościelna 1  lub e-maila r.szpyra@multi.pl

Sołtys i Rada Sołecka 
Długołęki

serdecznie dziękują 
sponsorom:

Wandzie i Jerzemu Furmańczykom 

– Kwiaciarnia
Wojciechowi i Andrzejowi 

Szcześniak – Mechanika Pojazdowa
Stanisławie Pietrzyk 

– sklepy spożywcze
Halinie Zielińskiej – nauczyciel

za dofinasowanie 
Spartakiady 

i Dnia Dziecka

NIERUCHOMOŚCI

• Pilnie poszukuję do wynajęcia 

mieszkania 2 pokojowego. Tel. 

607 066 425.

• Kupię mieszkanie 2 lub 3 po-

kojowe własnościowe w Nowo-

gardzie na os. Radosława lub 

w innej części miasta. Tel. 0605 

522 340.

• Sprzedam halę (obiekt ma bramy 
wjazdowe) 1000 m kw na gruncie 
ok. 1800 m kw, cena do uzgodnie-

nia. Tel. 697 352 358. Lokalizacja: 
Nowogard ul. Gen. Bema.

• Działkę budowlaną sprzedam. 
0605 106 300.

• Poszukuję mieszkania dwupokojo-
wego do wynajęcia. 604 867 363.

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w 
okolicach Nowogardu. 501 307 666.

• Kupię mieszkanie w starym 

budownictwie, może być do re-

montu lub niewielki dom. Tel. 

0605 820 330.

MOTORYZACJA

• Sprzedam Ranault Laguna, kombi, 
concorde, 1,8, 16V, 120 KM, pełne 
wyposażenie, bez skóry, bezwy-
padkowe, serwisowane, przeb. 
118 000 km, cena do uzgodnienia. 
Tel. 0605 522 340.

ROLNICTWO

• Sprzedam prosiaki. Tel. 
693 342 119.

• Sprzedam prosiaki. 091 39 17 943.
• Sprzedam prosiaki. 091 39 17 908, 

091 39 17 960.
• Sprzedam ciągnik Fortschrit, rok 

1998, przedni napęd, kwadratowa 
kabina, stan dobry, cena 16500 zł. 
Tel. 0507 145 466.

• Sprzedam kombajn zbożowy 
Super 56 z sieczkarnią, cena do 
uzgodnienia. Tel. 606 261 850, 
602 267 382.

• Sprzedam pszenżyto, żyto. Tel. 091 
39 106 84, 509 284 298. 

USŁUGI

• Nauka angielskiego. 0697 
027 844. 

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• Profesjonalne strony interneto-
we na indywidualne zamówienie 
– szybki czas realizacji, faktury VAT. 
0605 522 340.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 725 75, 695 085 470.

• Fachowo wykonam glazura, tera-
kota, malowanie, szpachlowanie. 
Tel. 0781 295 868.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, przeprowadzki – 

0604 516 451.

• Kompleksowe usługi BHP. Tel. 

0601 87 07 98.

• Cyklinowanie podłóg. 

691 703 843.

• TIPSY – tanio i profesjonalnie. 

504 589 679.

PRACA

• Przyjmę mechanika samocho-
dowego z kwalifikacjami. 091 39 
20 131, 0605 276 271.

• Przyjmę kierowcę z prawem jazdy 
kat. C. Tel. 0605 276 271.

• Przyjmę ucznia na praktykę na rok 
2007/2008 – mechanik pojazdów 
samochodowych. 091 39 20 303.

• Przyjmę kobietę do pracy w firmie 

handlowej na stanowisko kierow-
nik sieci sklepów. 509 389 657.

• Pizzeria „Neptun” przyjmie do pra-
cy kierowcę do rozwożenia pizzy z 
własnym samochodem. Dogodne 
warunki finansowe. Wiadomość 
na miejscu.

• Zatrudnimy osobę do prac przy 
montażu okien. Wymagane pra-
wo jazdy. Fabryka okien i drzwi 
„OKNO” Nowogard. Tel. 091 39 
25 639.

• Zatrudnimy handlowca do pracy 
w biurze i w terenie. Znajomość 
obsługi urządzeń biurowych, pra-
wo jazdy i dyspozycyjność. Fabry-
ka okien i drzwi „OKNO” Nowogard 
tel. 091 39 25 639.

• Zatrudnię spawacza i ślusarza z 
doświadczeniem. Tel. 503 032 234, 
091 39 20 760.

• PUH OSKAR zatrudni sprzedawcę, 
kucharza i pomoc kuchenną. Tel. 
602 474 266, 091 39 20 091.

• Zaopiekuję się starszą osobą. Tel. 
696 375 682.

• ZATRUDNIĘ OSOBY DO ZBIO-

RU TRUSKAWEK. OLCHOWO. 

693 344 778, 091 39 23 679.

INNE

• Sprzedam zamrażarkę, chłodziarkę 
i inne urządzenia gastronomiczne 
i sklepowe (gwarancja). 601 58 74 
38.

• Sprzedam czytnik kart pamięci 
uniwersalny, nowy w pudełku, 
cena 40 zł. Tel. 0605 522 340.

• Przyjmę ziemię. 0508 309 980.
• Sprzedam aparat telefoniczny 

Ericsson K700i, z dodatkowym 
wyposażeniem, na gwarancji, za-
dbany. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam drzwi wejściowe anty-
włamaniowe. Tel. 502 649 118.

• Sprzedam ladę i regały sklepowe. 
Stan bardzo dobry. Wypoczynek 
1+2+3. Tel. 606 857 196.

• Sprzedam cegłę rozbiórkową bia-
łą oczyszczoną. Zainteresowanych 
proszę o kontakt tel. 600 786 437 
lub 660 331 929. Dobra Nowo-
gardzka.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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)

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

Nowogard 18.06.2007r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca
2. Barman-kelner, kucharz, 

pomoc kuchenna 
3. Ochroniarz 
4. Robotnik budowlany
5. Kierowca C + E
6. Mechanik samochodów 

osobowych 

7. Pracownik produkcji 
8. Pracownik myjni samo-

chodowej 
9. Recepcjonista 

10. Spawacz  
11. Nauczyciel : jęz. Polskie-

go, jęz. Angielskiego, Fi-
zyki, Matematyka 

12.  Magazynier 
13. Pracownik działu sprze-

daży (grupa inwa.)
14. Sprzedawca – magazy-

nier 
15. Sprzedawca – konsultant 
16.  Pracownik produkcji 

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Kierowca z kat. C+E (Go-
leniów) (Gryfice)

2. Pracownik produkcji 
(Ościęcin) (Szczecin – Za-
łom)

3. Pracownik fermy (Wyszo-
mierz)

4. Pomocnik szwaczki z 
grup. Inwalidzka (Gole-
niów)

5. Pracownik magazynowy 
(Ościęcin)

6. Operator maszyn (Klini-
ska Wlk.)
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Pomorzanin Nowogard – Dąb Dębno 0:5 (0:2)

Bez niespodzianki
Pomorzanin: Piątkowski – D. 

Gruszczyński, M. Miklas, Kram, 
Marszałek, K.Miklas (84’ Haberski), 
Konieczny, Jędras, Galus (64’ M. 
Gruszczyński), Dworak, Gołdyn.

Dąb Dębno kończył udany dla 
siebie sezon meczem w Nowogardzie. 
Pomorzanin swojej szansy mógł 
upatrywać w tym, że pewny awansu 
rywal nie podejdzie do tego pojedyn-
ku poważnie. Stało się inaczej. Mistrz 
V ligi pożegnał się z rozgrywkami po 
mistrzowsku.

Już od początku meczu Dąb za-
czął udowadniać, że opinie o tym, 
iż zespół ten wyraźnie odstaje od 
reszty stawki nie są przesadzone. 
Grając pressingiem nie pozwalał Po-
morzaninowi przeprowadzić żadnej 
akcji. Konstruując ataki nowogardzka 
drużyna miała problemy z wymiana 
trzech celnych podań. Próby zagrania 
dalekiej piłki kończyły się startami. 
Z kolei Dąb swobodnie wymieniając 
podania bez problemów przedosta-
wał się pod bramkę Piątkowskiego. 
W 14.minucie bramkarz gospodarzy 
dalekim wyjściem zażegnał niebez-
pieczeństwo spowodowane taką 
właśnie akcją. Wcześniej dwa groźne 
strzały również nie znalazły drogi do 
bramki. W 23. minucie po raz kolejny 
Piątkowski ratuje swój zespół broniąc 
mocny strzał z 9. metrów. W 29. mi-
nucie następuje nieuchronne. Po stra-
cie piłki przez nowogardzki zespół 
jeden z rywali znalazł się w klarownej 
sytuacji, M. Miklas próbował wybić 
mu piłkę, lecz zamiast w nią trafił w 
jego nogi. A jako, ze było to w obrębie 
pola karnego sędzia odgwizdał rzut 
karny. Piątkowski nie miał szans i 
Dąb objął prowadzenie. 

Jedną z nielicznych akcji Pomorza-
nin przeprowadził w 35. minucie. K. 
Miklas przebieg z piłką kilkadziesiąt 
metrów. Wspierał go jedynie Dwo-
rak, lecz razem nie mieli szans by 

ograć pięciu rywali, więc K. Miklas 
zdecydował się na uderzenie z dy-
stansu. Piłka jednak przeleciała dale-
ko od bramki. W pierwszej połowie 
tylko na to było stać Pomorzanina. 
W przeciwieństwie do Dęba, który 
w 43. minucie zdobył drugą bramkę. 
Jeden z rywali przebiegł z piłką pół 
boiska, wyłożył ją partnerowi, a ten 
mając przed sobą pustą bramkę nie 
zmarnował tej szansy.

W 49. minucie było już 3:0. Ka-
tastrofalny błąd popełnił jeden z 
nowogardzkich piłkarzy, który pró-
bując wycofać piłkę zagrał ją wprost 
pod nogi rywala. Ten skorzystał z 
prezentu i mając przed sobą tylko 
Piątkowskiego umieścił piłkę w siat-
ce. W 58. minucie mogła paść kolejna 
bramka, ale uderzenie z 10. metrów 
nowogardzki bramkarz sparował na 
słupek. 

Nawet wysoko wygrywając Dąb 
nie oddał inicjatywy nadal górując 
nad rywalem w każdym elemencie 
gry. Pomorzanin pierwszą szansę na 
trafienie honorowe miał dopiero w 
68. minucie. Wrzutkę w pole karne 
zawodnicy z Dębna zdołali wybić, 
lecz piłka trafiła pod nogi K. Miklasa, 
który z 17. metrów zdecydował ude-
rzyć się bez przyjmowania. Niestety, 
strzelił za wysoko. 

Cztery minuty później Dąb powi-
nien strzelić czwartą bramkę, lecz 
jeden z przyjezdnych zawodników 
nie zdołał trafić do pustej bramki z 
kilku metrów. W 75. minucie Piąt-
kowski wygrał pojedynek sam na 
sam z rywalem, lecz cztery minuty 
później w podobnej sytuacji to rywal 
okazał się lepszy i Dąb zdobył bramkę 
na 4:0. Wynik meczu został ustalony 
dwie minuty później gdy jeden z 
piłkarzy gości wykorzystał bezruch 
nowogardzkich obrońców, dopadł 
w polu karnym piłkę i umieścił ją 
w siatce. Pomorzanin walczył już 

tylko o bramkę 
honorową i w 82 
minucie mógł ją 
strzelić. Zabrakło 
jednak komuni-
kacji, do piłki 
skoczyli Dworak 
i M. Gruszczyń-
ski skutecznie 
przeszkadzając 
sobie. Po chwili 
rzut wolny z 20. 
metrów egze-
kwował Dworak, 
lecz piłka po jego 
uderzeniu mini-
malnie przelecia-
ła nad bramką. 
A szkoda. Tego 
dnia Norbert Dworak kończył karie-
rę, to był jego ostatni mecz w barwach 
Pomorzanina i trafienie do siatki by-
łoby to z pewnością miłym akcentem. 
Grający na wielu pozycjach zawodnik 
po raz pierwszy w seniorskiej druży-
nie wybiegł na boisko 17 lat temu, 
wcześniej były oczywiście drużyny 
trampkarskie i juniorskie. „Chciałbym 
podziękować wszystkim kolegom z boi-
ska, działaczom i trenerom, szczegól-
nie Janowi Izmajłowiczowi, Karolowi 
Podemskiemu, Jackowi Andrysiakowi 
i Wojciechowi Kubickiemu, za wszyst-
kie wspólnie spędzone lata. Sądzę, że 
tych lepszych było znacznie więcej niż 
tych gorszych. Dziękuję również kibi-

Końcowa tabela:
1.  Dąb Dębno 30 79 80-24
2.  Piast Choszczno 30 69 75-30
3.  Vineta Wolin 30 60 62-33
4.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 30 58 68-42
5.  Odra Chojna 30 55 67-44
6.  Pomorzanin Nowogard 30 44 59-58
7.  Polonia Płoty 30 39 59-56
8.  Sparta Gryfice 30 39 45-53
9.  Piast Chociwel 30 38 44-32
10.  Mieszko Mieszkowice 30 37 43-36
11.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 30 33 40-49
12.  Kłos Pełczyce 30 31 40-47
13.  Fagus Kołbacz 30 29 30-57
14.  Osadnik Myślibórz 30 27 40-68
15.  Zorza Dobrzany 30 24 34-100
16.  Radovia Radowo Małe 30 21 42-99

Tym razem wszystko zaczęło się od bramki strzelonej z rzutu karnego

com za godne, wieloletnie wsparcie” 
– powiedział nam Norbert Dowrak, 
zaznaczając, że nie rezygnuje z piłki. 
Teraz skupi się tylko na jej halowej 
odmianie i występowaniu w barwach 
„Nauczycieli”. Dziękujemy za grę.

Pozostałe wyniki meczów:
Sparta Gryfice - Orzeł Trzciń-

sko-Zdrój 4:2, Vineta Wolin - Kłos 
Pełczyce 0:0, Radovia Radowo Małe 
- Piast Choszczno 2:3, Hutnik EKO 
TRAS Szczecin - Fagus Kołbacz 1:0, 
Piast Chociwel - Zorza Dobrzany 
3:1, Polonia Płoty - Odra Chojna 
2:3, Mieszko Mieszkowice - Osadnik 
Myślibórz 3:1.

Andrzej Garguliński

Zawodnicy Dęba nie mieli większych problemów 
z przedostaniem się pod bramkę Pomorzanina
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banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Radiowa w
Radio VOX Gryfice

Cyfrowy druk kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

CENTRUM FINANSOWE 

„AVANTIS”
ul. 700-lecia 6/A, Nowogard

Tel. 091 39 272 68, 605 554 720
Poleca:
- atrakcyjne kredyty (nawet do 100 tys. zł)
- pożyczki gotówkowe (oferta 10 banków)
- kredyty samochodowe ( do 20 tys. na 

oświadczenie)
- kredyty konsolidacyjne (redukcja rat na-

wet o 50%)
- kredyty, pożyczki hipoteczne (szybka de-

cyzja)
- kredyty dla firm, rolników (uproszczone 

zasady)
- kredyty dla osób wpisanych do BIK, KRD 

(raty miesięczne)

Remont ul. Kowalskiej

Dmuchają na zimne!
Ruszyła modernizacja ulicy Kowalskiej  - na błotnistej dotychczas  i pełnej 

nierówności nawierzchni kładziony będzie asfalt. Na razie nawożony jest 
żwir i przyszła droga jest utwardzana. Właściciele garaży już są pełni obaw 
– wyrównywanie bowiem nawożonego żwiru – ich zdaniem – nastręcza 
budowniczym pewnych kłpotów. Obawiają się, że krótko po modernizacji 
nawierznia będzie podobna do tej jaka jest na prowizorce przed garażami.

Jednym słowem przestrzegają wykonawcę robót, póki jeszcze nie jest 
późno…

Wysłuchał LMM

REKLAMA

Na zdjęciu po lewej stronie widzimy utwardzany żwir. Jadąc rowerem moż-
na się przekonać, że do równości brakuje bardzo wiele.
Na zdjęciu drugim prowizoryczna nawierzchnia zrobiona „domowym spo-
sobem” nie wytrzymuje próby czasu - kałuże wody pokazują powstające wy-
boje...



GAZETA LOKALNA        NOWOGARD • OSINA

Piątek     
22 czerwca 2007 r.        
M - Nr 47 (1584) 
nakład 2500
Rok XV  ISSN 1897-2640 

 Cena 1,40 zł
czytaj na s. 7

czytaj na s. 9

MAGAZYN

R
A
T
Y

0%

www.bicykl-szczecin.com

Nowogard • •ul. Młynarska 7

Skutery
Rowery

od 2899 zł - 2499 zł
od 249 zł - 199 zł

WIĘŹBY DACHOWE, TARCICA, DESKI, ŁATY

SŁUDWIA 12c

tel. 091 38 52 540
fax: 091 38 47 688

e-mail: biuro@ekotrak.pl
www.ekotrak.pl

(k/Płotów)
EKOTRAK

Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

REKLAMA REKLAMA REKLAMA

czytaj na s. 3

35-lecie 
matury

Lokalna Koalicja na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Koalicja rusza do akcji

foto. Jan Korneluk

REKLAMA

Nowogar-
dzianie 
na Zamku
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KALENDARIUM
22 CZERWCA

Imieniny: Achacy, Agenor, Alban, Albana, Będzieciech, 
Eberhard, Flawiusz, Innocenty, Jan, Paulina i Tomasz.
Noc Kupały: etniczne święto słowiańskie - przesilenie 
letnie, początek astronomicznego lata
Dzień Kultury Fizycznej

23 CZERWCA

Imieniny: Agrypina, Albin, Arystokles, Atanazy, Bazyli, 
Edeltruda, Jan, Józef, Maria, Piotr, Sydonia, Wanda, 
Zenon i Zenona
Dzień Służby Publicznej

DZIEŃ OJCA

Noc Świętojańska (z 23 czerwca na 24 czerwca)

24 CZERWCA

Imieniny: Danuta, Emilia, Jan, Jan Chrzciciel, Janisław, 
Longin, Longina, Romuald, Romualda, Symplicjusz, 
Symplicy, Teodulf i Wilhelm
Kościół Katolicki - Uroczystość narodzenia Jana 
Chrzciciela
1976 - Zapowiedziana przez premiera Piotra Jaro-
szewicza podwyżka cen żywności wywołała protesty 
robotnicze nazwane potem “czerwiec 1976”

25 CZERWCA

Imieniny: Adalbert, Dorota, Eulogiusz, Febron, Fe-
bronia, Kineburga, Łucja, Maksym, Olbracht, Prosper, 
Prospera, Sozypater, Tolisława i Wilhelm
1998 - Na rynek trafił Microsoft Windows 98

REKLAMA

Uwaga Emeryci
Prosimy uprze jmie  o 

sprawdzenie w legitymacji 
czy składki na ten rok są 
opłacone. Szczególnie ważne 
jest by ZKP było do końca 
maja opłacone. Z góry dzię-
kujemy.

Biuro czynne w poniedział-
ki i piątki od godziny 9.00 do 
12.00. Alina Ochman

Poświęcenie dzwonów
W dniu 1 lipca 2007 roku parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego obchodzić będzie 15 –lecie powstania. 

Jubileusz ten połączony jest z setną rocznicą smierci św. Rafała patrona parafii i patrona Sybiraków.
W dniu tym najważniejszym wydarzeniem będzie poświęcenie dzwonów i nowego witraża Jana Pawła 

II. Dzwony już mają imiona: pierwszy – św. Rafał Kalinowski, 
drugi – Jan Paweł II, trzeci – Ofiar Sybiru.
Uroczyste poświęcenie rozpocznie się o godz. 18.00
W dniu tym odbędzie się festyn  z bogatym programem.
 - godz.10.00  - wielka loteria fantowa,
                       - kiermasz wypieków,
                       - wystawa fotografii,
- godz. 15 00 – program artystyczny,
                       - otwarcie stoisk gastronomicznych,
                       - imprezy dla dzieci prowadzone przez Lesława Ostrowskiego.
- godz. 18.00 – uroczysta msza święta.
Zapraszamy mieszkańców Nowogardu i okolicznych parafii.

Opr.red. LMM

Zwycięski plakat
Na słupach ogłoszeniowych jest już plakat 

– oficjalnie promujący Święto Wody 2007.
Plakat ten uzyskał uznanie jury konkur-

sowego i nagrodę główną.
Konkurs był jednym z punktów obcho-

dów tegorocznego święta wody i brali w 
nim udział uczniowie wszystkich szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. O dużym 
zainteresowaniu świadczy aż 191 projektów 
jakie na konkurs zgłoszono. W dniu 29 maja 
jury wybrało z tej liczby pięć przyznając jed-
ną nagrodę główną i cztery wyróżnienia.

Laureatami zostali:
Aleksandra Jaszcz z Gimnazjum nr 2 oraz 

czwórka uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 
4 – Joanna Mielewczyk, Kinga Pawłowska, 
Piotr Kufta i Sebastian Sokołowski.

Czyj plakat zdobi miasto? Dowiemy się  
23 czerwca około godz. 18.30 na placu 
Szarych Szeregów.

LMM

Z okazji zakończenia 
roku szkolnego 2006/2007

wszystkim 
pracownikom 

oświaty 
składamy podziękowania za trud, 
za wytężoną i pełną poświęcenia 

i zaangażowania pracę 
na rzecz naszej młodzieży.

Dziękujemy również za dobrą 
i owocną współpracę 

z Urzędem Miejskim w Nowogardzie 
w mijającym roku szkolnym.

Jednocześnie życzymy udanych 
i bezpiecznych wakacji.

Burmistrz Nowogardu
 Kazimierz Ziemba

Za pomoc w organizacji 
Dnia Dziecka Sołtys 

i Rada Sołecka Karska 

dziękują burmistrzowi 
Kazimierzowi Ziembie, 
Piekarni R. Ławniczak 

i J. Lisiewicz 
oraz Piekarni B. 
i W. Pędziszczak.



322-25.6.2007 r. 

REKLAMA

REKLAMA

Koalicja rusza do akcji
O powstaniu Lokalnej Koalicji na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie pisaliśmy już w naszej gazecie („Wykryć i skutecznie pomóc” DN 
nr 43 z 8.06.2007 r.). Wczoraj podpisano deklarację.

O wadze problemu nie trzeba niko-
go przekonywać, wszak bezpieczeń-
stwo we własnym domu jest jedna z 
podstaw normalnej egzystencji. Cie-
szyć może zatem fakt, że inicjatywa 
ta spotkała się z tak dużym odzewem. 
Sala konferencyjna w Regionalnym 
Centrum Przedsiębiorczości wypeł-
niona była niemal w komplecie przez 
przedstawicieli szkół, policji, Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie i 
innych instytucji.

Zanim złożono podpisy pod dekla-
racją, inicjator całej akcji, kurator To-
masz Macul, przybliżył jej założenia, 
mechanizm, który został stworzony 
by pomóc osobom dotkniętym prze-
mocom w rodzinie. To, że skala prob-
lemu jest spora świadczą słowa Romy 
Kołodziejskiej, pedagoga z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących, która 
potwierdziła istnienie takich przy-
padków w nowogardzkich szkołach. 
Życzymy więc by ruszająca do akcji 
Koalicja działała skutecznie, by zapał, 
który widać było wśród jej uczestni-
ków nie okazał się słomiany.

TEKST POROZUMIENIA LO-
KALNEJ  KOALICJI  NA RZECZ  
PRZECIWDZIAŁANIA  PRZEMO-
CY  W RODZINIE  DLA  GMINY  
NOWOGARD

 Biorąc pod uwagę skalę i wagę zja-
wiska przemocy w rodzinie instytucje 
zajmujące się lub mające kontakt z 
tym zjawiskiem na terenie Gminy 
Nowogard, zobowiązują się podjąć 
wspólne i skoordynowane działania 
mające na celu przeciwdziałanie 
przemocy domowej. Działania po-
wołanej koalicji ukierunkowane są w 
szczególności na stworzenie sprawnie 
działającego systemu który pozwali 
na skuteczne diagnozowanie zjawiska 

przemocy w rodzinie, podejmowanie 
adekwatnych działań zaradczych, oraz 
wsparcie dla ofiar przemocy.

Uczestnicy koalicji zobowiązują 
się do:    

1) zapobiegania zjawisku przemocy 
domowej,

2) mlikwidowanie przyczyn prze-
mocy domowej,

3) pomoc ofiarom przemocy do-
mowej,

4) ochrona przed przemocą domową 
ze szczególnym uwzględnieniem ochro-
ny dzieci przed przemocą seksualną i 
zaniedbaniem ze strony rodziców,

5) organizowanie wsparcia spe-
cjalistycznego dla ofiar przemocy, w 
tym doradztwo i pośredniczenie w 
kontaktach z instytucjami,

6) podejmowanie działań w zakre-
sie edukacji na temat  przemocy w 
rodzinie,

7) dostarczanie społeczeństwu 
wiedzy na temat możliwości uzy-
skania pomocy w zakresie przemocy 
domowej,

8) udzielanie w miarę możliwości 
wsparcia finansowego na przeprowa-
dzenie akcji informacyjnej (ulotki, 
broszury informacyjne),

9) współpraca z mediami w zakresie 
informowania społeczeństwa o działa-
niach dotyczących przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie,

10) współpracy z pozostałymi 
uczestnikami koalicji, w tym wymia-
na informacji i doświadczeń w sposób 
który umożliwi skoordynowane i  
efektywne działanie ukierunkowane 
na realizacje powyższych zadań,

11) w przypadku wystąpienia takiej 
konieczności, członek koalicji lub re-
prezentująca go osoba uczestniczyła 
będzie w pracach Zespołu Interdyscy-
plinarnego,

12) informowanie Zespołu In-

terwencji Kryzysowej przy OPS w 
Nowogardzie o wszelkich sygnałach 
przemocy domowej.

Sygnatariusze Koalicji na rzecz 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-
nie ponadto akceptują zaproponowa-
ny kształt rozwiązań systemowych w 
postaci powołania na terenie Gminy 
Nowogard : 

I) Zespołu ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie,

II) Zespołu Interwencji Kryzyso-
wej przy Ośrodku Pomocy Społecznej 
w  Nowogardzie,

III) Zespołu Interdyscyplinar-
nego

 Zakres zadań i podział kompetencji 
pomiędzy poszczególnymi zespołami 
określony został w załączniku nr 1 do 
aktu koalicyjnego.

Prace na powyższym projektem 
prowadzone były przez następujące 
osoby:

- Teresa Skibska - kierownik OPS 
Nowogard

- Krzysztof Saniuk - kierownik 
sekcji prewencji Komisariatu Policji 
w  Nowogardzie 

- Tomasz Macul – kurator zawodo-
wy dla dorosłych Sądu Rejonowego w    
Goleniowie

- Dorota Maślana- pracownik OPS
- Marlena Richert- pedagog szkol-

ny
- Elżbieta Sobieralska- pedagog 

szkolny
- Ewa Krzak- pedagog szkolny
- Barbara Pakulska –pracownik 

PCPR
- Lidia Bogus- pielęgniarka szkol-

na
- Teresa Ziółkowska –koordynator 

GPP i RPA.
Koordynacją projektu zajmują się :
Teresa Skibska - kierownik OPS 

Nowogard
Tomasz Macul – kurator zawodowy 

dla dorosłych Sądu Rejonowego w 
Goleniowie. 

Ag
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Zasoby mieszkaniowe Gminy – cz. III
Poważny problem dla gminy sta-

nowi zarządzanie i gospodarowanie 
mieszkaniami, które znajdują się w 
budynkach wspólnot mieszkanio-
wych.  Na dzień dzisiejszy jest to 
prawie 68 procent mieszkaniowego 
zasobu Gminy czyli 507 mieszkań.

Dlaczego problem? Po pierwsze 
konsekwencje finansowe – oprócz 
kosztów utrzymania własnych lokali 
gmina współfinansuje koszty zarzą-
dzania wspólnotą i pokrywa część 
kosztów remontów. Trzeba tu zazna-
czyć, że Gmina (czyli ZBK) wpłaca do 
wspólnoty pieniądze nawet wtedy gdy 
jej lokator nie płaci.

Po drugie Gmina posiada na zebra-
niu wspólnotowym najczęściej jeden 
głos (dokładnie określa to ustawa) 
nawet wtedy gdy ma większość 
mieszkań w danym budynku. Musi 
więc realizować decyzje podejmo-
wane przez właścicieli. W praktyce 
oznacza to bardzo często brak zgody 
np. na remont budynku lub jego 
części. 

Nie zmniejsza się popyt na miesz-
kania – gmina sprzedaje dotych-
czasowym najemcom średnio 44 
mieszkania rocznie. W wyniku 
sprzedaży maleje zasób mieszkanio-
wy Gminy. Biorąc pod uwagę także 
wiek mieszkań (pisałem o tym w 
poprzednim wydaniu gazety) należy 
przewidywać także rozbiórki niektó-
rych budynków.

W przyjętym na Sesji Programie 
prognozuje się, że do 2011 roku za-
sób mieszkaniowy gminy zmniejszy 
się o 217 mieszkań w Nowogardzie 
(sprzedaż 214, rozbiórka 3) i o 28 na 
wsiach (sprzedaż 25, rozbiórka 3). 
Innymi słowy zamiast 748 mieszkań, 
którymi obecnie dysponuje Gmina, w 
2011 roku będzie ich tylko 506.

Z analizy przedstawionych liczb 
wynika, że Gmina musi pozyskiwać 
rocznie około 40 mieszkań, aby za-

bezpieczyć potrzeby mieszkańców 
na obecnym poziomie. Planuje się 
inwestycje mieszkaniowe oraz wy-
najmowanie mieszkań od innych 
właścicieli.

Będzie też musiało następować 
przesiedlanie lokatorów – mieszkania 
o niskim czynszu i standardzie będą 
przeznaczane na lokale socjalne, a 
mieszkania o lepszym wyposażeniu 
przyznawane na najem osobom o 
niskich dochodach.

Ocena stanu technicznego bu-
dynków

W poprzedniej części artykułu 
pisałem o 6 budynkach przewidywa-
nych do rozbiórki 

(3 w mieście i 3 na wsiach). Kwali-
fikacji dokonano na podstawie prze-
glądu wszystkich budynków jakiego 
dokonano w 2006 roku (od lipca do 
grudnia).

Fachowo stan zużycia oblicza się 
według skomplikowanego wzo-
ru biorąc pod uwagę następujące 
elementy(wymieniam przykłado-
wo):

-  fundament, mury podziemia,ich 
peknięcia, zawilgocenia , brak izo-
lacji 

- ściany nadziemia zewnętrzne 
i wewnętrzne, pęknięcia murów, 
nadproży, gzymsów, przemarzanie, 
ubytki tynków,

- dach z pokryciem, kominy, opie-
rzenia, rynny, rury spustowe, elemen-
ty drewniane niszczone przez grzyby 
i drewnojady, stopien skorodowania 
części metalowych i blaszanych,

- stropy i schody, podesty, posadzki 
i podłogi, porecza i balustrady,

- elewacja budynku, ubytki tynku 
i kolorystyka,

stolarka okienna i drzwiowa, drzwi, 
bramy, zamki i klamki,

instalacja elektryczna, zużyte prze-
wody, przepalenia, zwarcia, uziemie-

nia, zerowania, zabez-
pieczenia,

- instalacje wodocią-
gowe, gazowe i kanali-
zacyjne,

- stan instalacji grzew-
czych

Na podstawie prze-
glądu oceniono stopień 
zużycia budynków ko-
munalnych na 49,6%.

W największym stop-
niu zużyte są ściany 
podziemia, mury nad-
ziemia, stropy i dachy 
oraz stolarka  okien-
na i drzwiowa. Główną 
przyczyną takiego stanu rzeczy jest 
zawilgocenie spowodowane brakiem 
izolacji i przemarzaniem oraz korozja 
biologiczna – grzyby i drewnojady.

Lokale zużyte w ponad 70 % z 
zasady nie nadają się do remontu. 
W Nowogardzie budynek z trzema 
mieszkaniami (78,9%), w Grabinie 

z dwoma mieszkaniami (75%) i w 
Wyszomierzu z jednym mieszkaniem  
zużyty w 80%.

Pilnych remontów wymaga 15 
budynków (36 mieszkań) o stopniu 
zużycia od 53 do 69%.

W następnym odcinku o polityce 
czynszowej.

LMM

Harmonogram Imprez
czerwiec - lipiec 2007

25.06-06.07.2007 Półkolonia Letnia - Lato 2007 
 – świetlica socjoterapeutyczna
30.06.2007 r.
 Streetball - koszykówka uliczna - Plac Wolności.
5-8.07.2007 r. 
 Wiejski Festiwal Sztuki - Strzelewo
7.07.2007 r. 
 Turniej Siatkówki Plażowej - plaża miejska w Nowogardzie
9.07-21.07.2007 r.
 • Warsztatowe Spotkania Artystyczne Nowogard ’2007
 • „Polsko-Niemieckie Spotkania ze sztuką malarską i ceramiczną” 
 w tym Polsko-Niemiecki Plener Malarski
 • Polsko-Niemieckie warsztaty literacko-dziennikarskie
14.07.2007 r. 
 Turniej Siatkówki Plażowej - plaża miejska w Nowogardzie
14-21.07.2007 r.
 Literackie „Lato z Muzami”
 • „Sylwetka Wielkiego Polskiego Reżysera”,
 • Pokazy klasyki kina polskiego,
 • Pokazy filmów o sztuce,
 • Ekspresjonizm Niemiecki na Ekranie,
 • Filmy alternatywne,
 • Pokazy bajek dla dzieci,
 • Pokazy filmów dla młodzieży gimnazjalnej,
 • Konkurs o „Laur Cisowy”
21.07.2007 r. 
 Turniej Siatkówki Plażowej - plaża miejska w Nowogardzie
28.07.2007 r. 
 Turniej Siatkówki Plażowej - plaża miejska w Nowogardzie
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•
•
•
• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
• Drzwi zewnętrze i wewnętrzne

Okna PCV i drewniane
Rolety materiałowe i zewnętrzne
Żaluzje, markizy

Biura: • Kamień Pomorski tel. 091 382 08 05

w
w

w
.o

kn
o-

lu
x.

co
m • Węgorzyno 091 39 764 88

Do każdego okna
• parapet lub
• roleta materiałowa

tel.

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA 
“POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A

Swedwood jest grupą przemysłową wchodzącą w skład IKEA. Nasz zakład jest producentem mebli 
sosnowych. Swoją działalność rozpoczął od 1996 r. Jesteśmy firmą dynamicznie rozwijającą się i wciąż 
tworzącą nowe miejsca pracy. 

Swedwood oddział Goleniów  poszukuje pracowników na stanowiska: 

PRACOWNIK PRODUKCJI
od kandydatów oczekujemy: 

• dyspozycyjności, samodzielności, sumienności
• umiejętności pracy w zespole.
• mile widziane doświadczenie w zawodzie stolarskim lub meblarskim, 

Oferujemy:

• wynagrodzenie w okresie próbnym wraz z premią produkcyjną w wysokości min. 8,5 zł/h brutto
• po okresie próbnym wynagrodzenie podwyższane adekwatnie do  osiąganych efektów
• nowoczesne zaplecze socjalne gwarantujące bardzo dobre warunki sanitarne 
• posiłek regeneracyjny dla każdego pracownika 
• bezpieczne warunki pracy oraz odzież ochronną 
   Dokumenty aplikacyjne (cv i list motywacyjny) prosimy przesyłać do 29.06.2007 na adres:
Swedwood Poland sp. z o.o. oddział Goleniów, Dział Personalny, Anna Ciszak, 72-100 Goleniów 
ul. Pułaskiego 19 lub na adres e-mail:   anna.ciszak@swedwood.pl
Prosimy o umieszczenie w ofercie klauzuli o następującej treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych oso-
bowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z 
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw nr 133 poz. 883),, 

Swedwood
Poland Sp.z o.o. oddział Goleniow

Z okazji 
zakończenia pierwszego roku nauki

Pani Ewie Opara
wesołych wakacji

życzą 
uczniowie klasy Ib z SP 1

wraz z rodzicami



6 M - Nr 47 (1584)

„Toksyczny blok” 
w prokuraturze

Dziś po raz kolejny powracamy do sprawy bloku przy ulicy Kowalskiej 2 
zapoczątkowanej artykułem w naszej gazecie „Toksyczny blok” (DN nr 15 
z 23 lutego 2007 r.). Zgodnie z naszymi przewidywaniami sprawa znalazła 
swój dalszy ciąg w prokuraturze. Do tej pory stwierdzono szereg nieprawid-
łowości, lecz by uzyskać pełen obraz w sprawie wypowie się jeszcze jeden 
biegły z zakresu kominiarstwa.

Przypomnijmy. Po wykonaniu 
nowej kotłowni w bloku przy ulicy 
Kowalskiej 2 lokatorzy mieszkań w 
ścianie, których znajdował się komin 
zaczęli uskarżać się na pewne dole-
gliwości. Podejrzenia, że przyczyna 
tego jest nieszczelny wkład komino-
wy i wydostające się z niego spaliny 
zostały potwierdzone. Wkład został 
zdemontowany i zainstalowany na 

nowo. Nadzieja na poprawę sytuacji 
okazała się ułudą. Zdaniem miesz-
kańców komin nadal był nieszczelny. 
Z kolei przedstawiciele spółdzielni 
twierdzili, ze wszystko jest w porząd-
ku i zaczęli dopatrywać się jakiegoś 
spisku. Lokatorzy zdecydowali się 
na wezwanie rzeczoznawcy, który 
potwierdził ich podejrzenia dodając, 
że do wykonania przewodu komino-

wego zastosowano niewłaściwy ma-
teriał. Spółdzielnia zamówiłam swoją 
ekspertyzę i zgodnie z nią wszystko 
było w porządku. Sytuacja zrobiła się 
patowa: opinia eksperta przeciwko 
opinii innego eksperta (swoją drogą 
nienajlepiej to świadczy o niezależ-
ności pewnych „ekspertów). 

Sprawę miał rozstrzygnąć Powia-
towy Inspektorat Nadzoru Budow-
lanego. Dzień przed ich wizytą w 
bloku pojawiła się ekipa, która zde-
montowała i zamontowała ponownie 
przewód kominowy. Po wspólnych 
oględzinach sporządzono protokół 
i oczekiwano na dalszy bieg sprawy. 
Dziś już wiemy, że ta trafiła do proku-
ratury, która wszczęła postępowanie 
w sprawie narażenia mieszkańców 
nieruchomości przy ulicy Kowalskiej 
2 na bezpośrednie niebezpieczeństwo 
ciężkiego uszkodzenia ciała lub utraty 
życia.

Do redakcji DN trafiło pismo z dnia 
31 maja, w którym czytamy: „(...) W 
toku postępowania ustalono, iż w 
październiku 2006 r na zlecenia Spół-
dzielni Mieszkaniowej Gardno Sła-
womir P. dokonał montażu wkładów 
kominowych. W jej trakcie zastosował 
materiał, który nie posiadał atestu 
oraz wadliwie zamontował wkłady. 
Jednocześnie ustalono, iż na skutek 
interwencji mieszkańców w lutym 
2007 r. dokonał demontażu systemu, 
podczas, którego stwierdził rozszczel-
nienie wkładu. Wówczas ponownie 
zamontował wkłady przy użyciu tych 
samych metod, co w październiku 
2006 r. Jednocześnie 22.03.2007 r. na 
prośbę mieszkańców przedmiotowej 
nieruchomości Wiesław M. za pomocą 
kamery kominowej dokonał spraw-

dzenia systemu szczelności przewodu 
kominowego podczas badania, którego 
stwierdził, iż wkład został wykonany 
z materiału nie posiadającego atestu, 
materiał w części był skorodowany, 
wszystkie łączenia rur połączone były 
silikonem, odcinki pionowe połączone 
zostały ponadto odwrotnie. W dniu 
23.03.2007 r. na zlecenie Spółdzielni 
Bogdan K. dokonał badania tego sa-
mego systemu i nie przeprowadzając 
badania za pomocą kamery stwierdził 
szczelność przewody kominowego oraz 
nie miał zastrzeżeń do stanu technicz-
nego komina i przewodów. Podobne 
badanie Bogdan K. wykonał w dniu 
13.10.2006 r.(...)”

Mimo tych ustaleń Prokuratura 
Rejonowa w Goleniowie zwróciła 
się do biegłego Sądu Okręgowego w 
Szczecinie z zakresu kominiarstwa o 
kolejną ekspertyzę. 

„Ustalono, że materiał był wadliwy 
niemniej musi być powołany biegły z 
zakresu usług kominiarskich, który 
ustali czy te wadliwości miały wpływ 
na sposób użytkowania tego komina. 
To, że został zastosowany materiał 
niezgodny z normami nie świadczy, 
że życie mieszkańców było zagrożone. 
Dlatego powołany jest biegły komi-
niarz by ustalić czy przewody były 
drożne i czy przy zastosowaniu tego 
błędnego materiału było jakieś zagro-
żenie. Bo to, że materiał i montaż były 
niewłaściwe nie ulega wątpliwości.” 
– powiedział nam Adam Gołuch z 
Asesor Prokuratury Rejonowej w 
Goleniowie. Ekspertyza powinna być 
znana wkrótce. Wkrótce też zamie-
rzamy do sprawy wrócić.

Ag

Kapela Rycha 
z kolejną nagrodą

Nasz eksportowy zespół, folklorystyczna Kapela Rycha przywiozła kolejną 
nagrodę. Tym razem z XXII Wojewódzkiego Przeglądu Muzycznych Zespo-
łów Folklorystycznych i Gawędziarzy Ludowych w Lipianach. 

W tegorocznej edycji im-
prezy wzięło udział dwu-
dziestu jeden wykonawców 
rywalizujących o laury w 
różnych kategoriach m.in. 
zespołów śpiewających, 
kapel tradycyjnych, kapel 
współczesnych czy solistów. 
W kategorii zespołów in-
strumentalno – wokalnych 
zwyciężyła prowadzona 
przez Ryszarda Zagórskiego 
Kapela Rycha, zdobywając 
piękną, szklaną statuetkę. 
Gratulujemy.

Ag
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„Odnalazłem klasę całą na wygnaniu, w kraju, w grobie,
ale coś się pozmieniało - każdy sobie żywot skrobie.
Odnalazłem całą klasę, żywą i dojrzałą,
Rozdrapałem młodość naszą, lecz za bardzo nie bolało…”
                                                                 Jacek Kaczmarski

Ballada o pamięci

razem spotykać – to spotkanie jest jakby 
hołdem złożonym naszemu kochanemu 
wychowawcy, wyrazem wdzięcznej pa-
mięci o Nim. Jako jego uczennica będę 
zawsze pamiętała o tym, że miał On 
ogromny wpływ na całe moje życie. Jego 
osobowość i Jego prawdy pozostawiły 
trwały ślad w nas wszystkich” .

Wiesław Kielan – „Powiem jeszcze 
jedno – wydawałoby się, że jest to 
zwykłe spotkanie ale niezupełnie tak 
jest. Okazuje się, że po tylu latach 
odkrywamy ludzi, których kiedyś nie 
zauważaliśmy jak np. Józek Kujawa. 
Co my o nim wiedzieliśmy? A teraz 
okazuje się, że jest on wielkim artystą, 
wirtuozem gitary”.

Andrzej Wójcik – „Spotykamy się 
po 35 latach i okazuje się, że są pewne 
ukryte talenty u ludzi po których trudno 
by się było tego spodziewać: koleżanka, 
która jeździ rowerkiem po 80 km dzien-
nie i uprawia szermierkę, kolega, który 
nagle wyśmienicie bawi przy gitarze 
całe towarzystwo, Jurek, który zabiera 
głos oczywiście jak zwykle rozsądnie, 
kolega Dziekanowski, który sypie z 
rękawa dowcipami, koleżanka która 
zajmuje się literaturą, a szczególnie 
poezją Heinego”

Głosy anonimowe, lecz autentycz-
nie szczere, potwierdzające przesła-
nie Safony: „Dobrych ludzi nikt nie 
zapomina” :

- Nasze spotkanie jest formą pamięci, 
takim swoistym pomnikiem dla pana 
Gruchały…

- Gruchała uczył życia, kochać 
dziewczyny, słuchać muzyki i zwykłej 
normalności czego inni nie potrafili. 
Tego nie udało się żadnemu wycho-
wawcy…

- Roman zawsze był razem z nami od 
chwili kiedy zaczynaliśmy się spotykać.
Po raz pierwszy jesteśmy osieroceni, 
ale mamy nadzieję, że patrzy na nas 
łaskawie, gdzieś tam z góry…

Kiedy spotkaliśmy się z nim dwa lata 
temu w Olchowie nic nie wskazywało 
o jego odejściu za pół roku. To była 
niesamowita impreza. Tam właśnie Ro-
man był z nami po raz ostatni. Bardzo 
przeżywał to spotkanie. Pamięć o Nim 
pozostanie na zawsze w naszych sercach 
i umysłach…

Spotkamy się za 5 lat 

jak dobrze pójdzie…
W klimacie czułych pożegnań 

złożono sobie wspólne przyrzeczenie 
– spotkamy się za pięć lat na czter-
dziestolecie. Ilu z nich powróci jak 
wędrowne ptaki, a ilu nie dotrzyma 
obietnicy?

Ja jednak w nich wierzę, mimo 
wszystko…

Epilog
Siedzę teraz w pokoju zupełnie sam, 

dźwiękami szczypiącymi serce ciska 
we mnie Rachmaninow i długo zasta-
nawiam się nad zdumiewającą oso-
bowością tego skromnego, życzliwego 
człowieka i nadzwyczaj empatycznego 
pedagoga, którego miałem przyjem-
ność poznać dawno temu. Dokonał 
rzeczy wprost fenomenalnej – ukształ-
tował za młodu ludzkie charaktery. I to 
na całe życie! Moi rozmówcy mieli nie-
samowite szczęście, że we właściwym 
miejscu i czasie pojawił się w ich życiu 
charyzmatyczny przewodnik, praw-
dziwy guru, ponieważ niepostrzeże-
nie, po cichutku, nie wiadomo kiedy 
odchodzą od nas mądrzy i dobrotliwi 
mistrzowie. Zostawiają po sobie puste 
miejsce, bolesne rany, które nie sposób 
zagoić wszystkimi plastrami świata 
choćby najbardziej dokładnie i uczenie 
przykładanymi.

I już mniej pewnie idziemy bez tego 
drogowskazu po zaplątanych drogach 
naszego kruchego, może niezbyt pięk-
nego i nie zawsze udanego , ale zawsze 
niepowtarzalnego własnego życia.

Marian A. Frydryk
Foto – Cezary Mielewczyk

Post scriptum
Wszystkim uczestnikom spotkania 

życzę dużo pomyślnych wiatrów, do-
brych i szczęśliwych chwil. Życzę Wam 
spełnienia najbardziej niedorzecznych 
pomysłów, bo zawsze warto marzyć 
i realizować te marzenia,  mimo 
wszystko.

Satysfakcji, zdrowia, splendoru i 
miłości. Przede wszystkim – Miłości!

Prolog
W dniach 8 – 9 czerwca 2007 roku, 

po 35 latach spotkali się abiturienci I 
LO w Nowogardzie. Miejsce zjazdu 
wybrano urokliwe – kemping „U He-
nia” położony na malowniczej skarpie 
stromo opadającej w stronę jeziora.

Dzieli ich wszystko –miejsce za-
mieszkania, rodzina, sposób bycia, 
praca. Łączy – uroda lat „chmurnych 
i durnych”, szkoła, nauczyciele, przy-
jaźnie, pierwsze miłości i odkrywanie 
tej cudzoziemskiej krainy jaką jest 
młodość. Przyjechali z różnych stron 
kraju i zagranicy jak np. Halina Rut-
kowska z Kolonii, a Andrzej Wójcik z 
Hamburga. Dojrzali, odpowiedzialni 
ludzie – „już nie chłopcy lecz męż-
czyźni, już kobiety nie dziewczyny”, a 
jednak wierni ideałom młodości co z 
czasu drwi.Jeszcze nie zdążyli zgorzk-
nieć, jeszcze nie mają zmarszczek jak 
zleżałe kartofle z ubiegłej jesieni, jesz-
cze nogi do tańca się rwą. Stare konie 
ale gotowe dogonić wiatr.Emanuje 
z nich magiczne światełko z czasów 
młodości, które na starość się oddala, 
przynosi gorycz, rozczarowanie i wiel-
ką radość, że znów są razem.

Rozmawiam z nimi na tarasie. W 
soczystej zieleni wysokich drzew 
beztrosko złocą się grudki słońca i 
srebrem prześwituje woda w jeziorze. 
Sam mistrz Gałczyński powiedziałby 
w takiej chwili:”jestem dzisiaj taki sen-
tymentalny, że mógłbym sprzedawać 
łzy”. Z przyjemnością wsłuchuję się w 
ich spontaniczną spowiedź.

Organizatorzy
Komitet Organizacyjny – Bożena 

Kaczak, Włodzimierz Dziekanowski, 
Kornelia Krawczyk, Włodzimierz 
Kacprzak, Jerzy Jabłoński, Teresa Le-
wandowska i Elżbieta Suska – zrobił 
wszystko, żeby gremium było ukon-
tentowane.

Jest nam tak fajnie …
O zjeździe koleżeńskim mówią:
Teresa Lewandowska, główna 

organizatorka i pomysłodawczyni 
imprezy. 

„Ze swoją klasą spotykamy się od 
kilku lat, a teraz postanowiliśmy zrobić 
zjazd całego rocznika 1953. Efekty są 
takie, że bawimy się już drugi dzień. 
Jest nam tak fajnie, że zarażamy 
chyba wszystkich pogodą ducha i nie-
zmiennym humorem. Niektórzy nie 
mogli dojechać z różnych przyczyn, 
jak chociażby Gienek Gojlik z Nowego 

Jorku, który przysłał nam miły liścik z 
usprawiedliwieniem.: „Mimo upływu 
lat zdaje się, że więzi między nami 
powstałe w latach naszej młodości 
istnieją nadal. Los rzucił mnie daleko. 
Tutaj mam żonę i dwójkę dzieci, tutaj 
pracuję, tutaj troszkę się zestarzałem 
i zostałem dziadkiem. Mam wnuczkę 
i wnuka, który urodził się tydzień 
temu. Odległość która nas dzieli i 
obowiązki wynikające z pracy nie po-
zwalają mi na osobiste uczestnictwo 
w tym spotkaniu, dlatego pozwalam 
sobie z odległego Nowego Jorku ży-
czyć Wam szampańskiej zabawy i 
ciekawych wspomnień, a każdemu 
indywidualnie zdrowia i pomyślności 
w życiu osobistym”.

W sumie jest nas 44 osoby.Część ludzi 
nie żyje, 6 osób jest pochowanych na 
miejscowym cmentarzu. W Boże Ciało 
byliśmy z delegacją w Koszalinie, aby 
złożyć kwiaty na grobie naszego uko-
chanego wychowawcy pana Romana 
Gruchały.Zrobiliśmy to także na mo-
giłach nowogardzkiej nekropolii gdzie 
spoczywają koledzy i nauczyciele (m.in. 
były dyrektor Konrad Andrzejewski 
„Lutek” i pani Anna Rymarczyk)”.

Jerzy Jabłoński - „Jest to ciekawe, że 
stawiła się ponad 40-osobowa grupa 
abiturientów rocznika 1972, która się 
świetnie bawi. Impreza jest dwudniowa. 
Wczoraj był pierwszy dzień podczas 
którego każdy z nas zaprezentował swój 
dorobek życiowy po zdaniu matury.

Spotkanie jest wzruszające i pod-
kreślające trwałość naszych związków 
jakie wytworzyły się w latach 1968 – 72. 
Pamiętamy z niesmakiem o wydarze-
niach marcowych 1968 roku – zawsze 
integrowała nas wspólna miłość i entu-
zjazm do tego co czyniliśmy dla naszego 
pięknego Nowogardu”.

Elżbieta Suska - „Ja jestem z klasy 
IVa. Obiecaliśmy panu profesorowi 
Romanowi Gruchale, że będziemy się 
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Wybory w LZS

Nowe władze 
Powiatowego 
Zrzeszenia LZS

W poniedziałek 18 czerwca odbyło się spra-
wozdawczo-wyborcze zebranie Powiatowego 
Zrzeszenia LZS. Po przedstawieniu sprawozdania 
rozgorzała dyskusja w której stawiano wiele zarzu-
tów członkom dotychczasowych władz.

Delegaci podkreślali, ze brak jest koordynatora 
który zakładałby nowe koła LZS w terenie.

Koordynator winien mieć sport w sercu i żyłach, 
robić wszystko by było jak najwiecej organizowa-
nych imprez. Dotychczasowy działacz – zdaniem 
niektórych delegatów – nie sprawdził się.

Jednakże głównym problemem LZS jest brak 
pieniędzy. Wicestarosta Tomasz Kulinicz przy-
znał, że w budżecie starostwa na rok 2007 nie ma 
pieniędzy na działalność LZS.

Zapewnił jednak, że on jako wicestarosta i Zyg-
munt Siepka z Osiny jako członek Zarządu Rady 
Powiatu zrobią wszystko by w budżecie na rok 
2008 pieniądze na imprezy LZS były.

Zrzeszenie musi jednak złożyć do Rady Powiatu 
odpowiednio umotywowany wniosek z planem 
działania. Terminy naglą bo do 15 września po-
zostało niewiele czasu.

Dyskutanci postulowali powrót do dobrej tra-
dycji organizowania powiatowych imprez LZS w 
których uczestniczyć powinny drużyny z każdej 
gminy. Ważnym zadaniem będzie więc organizo-
wanie przez Powiatowe Zrzeszenie imprez w tych 
miejscowościach gdzie kół LZS nie ma, aby sport 
propagować i zachęcać do działania. Jako wzór 
prawidłowo działających gmin przedstawiono 
Nowogard (16 kół wiejskich) i Osinę gdzie działa 
6 kół wiejskich LZS.

Problemy powyższe rozwiązywać będą nowowy-
brane władze Powiatowego Zrzeszenia LZS:

- Przewodniczący – Jan Tandecki,
- Zastępca Przewodniczącego – Marcin Wiel-

gus,
- Sekretarz – Tomasz Kulinicz,
- Członkowie – Andrzej Kania i Hubert Rolka.
Wybrano też nową Komisję Rewizyjną:
- Zygmiunt Siepka z Osiny,
- Marek Kouhan z Żabowa,
- Kazimierz Lembas z Nowogardu.

Ireneusz Karczyński

Pożegnanie starszaków 
w Przedszkolu nr 4

19 i 20 czerwiec na długo 
zostanie w pamięci każdego 
dziecka z Przedszkola nr 4. W 
tych dniach dwie najstarsze gru-
py: „IV – Zuchy” i „0” żegnały 
się ze swoim przedszkolem. Z 
tej okazji dzieci przedstawiły 
okolicznościowe programy arty-
styczne przygotowane wspólnie 
z wychowawczyniami Anną De-
mianiuk i Anną Mądrowską. Na 
tę uroczystość zaproszono rodzi-
ców, personel przedszkola oraz 
kolegów i koleżanki z młodszych 
grup. Dla dzieci przygotowane 
były upominki: tablo, dyplo-
my i piórniki. Młodsze dzieci 
również pożegnały straszaków 
upominkami, które same zrobiły. 
Cała uroczystość zakończyła się 
słodkim poczęstunkiem.

Nauczycielka
Anna Demianiuk

Państwu 
Bożenie i Andrzejowi 

Dynowskim 
wyrazy głębokiego 

współczucia  z powodu 
śmierci siostry Krystyny 

składają 
Fedeńczakowie z Żabowa 

Młodzi mistrzowie kija
Zarząd Koła M-G PZW No-

wogard zorganizował zawody 
wędkarskie dla dzieci i młodzie-
ży na jeziorze nowogardzkim. 
Do zawodów stanęło 22 zawod-
ników, w tym 3 dziewczynki. 
Najmłodszym zawodnikiem był 
7-letni Oliver Paszkiewicz.

W poszczególnych grupach 

wiekowych miejsca zajęli:
W grupie do lat 11: 
1. Mirosław Wodek,
2. Oliver Paszkiewicz.
W grupie do lat 13:
1. Kamil Jońca,
2. Adrian Pabisiak, 
3. kamil Balbus.
W grupie do lat 16:

1. Milena Ćmil.
Zdobywcy pierwsych miejsc 

otrzymali pamiątkowe puchary 
a wszyscy zawodnicy otrzymali 
upominki w postaci sprzętu 
wędkarskiego. W konkursie na 
temat wiedzy o rybach i ochronie 
środowiska wszyscy zawodnicy 
wypadli bardzo dobrze. Zawody 
zakończyły się wspólnym grillo-
waniem.

Henryk Szczupak
foto. Edward Paszkiewicz

Na rybki?
Tak można łowić tylko w 

Nowogardzie. Jezioro w środ-
ku miasta, wygodny murek 
i …tylko ciekawski reporter  
zagaduje: biorą? 

Akurat nie – odpowiada 
pan Alek – ale i tak przyjem-
nie…

LMM
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PUWiS Nowogard
Urz d Miejski

serdecznie zapraszaj  na  
„ wi to Wody 2007”

22.06  – PLAC SZARYCH SZEREGÓW 

23.06  –  OBIEKTY EKSPLOATOWANE NA TERENIE NOWOGARDU

23.06  – PLAC SZARYCH SZEREGÓW I PLA A MIEJSKA 

Patronat:

Sponsorzy:

godz. 1600 Wyst py zespo ów wokalnych i tanecznych z Nowogardzkiego 
Domu Kultury oraz zabawy i konkursy dla dzieci i doros ych 

godz. 1900 „Niekiepski Kabaret” – z udzia em aktorów znanych  
z serialu „ wiat wed ug Kiepskich” 

godz. 2100  Rudi Schuberth z Mizgalski Band 
godz. 2245 „Ta cz ce Fontanny” – pokaz plenerowy

godz. 2330 Zabawa z zespo em „Rapa Band” 

godz.

1000–1400

„Drzwi otwarte” – mo liwo  zwiedzania obiektów: 
– Stacji Uzdatniania Wody, ul. Wojska Polskiego 37 
– Oczyszczalni cieków, ul. Zamkowa 9 
– Laboratorium Bada  Wody i cieków, ul. Boh. Warszawy 34 

godz. 1500 Wyst py zespo ów wokalnych i tanecznych z Nowogardzkiego 
Domu Kultury oraz zabawy i konkursy dla dzieci i doros ych 

godz. 1630 „Noc wi toja ska” – pla a miejska 

godz. 1830 Og oszenie wyników konkursu na plakat „ wi ta Wody” 

godz. 1900 „Biesiada Sarmacka”

godz. 2130 Krzysztof Krawczyk z zespo em

godz. 2315 Dalsza cz  „Nocy wi toja skiej”    
Og oszenie wyników konkursu na najpi kniejszy wianek

godz. 2400 Dyskoteka  

Nowogardzianie na Zamku!

Szczecinskie Towarzystwo Kultury rozstrzygnęło kolejną edycje konkur-
su „Dzieje Szczecinskich Rodzin” Z przyjemnością informujemy naszych 
Czytelników, że wśród nagrodzonych znalazło się aż trzech przedstawicieli 
naszego miasta.

Ksiądz Grzegorz zaklika za „Kronikę odbudowy kościoła pw WNMP”, 
Konstanty Spurgiasz za pracę „Historia Mojego życia” i Franciszek Karolewski 
(patrz foto).

Konstanty Spurgiasz wystąpił także z krótkim koncertem na swoich ulu-
bionych cymbałach.

Gratulujemy.
LMM

Foto Fr, Karolewski. 
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 Witamy wśród nas...

W obiektywie Jana Korneluka    

Fiat 125p był duży

Córka Justyny Mrówczyń-
skiej ur.14.06.07 z Nowo-
gardu

Syn Moniki Kałuziak 
ur.15.06.07 z Wojtaszyc

Córka Agnieszki Szafran 
ur.16.06.07 z Bielic

Córka Wiesławy Zau-
stowskiej ur.19.06.07 z 
Redła

Córka Beaty Pietrzak 
ur.20.06.07 z Żabowa

Weekend w kinie

Labirynt Fauna
Fantasy Hiszpania/ Meksyk/ USA 2006 r., reż. Guillermo 

del Toro, obsada: Ivan Baquero, Daug Jonez, Sergi Lopez, 
czas trwanian112 min., projekcja: piątek – niedziela godzina 
19.00.

Historia młodej dziewczyny, która w 1944 roku, po zwycię-
stwie generała Franco, udaje się z matką i przybranym ojcem 
na wieś na północ Hiszpanii. Dziewczyna żyje w świecie 
własnych wyobrażeń i z trudem akceptuje rzeczywistość. 
Powojenne faszystowskie represje dotykające mieszkańców 
wsi zmuszają dziewczynę, by na swój sposób poradziła sobie 
z nimi. Ag
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Poradnia Medycyny Pracy 

NZOZ „SANUS” 
pokój. 210 w Przychodni 

(ul. Kościuszki) 
zaprasza na:

- badania profilaktyczne, wstępne, okreso-
we i kontrolne pracowników

- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWENCI!!! 

CENY PROMOCYJNE!
Rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

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

Poszukiwana jest osoba na stanowisko:
Sekretarka

Kandydatka na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za 
samodzielną organizację i prowadzenie biura, prowadzenie doku-
mentacji i rozmów telefonicznych, obsługę sprzętu biurowego.

Wymagania:
• Wykształcenie średnie lub wyższe;
• Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
• Biegła znajomość języka angielskiego. Znajomość innych 

języków obcych będzie dodatkowym atutem;
• Biegła umiejętność obsługi komputera (pakiet Office);
• Bardzo dobra organizacja pracy; 
• Odpowiedzialność, samodzielność oraz odporność na stres.
Zainteresowanych kandydatów prosimy o składanie doku-

mentów w siedzibie firmy 

Rieter Automotive Poland  
ul. Armii Krajowej 28D, 72-200 Nowogard

Pralnia Bielizny
zatrudni 

pracownika
tel. 507 975 887

DOCIEPLENIA 

ELEWACJE
Nowogard – Goleniów – Szczecin

Tel. 513 872 042

Najbliższy kurs 
na Przewóz Osób 

i Rzeczy 
rozpocznie 

sie dnia 06.07.2007 r. 
Szczegółowe 

informacje pod 
nr tel. 0913927467, 

509910772.
Serdecznie zapraszamy!!!

REKLAMAREKLAMA

REKLAMA

Rozpocząłeś pracę lub staż 

a nie wybrałeś jeszcze funduszu emerytalnego? 
Nie daj się wylosować i przyjdź do najlepszych. 

OFE „Dom” od wielu lat plasuje się w czołówce wszelkich rankingów. 
Sprawdź nas na gospodarczych stronach „Rzeczpospolitej”.

Zadzwoń i umów się na spotkanie 694 281 784

Złote Pióro 
Wojciecha Koladyńskiego

Wojewódzkim Konkursie “Literacki 
Start” Wojtek zajął II miejsce w 
kategorii prozy i III miejsce w kat-
egorii poezji, a jego utwory zostały 
opublikowane w wydawnictwie 
pokonkursowym. Wiersze Wojtka 
spotkały się z dużym uznaniem 
jury Ogólnopolskiego Konkursu 
“Gniewińskie Pióro”, w którym 
młody poeta został uhonorowany III 
nagrodą. W tym tygodniu nastąpiło 
rozstrzygnięcie VI edycji konkursu 
“Złote Pióro Głosu”, organizowane-
go przez “Głos Szczeciński” i Uni-
wersytet Szczeciński. Konkurs ten 
jest o tyle nietypowy i trudny, gdyż 
jest dziesięcioetapowy, a w każdym 
etapie trzeba napisać pracę dzien-
nikarsko-literacką na zadany przez 
komisję konkursową temat. Wojtek 
w “Złotym Piórze” brał udział po 
raz piąty. W tym roku zwyciężył, 
co było wspaniałym zakończeniem 
jego przygody z tym konkursem. 
Ważnym wydarzeniem było również 
przyznanie nagrody specjalnej pani 

Izabeli Koladyńskiej, za wkład w 
przygotowanie uczniów, biorących 
udział w “Złotym Piórze”. “Prace z II 
Liceum w Nowogardzie, prace uczniów 
pani Izabeli zawsze się wyróżniają 
- wyjątkowym spojrzeniem na świat, 
wyjątkową wrażliwością. Widać w 
nich duszę nauczyciela, który pokazuje 
jak na świat patrzeć i jak go opisywać. 
Te prace zawsze są rozpoznawalne, 
przez wyjątkowość stylu i wyobraźni” 
- mówiła, przyznając nagrodę, prof. 
Danuta Dąbrowska z Uniwersytetu 
Szczecińskiego.

Wojtek “sezon” zakończył nie 
tylko sukcesami literackimi. 1 czer-
wca uczestniczył w XIII Sesji Sejmu 
Dzieci i Młodzieży jako gość spec-
jalny zaproszony przez Marszałka 
Senatu RP, co niewątpliwie jest wiel-
kim wyróżnieniem.

Cieszymy się, że młode nowogardz-
kie talenty są dostrzegane na arenie 
wojewódzkiej i ogólnopolskiej.

Inf.własna
Dla II Liceum Ogólnokształcącego 

w Nowogardzie sezon literacki 
2006/2007 zakończył się wyjątkowo 
pięknie, gdyż absolwent tej szkoły 
- Wojciech Koladyński - znalazł się 
w gronie laureatów prestiżowych 
konkursów literackich. W kwiet-
niu nastąpiło rozstrzygnięcie XI 
Ogólnopolskiego Konkursu na 
Pracę z Literatury dla uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych organi-
zowanego przez Pałac Młodzieży w 
Katowicach. Wojtek, pracą na temat 
spotkań, które miały wpływ na życie 
bohaterów literackich i filmow-
ych, zajął II miejsce. Maj przyniósł 
rozwiązania dwóch konkursów 
otwartych (tzn. bez podziałów i 
ograniczeń wiekowych) - Literack-
iego Startu i Gniewińskiego Pióra. W 

Wojciech Koladyński, Izabela Koladyńska, prof. Danuta Dąbrowska i 
Marta Maziarz (opiekun Wojtka)
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DORADZTWO PRAWNE 
opinie prawne, pisma procesowe,

wnioski do sądu i komornika, 
umowy, testamenty

ul. 3 Maja 55 (na przeciw księgarni) 
Czynne pon – pt w godz. 930 – 1600 

tel. 0503 61 77 39 
N I S K I E  C E N Y ! ! !

P.U.H. GRUND-MAX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

STUDIO 

FOLII OKIENNYCH
- montaż folii ochronnych okiennych
- montaż folii lustrzanych i innych ozdobnych
- przyciemnianie szyb samochodowych

NOWOGARD 
Tel. 601 576 156

STUDIO 
REKLAMY WIZUALNEJ

- reklama na samochodach oraz obiektach
- reklama na odzieży ochronnej, t-shirt
- reklama na czapeczkach
- reklama indywidualna na wyrobach kalet-
niczych produkcji własnej

NOWOGARD • Tel. 601 576 156

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”)

SZUKASZ IDEALNEJ PRACY?
Sklep MULTI RTV AGD 

poszukuje pracowników 

na stanowisko Doradca Klienta.
Jeśli chcesz do nas dołączyć i pracować w 
dynamicznie rozwijającej się firmie prześlij 
CV na adres: Sklep Multi w Nowogardzie ul 
Kościelna 1  lub e-maila r.szpyra@multi.pl

Generalny wykonawca zleci 
wykonanie robót murarskich, zbrojarskich a także 

innych robót samodzielnym ekipom budowlanym. 
Dobre stawki. Krótkie terminy płatności. Możliwość zakwaterowania. 

Kontakt pod numerem tel. 509 244 251 lub e-mail euro-bud@haniewicz.pl

Salon Urody 
Katarzyny Górniackiej

zaprasza przy 
ul. Szarych Szeregów 7
(budynek pizzerii NEPTUN) na:
- kompleksowe upiększanie 
dłoni (manicure)
- stylizacja paznokci meto-
dą akrylową i żelową
- pedicure
- makijaż

Tel. 501 622 546

Zatrudnię sprzedawcę 
na stanowisko konsultant 

ds. sprzedaży telefonów sieci Era
- wykształcenie średnie
- uregulowany stosunek do służby wojskowej
- znajomość obsługi podstawowych progra-
mów komputerowych

Kontakt: 604 410 983.
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OG£OSZENIA 
DROBNE • Parapety, rolety zewnętrzne i wewnętrzne

• Profil 3 i 5 komorowy

• Okucia lub

• Sprzedaż ratalna

DECEUNINCK

MACO GUNIERUCHOMOŚCI

• Pilnie poszukuję do wynajęcia 

mieszkania 2 pokojowego. Tel. 

607 066 425.

• Kupię mieszkanie 2 lub 3 pokojo-

we własnościowe w Nowogardzie 

na os. Radosława lub w innej czę-

ści miasta. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam halę (obiekt ma bramy 
wjazdowe) 1000 m kw na gruncie 
ok. 1800 m kw, cena do uzgodnie-
nia. Tel. 697 352 358. Lokalizacja: 
Nowogard ul. Gen. Bema.

• Działkę budowlaną sprzedam. 0605 
106 300.

• Poszukuję mieszkania dwupokojo-
wego do wynajęcia. 604 867 363.

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w 
okolicach Nowogardu. 501 307 666.

• Sprzedam garaż przy ul. Zamkowej. 
502 560 931.

• Pokój do wynajęcia z używalnością 
kuchni i łazienki. 667 797 942.

• Sprzedam kiosk ul. Poniatowskiego 
24. Tel. 091 39 20 467.

•  Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 
58 m kw. Telefon 513 153 646 (po 
godz. 16-tej)

•  Sprzedam pawilon handlowy 25 m 
kw. Tel. 0605 548 749. 

•  Kupię ziemię przy wjeździe do No-
wogardu. Tel. 0605 548 749. 

• Kupię mieszkanie w starym bu-

downictwie, może być do remon-

tu lub niewielki dom. Tel. 0605 

820 330.

MOTORYZACJA

• Sprzedam Ranault Laguna, kombi, 
concorde, 1,8, 16V, 120 KM, pełne 
wyposażenie, bez skóry, bezwypad-
kowe, serwisowane, przeb. 118 000 
km, cena do uzgodnienia. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam Hyundai Lantra, 1996 r., 
poj. 1,6, 16V. 504 986 499.

• Tanio sprzedam Ford Transit 1987 

r., poj. 2500 - do małego remontu. 

Dzwonić po 19.00 885 428 581.

• Sprzedam Motor ETZ 150 rok 

1990 stan bardzo dobry, zadbany 

oryginalny lakier  zarejestrowany 

ubezpieczony cena 1400 zł tel. 

692 079 227.

• Sprzedam Motor Mińsk 125 rok 

1986 stan bardzo dobry + masę 

części, zarejestrowany, ubez-

pieczony cena 1000 zł tel. 609 

640 624.

ROLNICTWO 
• Sprzedam prosiaki. Tel. 693 342 119.
• Sprzedam prosiaki. 091 39 17 943.
• Sprzedam ciągnik Fortschrit, rok 

1998, przedni napęd, kwadratowa 
kabina, stan dobry, cena 16500 zł. 
Tel. 0507 145 466.

• Sprzedam kombajn zbożowy Super 
56 z sieczkarnią, cena do uzgodnie-
nia. Tel. 606 261 850, 602 267 382.

• Sprzedam pszenżyto, żyto. Tel. 091 
39 106 84, 509 284 298.

• Sprzedam ciągnik ZETOR 7045, ciąg-
nik Deutz Fahr 6806 + kombajn zbo-
żowy Claas. 0600 010 540.

• Sprzedam prosięta. Tel. 091 39 
17 909.

• Sprzedam kombajn DEUTZ – FAHR, 
1995 r., 2100 Mtg, heder 4,8 m, moc 
silnika 220 KM, stan bardzo dobry. 
Tel. 506 012 702.

• Sprzedam krowę po pierwszym 
wycieleniu, cena 2500 zł. Tel. 
514 740 493.

USŁUGI

• Nauka angielskiego. 0697 027 844. 
• Kompleksowe wykończenia domów 

i remonty mieszkań. 880 690 324.
• Przejażdżka bryczką – wesela, im-

prezy okolicznościowe. Tel. 605 85 
80 85.

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 783, 
0660 392 851.

• Profesjonalne strony interneto-
we na indywidualne zamówienie 
– szybki czas realizacji, faktury VAT. 
0605 522 340.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 725 75, 695 085 470.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.

• Kompleksowe usługi BHP. Tel. 

0601 87 07 98.

• Cyklinowanie podłóg. 

691 703 843.

• TIPSY – tanio i profesjonalnie. 

504 589 679.

PRACA

• Przyjmę mechanika samochodowe-
go z kwalifikacjami. 091 39 20 131, 
0605 276 271.

• Przyjmę kierowcę z prawem jazdy 
kat. C. Tel. 0605 276 271.

• Przyjmę ucznia na praktykę na rok 
2007/2008 – mechanik pojazdów 
samochodowych. 091 39 20 303.

• Przyjmę kobietę do pracy w firmie 
handlowej na stanowisko kierow-
nik sieci sklepów. 509 389 657.

• Pizzeria „Neptun” przyjmie do pra-
cy kierowcę do rozwożenia pizzy z 
własnym samochodem. Dogodne 
warunki finansowe. Wiadomość na 
miejscu.

• Zatrudnimy osobę do prac przy 
montażu okien. Wymagane prawo 
jazdy. Fabryka okien i drzwi „OKNO” 
Nowogard. Tel. 091 39 25 639.

• Zatrudnimy handlowca do pracy w 
biurze i w terenie. Znajomość ob-
sługi urządzeń biurowych, prawo 
jazdy i dyspozycyjność. Fabryka 
okien i drzwi „OKNO” Nowogard tel. 
091 39 25 639.

• Zatrudnię spawacza i ślusarza z 
doświadczeniem. Tel. 503 032 234, 
091 39 20 760.

• Restauracja i hotel OSKAR zatrudni 
kucharkę i pomoc w kuchni, może 
być emerytka. Tel. 091 39 20 091.

•  Przyjmę 2 uczniów na praktyczną 
naukę zawodu – profil stolarz. Tel. 
0603 666 465. 

• ZATRUDNIĘ OSOBY DO ZBIO-

RU TRUSKAWEK. OLCHOWO. 

693 344 778, 091 39 23 679.

INNE

• Sprzedam zamrażarkę, chłodziarkę 
i inne urządzenia gastronomiczne i 
sklepowe (gwarancja). 601 58 74 38.

• Sprzedam czytnik kart pamięci uni-
wersalny, nowy w pudełku, cena 40 
zł. Tel. 0605 522 340.

• Przyjmę ziemię. 0508 309 980.
• Sprzedam aparat telefoniczny Erics-

son K700i, z dodatkowym wyposa-
żeniem, na gwarancji, zadbany. Tel. 
0605 522 340.

• Sprzedam drzwi wejściowe anty-
włamaniowe. Tel. 502 649 118.

• Sprzedam nowe 3 okna plastikowe, 

75x90, cena 250,00 zł/szt. 091 39 134 
17 po 18.00.

• Sprzedam konia na biegunach za 
pół ceny. 603 895 622.

• Sprzedam pojemniki na odzież 
używaną z płyty meblowej. Tel. 
886 383 864, 880 493 551.

• Zgubiono legitymację studencką nr 
56687. Tel. 695 840 468.

• Sprzedam dwie lodówki chłodziarki, 
lady i regały do sklepu spożywcze-
go. 79 04 31 008, 091 39 22 019.

• Sprzedam blachę pokrycia dacho-
wego Lindab, kolor brązowy, 6 arku-
szy dł. 5 m, szer. 1,15 m z demonta-
żu (roczna eksploatacja na dachu), 
cena 100 zł/ szt. 696 418 677.

• Sprzedam cegłę rozbiórkową bia-
łą oczyszczoną. Zainteresowanych 
proszę o kontakt tel. 600 786 437 lub 
660 331 929. Dobra Nowogardzka.

• Kupię łódkę drewnianą lub blasza-
ną. Tel. 512 131 569.

• Znaleziono komplet kluczy 16 szt. 

między Karskiem a Warnkowem, 

tel. 091 39 26 787.
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złomowanie samochodów

Słudwia koło Płotów

AUTOZŁOM

banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Radiowa w
Radio VOX Gryfice

WYROBY HUTNICZE

NA

STAL ZBROJENIOWĄ
W PEŁNYM ASORTYMENCIE

Z okazji I rocznicy ślubu 

Joannie i Mirkowi 
Purul

wszystkiego najlepszego w życiu
życzą 

koledzy z pracy
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Humor 
Henia Szczupaka

Krzyżówka panoramicznaNR 24

Ewolucja
Darwin dowodzi
Że człowiek od małpy pochodzi.
Patrząc jaka twoja mina,
Potwierdzam teorię Darwina.

Dobre dziecko – 
sposób na życie
W dobie braku sentymentów
I przejawów znieczulicy
Fakt to godny traktamentu:
Ot, dziś w nocy na ulicy
(Między Kościuszki a Wiejską)
Ktoś wynurzył się zza krzaka...
Pytam: Ktoś ty? – Biedne dziecko!
Tutaj chłopczyk się rozpłakał,
Ufnie do mnie się przytulił,
Po czym grzecznie nos wysiąkał
W biały mankiet mej koszuli.
Znowu załkał i wyjąkał:
- Chcę do domu... do mamusi...
Biedne dziecko, pewnie w nocy
Zabłądziłeś? – Nie – wykrztusił.
Ja bym trafił bez pomocy,
Tylko, że mi wracać głupio.
Bo to dzisiaj jest Dzień Matki...
Inne dzieci coś tam kupią,
Zmówią wierszyk, dadzą kwiatki...
A ja nawet tulipana...
Czymże uczczę swą mamusię?
Bo mamusię, proszę pana,
To my przecież uczcić musiem...
Pardon, że ja znowu szlocham...
Tak się wzruszam przy tym święcie,
Bo ja moją mamcię kocham!
Mamcia teraz jest na rencie...
Pan rozumie... Że co proszę?
Tak, ja jeszcze przy mamusi,
Więc jak mówię, to są grosze...
Człek się ograniczyć musi...
To jak? dasz pan na ten kwiatek?
Wejrzysz pan na dziecka biedę...?
Ile sobie liczę latek?
Dopiero trzydzieści siedem.

Uczynny
Tak w uczynności zagorzały,
Że wszystko zrobi – dla gorzały.

Wakacyjne plany – brzmiało rozwiązanie krzy-
żówki nr 23. 

Nadesłali je: Bogdana Walewska, Władysława 
Kubisz, Andrzej Czarnowski, Teresa Młynarska, 
Jerzy Siedlecki, Agata Kochelska, Bogumiła Urt-
nowska, Teresa Mikłaszewicz, Halina Stefańska, 
Jerzy Zawadzki, Anna Florkowska, Regina Orłow-
ska, Józef Górzyński, Barbara Bartosik, Grażyna 
Baran.

Prenumeraty „DN” 
na lipiec wylosowali:

- Grażyna Baran z Nowogardu,
- Agata Kochelska z Błotna,
- Andrzej Czarnowski z Osowa.

Gratulujemy! 
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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)

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

Nowogard 21.06.2007r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca
2. Barman-kelner, kucharz, po-

moc kuchenna 
3. Ochroniarz 
4. Kierowca C + E samochodów   
5. Mechanik samochodów oso-

bowych 

6. Pracownik produkcji 
7. Pracownik myjni samocho-

dowej 
8. Recepcjonista 

9. Spawacz  
10. Nauczyciel : jęz. Polskiego, 

jęz. Angielskiego, Fizyki, Ma-
tematyka 

11. Magazynier 
12. Pracownik działu sprzedaży 

(grupa inwa.)
13. Sprzedawca – magazynier 
14. Sprzedawca – konsultant 
15. Pracownik produkcji 
16. Sekretarka 
17. Pracownik produkcji
18. Przedstawiciel handlowy 

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Kierowca z kat. C+E (Gole-
niów) (Gryfice) (Węgorza)

2. Pracownik produkcji (Gole-
niów ) (Ościęcin)

3. Pracownik fermy (Wyszo-
mierz)

4. Pomocnik szwaczki z grup. 
Inwalidzka (Goleniów)

5. Pracownik magazynowy 
(Ościęcin)

6. Operator maszyn (Kliniska 
Wlk.)

7. Sprzedawca (Rewal, Pogo-
rzelica, Niechorze)

8. Kucharz (Namysłów)
9. Operator maszyn i urządzeń 

(RURKA)

OFERTY  

SZKOLEŃ

1. Technolog robót wykończe-
niowych

2. Brukarz + operator sprzętu 
średniego (drogowego)

3. Profesjonalny sprzedawca 
(kasa fisk.+komputer)

4. Kucharz-kelner-garmażer  
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V liga juniorów: Pomorzanin Nowogard – Dąb Dębno 1:4 (1:2)

Kiepskie zakończenie sezonu

Kto w V lidze
Niższe ligi piłkarskie są jak układ naczyń połączonych. Liczba spadko-

wiczów uzależniona jest od ilości zespołów, które opuszczą wyższą klasę i 
dlatego dopiero po zakończeniu rozgrywek można oficjalnie ustalić skład 
ligi w kolejnym sezonie.

Zgodnie z przewidywaniami z V ligi awansowali Dąb Dębno i Piast Chosz-
czno. Jej szeregi opuściło aż pięć zespołów: Kos Pełczyce, Fagus Kołbacz, 
Osadnik Myślibórz, Zorza Dobrzany i Radovia Radowo Małe. W przyszłym 
sezonie z Pomorzaninem będzie walczyć czterech spadkowiczów z IV ligi: Stal 
Szczecin, Kluczevia Stargard, Arkonia Szczecin i GKS Mierzyn oraz zwycięzcy 
rozgrywek w klasach okręgowych Stal Lipiany i Świt Szczecin. Stawkę uzupełni 
zwycięzca pojedynków barażowych między Unią Dolice a KP Police II czyli 
drużyn, które zajęły drugą pozycje w „Okregówce”.

Andrzej Garguliński

TURNIEJ KOSZYKÓWKI ULICZNEJ

STREETBALL NOWOGARD 2007
Dnia 30.06.2007r. o godzinie 10.00 na Placu Wolności w Nowogardzie 
odbędzie się turniej trójek koszykarskich w kategoriach podstawówki, 
gimnazja, dziewczęta, OPEN. Kategoria OPEN wystartuje o godzinie 
12.00. W trakcie turnieju przeprowadzone zostaną konkursy wsadów, 
rzutów za 3 punkty oraz rzutów osobistych. Zapraszamy serdecznie 
uczestników i kibiców. Organizatorem turnieju jest Ognisko TKKF 

„WODNIAK” Nowogard oraz UKS „Trójka” NIEBIESKA TEAM 
Nowogard. Impreza może się odbyć dzięki dużemu wsparciu Urzędu 

Miejskiego w Nowogardzie oraz  grupy sponsorow. Bezpośrednią relację z 
turnieju będzie można zobaczyć na stronie www.nowogard.pl

UKS „Trójka – Niebieska 
Team” trzecia w Tczewie

W Tczewie VII Międzynarodowy Turniej Baby Basket Cup w Minikoszy-
kówce Dziewcząt, w którym zespół UKS Trójka – Niebieska Team” Nowogard 
zajął trzecie miejsce.

W pierwszym meczu Nowogardzianki łatwo pokonały zespół z Ukra-
ina Basket Bar 52 : 12, by później nie sprostać gospodarzom Piątce 
Tczew przegrywając 38 : 54. Kolejny mecz to druga pewna wygrana, tym 
razem z zespołem ze Starogardu Gdańskiego 43 :29. Ostatnie dwa me-
cze to porażki z drużyną Basket Bar II 42 : 58 i Bryzą Kolbudy 28 : 43. 
Mimo to UKS „Trójka – Niebieska Team” zajęła niezłą trzecia pozycję. 
”Biorąc pod uwagę, że już na początku drugiego meczu z Tczewem przy wy-
niku 8:2 dla nas jedna z czołowych zawodniczek - Justyna Korpa - doznała 
skręcenia stawu skokowego i do końca turnieju już nie grała to dobry wynik. 
Teraz przed nami obóz sportowy w sierpniu w Suchym koło Zakopanego, a 
następnie w dniach 21 – 23 września turniej w Ostrowie Wlkp.”  - powiedział 
trener zespołu Rafał Rożek.

Andrzej Garguliński

Pomorzanin: Bobrowski (46’ Frąc-
kowiak) – Mordzak, Jakubowski, Fi-
jałkowski, Domanowski, Litwin (80’ 
Gaik), Pertkiewicz, Majdziński (65’ 
Skrzecz), Majczyna (46’ Nowacki), 
Iwaniuk, Lembas (75’ Kasprzyk)

Bramka dla Pomorzanina: Litwin.
Przyzwoity sezon V ligowi juniorzy 

Pomorzanina zakończyli przykrą 
porażką. Trochę na własne życzenie.

Początek meczu należał do gospo-
darzy. W 5. minucie Pertkiewicz za-
grał do Litwina, który będąc w dobrej 
pozycji strzelił nad bramkę. Niestety, 
od 12. minuty Pomorzanin musiał 
radzić sobie w osłabieniu, gdyż Do-
manowski wdał się w przepychanki 
z rywalem i za kopnięcie go bez piłki 
ujrzał czerwoną kartkę. Jednak mimo 

to po ośmiu minutach podopieczni 
Czesława Sowy objęli prowadzenie. 
Zamieszanie przed polem karnym 
rywali wykorzystał Litwin i uderze-
niem z 16. metrów zdobył bramkę. 
Po chwili Pomorzanin musiał się 
cofnąć, bo do odrabiania strat rzu-
cili się zawodnicy Dęba. Już w 25. 
minucie Bobrowski obronił groźny 
strzał rywala z 10. metrów. Pięć minut 
później musiał już skapitulować, gdy 
rzut wolny z 20. metrów jeden z przy-

jezdnych zamienił na bramkę na 1:1. 
Po chwili Litwin obsłużył Lembasa, 
który chciał odpowiedzieć strzałem z 
ostrego kąta, ale trafił tylko w boczną 
siatkę. W 40. minucie kolejna groźna 
akcja gości, strzał jednego z zawod-
ników Dęba obronił Bobrowski przy 
dobitce nie miał szans tym, bardziej, 
że ta została wykonana ręką. Sędzia 
jednak niczego nie widział i do prze-
rwy wynik brzmiał 1:2.

Dziesięć minut po wznowieniu gry 
Nowacki po podaniu Pertkiewicza 
znalazł się sam przed bramkarzem, 
lecz przeniósł piłkę nad bramką. Sku-
teczniejszy był gracz gości, który wy-
korzystał dośrodkowanie partnera i z 
pięciu metrów umieścił piłkę w siatce. 
W 70. minucie Pertkiewicz po raz ko-

lejny zagrywa do 
Nowackiego, ten 
jednak po raz ko-
lejny przegrywa 
pojedynek sam 
na sam z bram-
karzem. W 80. 
minucie rywale 
dobijają Pomo-
rzanina strzelając 
bramkę na 1:4. 
Rozmiary poraż-
ki próbował jesz-
cze zmniejszyć 
Pertkiewicz, lecz 
jego indywidual-
na akcja nie przy-
niosła rezultatu.

Pozostałe wyniki meczów:
Sparta Gryfice - Orzeł Trzcińsko 

Zdrój 1:2, Vineta Wolin - Kłos Peł-
czyce 5:2, Radovia Radowo Małe 
- Piast Choszczno 0:12, Hutnik EKO 
TRAS Szczecin - Fagus Kołbacz 2:1, 
Piast Chociwel - Zorza Dobrzany 
6:0, Polonia Płoty - Odra Chojna 
8:0, Mieszko Mieszkowice - Osadnik 
Myślibórz 1:4.

Andrzej Garguliński

Stoją od lewej: Paweł Lembas, Krzysztof Domanowski, Bartłomiej Maj-
czyna. Poniżej od lewej: Jacek Pertkiewicz, Jakub Boborwski, Łukasz Maj-
dziński. Dla tych zawodników oraz dla Łukasza Jakubowskiego i Kamila 
Pastusiaka był to ostatni mecz w tej drużynie, gdyż właśnie ukończyli wiek 
juniora. Współpracujący z naszą redakcjąPaweł Lembas w pożegnalnym 
sezonie zdobył 12 bramek i wszystkie dedykuje swojej dziewczynie Agnieszce. 
Oby nie była to jego ostatnia dedykacja.

Końcowa tabela: 

1.  Piast Chociwel 30 76 116-33
2.  Vineta Wolin 30 65 99-39
3.  Osadnik Myślibórz 30 59 100-43
4.  Dąb Dębno 30 58 101-43
5.  Kłos Pełczyce 30 54 73-47
6.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 30 52 80-46
7.  Pomorzanin Nowogard 30 48 65-49
8.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 30 43 58-76
9.  Mieszko Mieszkowice 30 36 44-75
10.  Polonia Płoty 30 35 73-58
11.  Sparta Gryfice 30 34 48-75
12.  Odra Chojna 30 34 61-91
13.  Piast Choszczno 30 32 62-92
14.  Zorza Dobrzany 30 23 37-104
15.  Fagus Kołbacz 30 22 31-72
16.  Radovia Radowo Małe 30 19 35-140
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MEBLE
dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

Transport gratis na terenie miasta Serdecznie zapraszamy

PIWNICA BIEDRONKA

NIE PRZEPŁACAJ - KUPUJ TYLKO U NAS

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

TANIE OPŁATY WSZYSTKO - 0.90 PLN

FOTO - BOŻENA
72-200 Nowogard
ul. 3-go Maja 48

Tel. 091 39 26 953
Tel.kom. 501 054 706

Na Życie
i Mieszkaniowe

70-423 Szczecin

tel/fax 091 488 54 26

KUPNO - SPRZEDAŻ

ul. Piłsudskiego 11/2

ARDOM

ERMINEX
i dużo, dużo więcej

Nowogard • ul. 15 Lutego 9
tel. 091 39 20 882

Systemy ratalne • Dowóz do klienta

 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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czytaj na s. 2“Święto Wody” z Krawczykiem
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R
A
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0%

www.bicykl-szczecin.com

Nowogard • •ul. Młynarska 7

Skutery
Rowery

od 2899 zł - 2499 zł
od 249 zł - 199 zł

czytaj na s. 3

REKLAMA REKLAMA REKLAMA

REKLAMA

Groźny 
wypadek

WIĘŹBY DACHOWE, TARCICA, DESKI, ŁATY

SŁUDWIA 12c

tel. 091 38 52 540
fax: 091 38 47 688

e-mail: biuro@ekotrak.pl
www.ekotrak.pl

(k/Płotów)
EKOTRAK

Pół roku 
gminnej 
koalicji
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KALENDARIUM
26 CZERWCA

Imieniny: Andrzej, Dawid, Jan, Jeremi, Jeremiasz, 
Maksencjusz, Mirogod, Paweł, Pelagia, Pelagiusz, 
Salwia, Salwiusz, Wigiliusz i Zdziwoj
ONZ - Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom 
Tortur
Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Naduży-
waniu Środków Odurzających i Ich Nielegalnemu 
Handlowi
1967 - Karol Wojtyła został mianowany przez papieża 
Pawła VI - kardynałem
1986 - powstał program informacyjny Teleexpress 
(TVP1)

27 CZERWCA

Imieniny:  Bogodar, Bogudar, Benwenut, Bożdar, 
Bożydar, Cyryl, Jan, Joanna, Maria, Maryla, Samson, 
Teresa, Włodzisław i Włodzisława
1978 - Odbył się start rakiety Sojuz 30 z Mirosławem 
Hermaszewskim na pokładzie

28 CZERWCA

Imieniny: Argymir, Ireneusz, Józef, Leon, Lubomir, 
Heraklides, Heron, Marcela, Paweł, Plutarch, Seren, 
Serena i Zbrosław
Polska - Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego 
Czerwca 1956

Kronika policyjna

Uwaga Emeryci
Prosimy uprzejmie o sprawdzenie w legi-

tymacji czy składki na ten rok są opłacone. 
Szczególnie ważne jest by ZKP było do końca 
maja opłacone. Z góry dziękujemy. Biuro czyn-
ne w poniedziałki i piątki od godziny 9.00 do 
12.00.             Alina Ochman

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 

Nowogard,  Osina. 

18.06.07
W poniedziałek około godz. 20 zgłoszono na 

policję informacje o rozboju, którego ofiarą stała 
się kobieta. Została ona popchnięta przez dwóch 
młodych mężczyzn, po czym wyrwano jej toreb-
kę, w której znajdowały się dokumenty, portfel i 
karty bankomatowe oraz gotówka (4.200 koron 
i 3.000 PLN). Policja podjęła szeroko zakrojone 
działania w celu ujęcia sprawców łącznie ze spo-
rządzeniem portretów pamięciowych.

Tego samego dnia przy ulicy Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego ujęto pijanego rowerzystę Romual-
da K. Miał 1,5 promila alkoholu we krwi.

19.06.07
Przy ulicy Wojska Polskiego policjanci zatrzy-

mali nie-
trzeźwe-
go rowe-
rzystę. Andrzeja M. (2,5 promila).

24.06.07
We wtorek 24 czerwca uszkodzono szybę w po-

jeździe Opel Astra. Zdarzenie miało miejsce przy 
ulicy Zielonej.

W tym samym dniu, na terenie sklepu „Lidl” 
zatrzymano Piotra L., który próbował posłużyć 
się karta bankomatową zarejestrowaną na inne 
nazwisko i nie potrafił podać przyczyny dlaczego 
używał tej karty. Postępowanie jest w toku.

ps

W minioną sobotę na skrzyżowaniu ulic Zielonej 
i 3-Maja doszło do groźnego wypadku. Fatalne 
zdarzenie miało miejsce około południa. Włącza-
jący się do ruchu z ulicy Zielonej Opel Corsa zde-
rzył się z jadącym wzdłuż trasy przy ulicy 3-Maja 
motocyklem. 

Motocyklista z obrazami czaszki został przetrans-
portowany helikopterem do szpitala w Gryficach. 
Dotychczas nie ustalono jeszcze ostatecznej wersji 
zdarzenia gdyż nie zakończyło się jeszcze szcze-
gółowe postępowanie w tej kwestii. 

ps

Groźny wypadek na 3 Maja

Straż Pożarna
19.06.07
W czwartek 19 czerwca po godzinie 20 paliły 

się śmieci, które leżały w pobliżu lasu. Na miejsce 
przybyła nowogardzka straż pożarna.

20.06.07
Tego dnia miał miejsce pożar konteneru na 

tworzywa sztuczne. Do zdarzenia doszło w póź-
nych godzinach wieczornych przy Placu Wolno-
ści w Nowogardzie.

23.06.07
Straż brała udział w akcji usuwania wraku 

motocykla, który zderzył się z Oplem Corsa na 
skrzyżowaniu ulic Zielonej i 3-Maja.

24.06.07
W Osinie po godzinie 21w wyniku ulewy, jaka 

przeszła nad tym rejonem zalana została piwnica 
domu nr 44. Akcja odsysania wody przeprowa-
dziła OSP Osina.

ps

TURNIEJ KOSZYKÓWKI 

ULICZNEJ STREETBALL 

NOWOGARD 2007
Dnia 30.06.2007r. o godzinie 10.00 na Placu 

Wolności w Nowogardzie odbędzie się turniej 
trójek koszykarskich w kategoriach podstawówki, 
gimnazja, dziewczęta, OPEN. Kategoria OPEN 
wystartuje o godzinie 12.00. W trakcie turnie-
ju przeprowadzone zostaną konkursy wsadów, 
rzutów za 3 punkty oraz rzutów osobistych. Za-
praszamy serdecznie uczestników i kibiców. Or-
ganizatorem turnieju jest Ognisko TKKF „WOD-
NIAK” Nowogard oraz UKS „Trójka” NIEBIESKA 
TEAM Nowogard. Impreza może się odbyć dzięki 
dużemu wsparciu Urzędu Miejskiego w Nowo-
gardzie oraz  grupy sponsorow. Bezpośrednią re-
lację z turnieju będzie można zobaczyć na stronie 
www.nowogard.pl



325-28.06.2007 r. 

REKLAMA

O podsumowanie półrocza pra-
cy na stanowisku wiceburmistrza 
Nowogardu poprosiliśmy Artur 
Gałęskiego.

Lesław M.Marek - Pół roku współ-
pracy PO-PSL w Nowogardzie z Pana 
udziałem mija na początku lipca. Jak 
Pan ocenia mijający okres?

Artur Gałęski:  - Panie redaktorze 
półrocze koalicji PO-PSL w No-
wogardzie można oceniać tylko w 
zestawieniu z powiatem i sejmikiem, 
gdzie wspólnie rządzimy.

Myślę,że tę koalicję można śmiało 
nazwać koalicją rozsądku i strategicz-
nego myślenia o przyszłych wyborach 
do Sejmu. 

LMM - Niektórzy twierdzą, że ta 
koalicja to koalicja braku wyboru. 
Innymi słowy, że nie było wyboru ,mu-
sieliście ją zawiązać tu w Nowogardzie 
aby można było współpracować w 
powiecie i Sejmiku. Mówiąc konkret-
nie władze regionalne PO traktowały 
i traktują Nowogard, jako papierek 
lakmusowy tej koalicji.   

Powiem więcej, że to Pan jako je-
den z 15 osób z Zarządu Regionu PO 
decydujących o koalicji w wojewódz-
twie ma być strażnikiem tej koalicji 
współpracując z szefem wojewódzkim 
PSL i jednocześnie Burmistrzem No-
wogardu.

AG -Wielkie słowa i tyle. Znam te 
opinie od kilku tygodni. Z pewnością 
moje zdanie w obecnym Zarządzie 
Regionu PO jest ważne nie ukrywam 
ale myślę, że stawianie warunków Ga-
łęski wiceburmistrzem albo koalicja 
w województwie, to lekka przesada. 

Nie ma problemu A.Gałęskiego. 
Powiem,że miałem wiele innych pro-
pozycji w Sejmiku czy Biurze Sejmiku 
w Brukseli. Tak się składa że niektóre 
z nich są dalej aktualne. 

LMM - Ale wybrał Pan wiceburmi-
strza Nowogardu….

AG - Tak wybrałem. Choć przy-
znam szczerze miałem dużo wątpli-
wości, czy ludzie do niedawna stojący 
na innych pozycjach politycznych 
dogadają się. Po miesiącu nalegań ze 
strony władz PO zdecydowałem się.

 LMM - Co przeważyło?
 AG - Odpowiedź jest prosta. Chcę 

zmian w Nowogardzie na lepsze. Jest 
w wielu obszarach funkcjonowania 
naszej gminy sporo do zrobienia, 
choć przyznam szczerze, że w nie-
których jest całkiem dobrze. Marzy 
mi się Nowogard oparty o turystykę, 
mamy wspaniałe położenie geogra-
ficzne, piękne jezioro i okoliczne lasy. 
Równina Nowogardzka może być w 
przyszłości wspaniałym miejscem 
wypoczynku dla wielkiej aglomeracji 
jaką jest Szczecin i jego satelity np. 
Goleniów, Stargard. Dookoła wszyscy 
tworzą strefy, parki technologiczne, a 
gdzie będą wypoczywać z rodzinami, 
z dziećmi po całym tygodniu ciężkiej 
pracy..? Tu właśnie widzę możliwości 
dla Nowogardu i okolicy. Myślę,że 
już wkrótce będziemy zaczynać rea-
lizować pomysły rewitalizacji miasta. 
Bardzo ważne jest aby zespół do 
spraw planowania, który powołali-
śmy opracował plan rozwoju miejsco-
wości. Jest wiele pięknych wsi wokół 
Nowogardu ze wspaniałymi walora-
mi turystycznymi. Trzeba wreszcie 
złamać stereotyp,że turystyka to tylko 
plaża, Smoczak, i parę gospodarstw 
agroturystycznych. Oczywiście bar-
dzo dobrze, że tego typu placówki ist-
nieją i trzeba im pomóc w rozwoju ale 
jakoś brakowało do tej pory (tak mi 
się wydaje) przebojowości i determi-
nacji.Dlaczego nie pozyskać środków 
z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Sejmiku i nie stworzyć 
otwartego parku dendrologicznego w 
pasie spacerowym jeziora. W okoli-
cach Gorzowa stworzono Safari Park, 

może warto stworzyć coś podobnego 
u nas , może w mniejszym wydaniu 
? Mamy wiele pomysłów i potencjal-
nych możliwości, które ta koalicja 
stwarza. Od nas zależy tylko czy uda 
nam się to choć w części zrealizować 
i co ważne pozyskać inwestorów.

LMM - Zanim przejdziemy do roz-
mowy o pana działaniach w Urzędzie 
chciałbym pociągnąć jednak tematy 
polityczne. Przecież rozmawiam nie 
tylko z wiceburmistrzem Nowogardu 
ale członkiem władz wojewódzkich 
PO…

AG - Co do Sejmiku to myślę, 
że sprawy idą w dobrym kierunku.
Wszystko wskazuje na to,że koalicja 
się powiększy .Tyle tylko mogę po-
wiedzieć. aktualnie pracujemy nad 
opiniami w sprawie Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. To bar-
dzo poważna sprawa bo do podziału 
na lata 2007-2013 będzie ponad 800 
mln euro.Nasza koalicja musi być do 
tego zadania dobrze przygotowana.

W najbliższy weekend odbędzie 
się Konwent Samorządowy PO i Za-
rząd Regionu poświęcony m.in tym 
sprawom.

LMM - A wracając do Pan poczy-
nań w Urzędzie.

AG - Urząd, to jak kolos, który 
bez względu na to kto nim rządzi 
funkcjonuje ale przecież nie o to 
chodzi . Chodzi o to by urząd był 
sprawny,nowoczesny, kompetentny 
i przyjazny obywatelowi.W tym celu 
powoli realizujemy program zmian, 
choć muszę przyznać, że czasami 
idzie to opornie. Oto konkrety - 
wprowadzamy system elektroniczne-
go obiegu dokumentów, wprowadzili-
śmy elektroniczny system przelewów 
bankowych, powołaliśmy Wydział 
Rozwoju Lokalnego i Funduszy, 
który już przygotowuje wnioski o 
środki zewnętrzne, opracowaliśmy 
nową czytelną i nowoczesną stronę 
internetową . Na początku lipca 
uruchamiamy Punkt Informacji Tu-
rystycznej. Po raz pierwszy dokonali-
śmy strategicznych zmian w oświacie 
w kwestii arkuszy organizacyjnych. 
Tu właśnie stawiamy na ludzi mło-
dych, którzy powinni mieć szansę 
dostępu do zawodu w Nowogardzie, 
a nie dojeżdzać do pracy do szkół 
szczecińskich czy do Goleniowa. A 
z tym właśnie w poprzednich latach 
było różnie.

Przeprowadziliśmy szkolenia dla 
dyrektorów szkół i kierowników 
wydziałów z zakresu pozyskiwania 
środków unijnych i zarządzania pro-
jektami. W tym miejscu chciałbym 
podziękować radnym za okazaną po-
moc zwłaszcza radnemu Tomaszowi 
Szafranowi za możliwość nawiązania 
współpracy z ekspertem Minister-
stwa Rozwoju Regionalnego.

LMM - A czy są jakieś problemy w 

funkcjonowaniu koalicji, bo ostatnio 
takie docierają do nas sygnały?

AG - Panie redaktorze, nie na-
zwałbym tego problemami w funk-
cjopnowaniu koalicji. Oczywiście 
jesli chodzi o relacje PO-PSL, bo za 
inne podmioty nie biorę odpowie-
dzialności.

Mogę stwierdzić,że podpisana 
umowa koalicyjna wymaga aneksu. 
Życie ma to do siebie,że wymaga 
korekty naszych ustaleń. Jak w każ-
dej koalicji są interesy ugrupowań 
i jest konieczność kompromisu, 
by realizować program .Platforma 
Obywatelska w posagu wniosła ol-
brzymie wsparcie ze strony Sejmiku 
i duże wsparcie z powiatu w związku 
z tym oczekujemy realnego wpływu 
na kształtowanie polityki gimnnej. 
Myślę,że mozna powiedzieć wprost 
mamy świadomość swojej siły i ciągłe 
przypominanie nam ,że mamy 2 rad-
nych w gminie nie jest poważne.W 
tym miejscu możemy powiedzieć,że 
my mamy 13 w Sejmiku i 8 w powie-
cie.Dodam jeszcze ,że żeby rządzić 
w Sejmiku wystarczy 16 radnych a w 
powiecie11. Rzecz jednak nie w tym 
by sobie wyliczać ilu my mamy, a ilu 
wy tylko aby stworzyć zdrowe zasady 
współpracy.

LMM - Czy mam rozumieć, że na 
linii PO-PSL w gminie nie ma zdro-
wych zasad w współpracy ?

AG - Nie nazwałbym tego brakiem 
zdrowych zasad. Myślę,że wielu 
członków PSL ale i PO nie może tak 
ostatecznie zaakceptować tego,że je-
steśmy w koalicji. Słyszałem nawet,że 
niektórzy mówią o złym śnie, że za 
moment to wszystko się skończy, 
Gałęskiego nie będzie w Ratuszu, 
Szpilkowskiego, Kłosowskiej i Dani-
lewskiego w Radach Gminy i Powiatu 
i wrócą stare czasy. Myślę,że każdy 
kto tak myśli wykazuje się brakiem 
realizmu politycznego. Tamte czasy 
już nie wrócą. PSL i PO utworzyły 
blok Centroprawicowy, który moim 
zdaniem po następnych wyborach do 
Sejmu utworzą razem rząd.

LMM - Zapachniało wielką polityką 
więc nie mogę nie zadać pytania czy 
A.Gałęski jest potencjalnym kandy-
datem na posła z listy PO,  czy może 
powrót do pracy w ministerstwie ?

AG - Co do kandydowania na 
posła zdecydownie nie. Ja zawsze 
mówiłem i mówię ,że dobrze czuję 
się we władzy wykonawczej . Władza 
ustawodawcza nie jest przedmiotem 
moich marzeń. Poza tym wszelkie 
spekulacje na przyszłość są w tej 
chwili niepoważne.

LMM - Więc, jakie postulaty wobec 
PSL ma PO?

AG - Po pierwsze to PSL powinno 
pierwsze się o tym dowiedzieć .W 
związku z tym pozwoli Pan,że nie 
będę poruszał tych kwestii.

LMM - Dziękuję za rozmowę.

KOALICJA ROZSĄDKU 
CZY BRAKU WYBORU...? 
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Przesyłając gratulacje 
z okazji 15 rocznicy ślubu  

Joli i Narcyzowi 
Szczypień 

życzymy Wam Bożego błogosławieństwa,
 abyście dalej szli przez życie 
trzymając się mocno za ręce

 zawsze uśmiechnięci, zawsze razem, 
zawsze pewni swoich uczuć Tego

życzą Wam 
dzieci Kuba i Kaja Rodzice, Rafał z Agniesią 

oraz siostra Lidka z mężem i dziećmi

ŻYCZENIA

„Święto Wody” z Krawczykiem
Do obchodów „Święta Wody” znakomicie dostosowała się weekendowo aura. Z nieba woda lała się 

niemal bez przerwy. Na szczęście przed najważniejszym punktem imprezy czyli koncertem Krzysztofa 
Krawczyka przestało padać a zza chmur pojawiło się słońce.

Tegoroczne drugie już obcho-
dy „Święta Wody” były znacz-
nie bogatsze niż zeszłoroczna 
edycja. Nowogardzki PUWiS 
zorganizował szereg konferen-
cji, dni otwartych i konkursów 
dla dzieci i młodzieży. Ta oferta 
skierowana była jednak do 
fachowców i osób zainteresowa-
nych. Cała reszta mogła spędzić 
kilka miłych chwil na imprezie 
plenerowej. jej program był co 
najmniej równie bogaty.

Zaczęło się od występów 
zespołów z NDK, po których 
przyszedł czas na pierwsze 
gwiazdy. Kabaretowy występ 
znanych z serialu „Świat według 
kiepskich” Ryszarda Kotysa i 
Dariusza Gnatowskiego czyli 
Paździocha i Boczka nie po-
walił, ale swoich zwolenników 
znalazł. Po nich na scenie zain-

stalował się Rudi Schuberth z 
zespołem, więc „Córki Rybaka” 
nie mogło zabraknąć. Wieczór 
zakończyły znane z zeszło-

rocznego „Święta” tańczące 
fontanny.

Sobota to kolejne występy 
zespołów z NDK i „Biesiada sar-
macka”, po której przyszedł czas 
na największą gwiazdę week-
endu, czyli koncert Krzysztofa 
Krawczyka z zespołem. Była 
to już druga wizyta wokalisty 
w Nowogardzie. Poprzednio 
gościł u nas jako artysta wraca-
jący na scenę po latach niebytu, 
niebezpiecznie ocierający się 
o disco polo. Od tego cza-
su jednak dużo się zmieniło. 
Współpraca z folkową gwiazdą 
Goranem Bregoviciem, czoło-
wym producentem ambitnego 
popu Smolikiem czy Jackiem 
Lachowiczem z alternatywnej 
Ścianki przywróciła mu statut 
gwiazdy do tego stopnia, że 
to on był lokomotywą duetu z 
młodszą o całe pokolenie Edytą 
Bartosiewicz.

Sobotni koncert był przekro-
jem jego twórczości. Dzisiejsi 
pięćdziesięciolatkowie mogli 
z rozrzewnieniem wspominać 
czasy „Gdy nam śpiewał Elvis 
Presley” a młodsi mogli po-
bawić się przy współczesnych 
hitach typu „Bo jesteś ty” czy 
„Trudno tak”. 

Koncert Krzysztofa Krawczy-
ka ściągnął prawdziwe tłumy. 
Przez plac Szarych Szeregów 
ciężko było się przecisnąć, co 
najlepiej świadczy o zapotrze-
bowaniu na tego typu imprezy. 

Ag

Rudi Schubertch w charakterystycznej dla siebie pozie

Paździoch czyli Ryszard Kotys rozdał wiele autografów

Przez plac Szarych Szeregów ciężko było się przecisnąć

Powiat

Koalicja trzeszczy
Powiatowa koalicja PO-PSL przechodzi 

kryzys. Z funkcji członka Zarządu Powiatu 
zrezygnował Zygmunt Siepka z PSL. Ludowcy 
uspokajają, twierdząc, że koalicja nie jest za-
grożona.

Zygmunt Siepka wraz z Tomaszem Kulini-
czem i Józefem Korkoszem reprezentowali PSL 
w Zarządzie Powiatu. Z ramienia PO zasiadali 
w nim starosta Tomasz Stanisławski i Michał 
Bartoszewski z PO. Taki skład Zarządu to jednak 
już przeszłość.

„Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Powiatu 
podjąłem decyzję o rezygnacji z funkcji członka 
Zarządu Powiatu. Przyczyną jest m.in. brak współ-
pracy ze Starostą, niektóre ruchy, które powodują, 
że ja jako członek Zarządu zamiast o pewnych 
sprawach dowiadywać się jako pierwszy dowiaduję 
się najczęściej od kogoś na zasadzie plotkarskiej. 
Jeżeli ja dowiaduję się o ruchach kadrowych częś-
ciej od osób mieszkających w Osinie, o których 
będąc członkiem Zarządu nic nie wiedziałem, choć 
przynajmniej raz w tygodniu jestem w Starostwie 
to się mija z celem. Powiedziałem Starostą co sądzę 
na ten temat, powiedziałem, że rezygnuję z funkcji 
bo nie widzę szans na jakąkolwiek współpracę.” 
– powiedział nam Zygmunt Siepka.

Zdaniem kierującego zachodniopomorskim 
PSL Kazimierza Ziemby koalicja nie jest zagro-
żona: „Trwają rozmowy, do Zarządu zostanie 
dokooptowany jeden z koalicjantów i dalej będzie 
funkcjonować koalicja. Z funkcji zrezygnował 
nasz człowiek i myślę, że jego następcą będzie też 
człowiek z PSL. Taki skład Zarządu ustalaliśmy 
z PO.”

Ag

Dąbrowa zaprasza
W dniu 01.07.2007 w Dąbrowie odbędzie sie 
spartakiada “Memoriał Edka Łuczaka”. Prze-
prowadzone zostana rozgrywki w piłkę nożną i 
siatkową. Ponadto zorganizowane będą konku-
rencje min. dla Pań i dzieci. Zapewniamy dobra 
zabawę, bufet, grochówkę i wiele innych atrakcji. 
Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału. 

Organizatorzy: LZS
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Śladem pewnej awarii

Winna ekipa PUWiS!
Takie wnioski wynikają z opinii 

rzeczoznawcy dotyczącej awarii in-
stalacji i urządzeń wodociągowych 
opracowana na podstawie wizji 
lokalnej, która odbyła się u naszego 
Czytelnika Sylwestra Korniluka w 
Wojcieszynie.

Pan Sylwester zaprosił mnie do 
swojego domu abym na miejscu 
zobaczył skutki zaniedbań jakich 
dopuścili się pracownicy PUWiS.

Oto opis wydarzeń. „W dniu 10 
kwietnia br.nastąpiła przerwa w 
dostawie wody do mojego domu 
– opowiada pan Korniluk - Wody nie 
było około pół godziny. 
Gdy woda pojawiła się 
ponownie w rurach i 
kranach słychać było 
strzelanie, a w pewnym 
momencie nastąpiło ro-
zerwanie bojlera prze-
pływowego o mocy 24 
kw, co doprowadziło do 
zalania łazienki rdza-
wą wodą oraz czarną 
substancją wyciekającą 
z pękniętej rury. Przy-
czyną rozerwania rury 
było zapewne zbyt duże 
ciśnienie wody przy 
ponownym jej włącze-
niu”.

Po zgłoszeniu awarii 
jeszcze tego samego 
dnia przyjechał kie-
rownik wodociągów 
i po zapoznaniu się z 
faktami stwierdził iż 
jego ekipa nie dopełni-
ła obowiązków. Na tym 
jego rola się skończyła. 
Gdy z PUWiS nie było 
zadnej dalszej reakcji 
wystosowałem do nich 
pismo w którym do-
kładnie przedstawiłem 
zaistniałe wydarzenia.

Odpowiedzi, którą otrzymałem nie 
spodziewalem się. Przedstawiamy jej 
fragmenty:

„W odpowiedzi na pismo infor-
mujemy iż chwilowe zaprzestanie 
dostarczania wody do m. Wojcieszyn 
było spowodowane koniecznością  wy-
konania czynności konserwacyjnych

na urządzeniach wodociągowych 
przy ul. Zamkowej w Nowogardzie.”

Dalej czytamy: „Nadmieniam, ze 
zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-
dzaniu ścieków przedsiębiorstwo nasze 
ma obowiązekzapewnić odpowiednią 
jakość wody i ciśnienie wody”.

Czytelnik nie mógł w żaden spo-
sób zrozumieć ignorancji z jaką się 

spotkał ze strony Przedsiębiorstwa. 
„Odpowiednią jakość wody i ciśnienie 
wody” to woda zdatna do użycia i nie 
rozrywająca rur instalacji. Ani słowa 
przeprosin, żadnej pokory! A ja prze-
cież rachunki opłacam na bieżąco, bez 
żadnych opóźnień!”.

Zdenerwowany taką odpowiedzią 
poszkodowany klient zwrócił się 
rzeczoznawcy.

Rzeczoznawca w swojej opinii 
napisał m.in.:

Pkt4 – ocena sytuacji. Ze stwier-
dzonych i zaistniałych faktów wy-
nika, że na dosyłowej sieci wodo-

ciągowej nastąpiła awaria. Awarię 
usunięto i uruchomiono dostawę 
wody bez wymaganego płukania i 
dezynfekcji sieci (masowy wypływ 
zanieczyszczeń stałych).

Zaistniała awaria winna być 
likwidowana natychmiast po jej 
ujawnieniu, co zostało dokonane, 
jednakże bez wykonania dodatko-
wych czynności tj:

- ponownego napełniania sieci 
z jednoczesnym usunięciem po-
wietrza,

- płukania hydropneumatycznego 
sieci mieszaniną wody i powietrza 
spręzonego,

- odkazania i dezynfekcji prze-
wodów,

Powyższe czynności winny być 
wykonane przy otwartym hydrancie 
położonym w najdalszym końco-
wym punkcie odcinka sieci (w wy-
jątkowych wypadkach gdy miejsce 
wystąpienia awarii znajduje się w 
znacznej odległości od końca sieci 
powinno się dokonać równoczes-
nego otwarcia innych hydrantów 
zlokalizowanych na odcinku sieci 
płukania).

Zasuwy hydrantowe należy uchy-
lać stopniowo, najpierw bardzo 
niewiele, a dopiero po napełnieniu 
sieci bardziej – aż do uzyskania 
wypływu czystej wody.

Opisanych wyżej czynności nie 
dokonano, a napelnienie sieci przy 
zamkniętym na końcu hydrancie 
spowodowało uszkodzenia w in-
stalacji domowej budynku wskutek 
uderzenia hydraulicznego”.

Tak więc krótko można stwierdzić 
iż tłumaczenia PUWiS-u to pustosło-
wie. Tym bardziej iż rzeczoznawca we 
wnioskach koncowych napisał:

„Usunięcie zaistniałej awarii 
dokonano bez dopełnienia wyma-
ganych w tym zakresie czynności, co 
jest ewidentnym niedopatrzeniem 
i błędem ekipy przeprowadzającej 
te pracę.

Usunięcie powstałych w wyni-
ku tego szkód powinno obciążyć 
właściciela sieci. Niezależnie od 
powyższego p[rzedostanie się do 
sieci i instalacji zanieczyszczen 
stałych (wypływ czarnych osadów 
w wyniku braku prawidłowego płu-
kania i dezynfekcji)skutkować może 
zagrożeniem bakteriologicznym”.

Ekspertyzę rzeczoznawcy nasz 
Czytelnik dostarczył w dniu 13 
kwietnia (na kserokopii widnieje 
pieczątka PUWiS „Wpłynęło”). I co? 
I nic – Przedsiębiorstwo milczy.

Poszkodowany pan Korniluk mówi 
z rozgoryczeniem: „zaprosiłem redak-
tora po to by za pośrednictwem gazety 
pokazał jaka ignorancja panuje w 
PUWiS. Jego niefrasobliwe działania 
spowodowały, ze przez dwa tygodnie 
nie mogłem korzystać z instalacji 
wodociągowej. Po wodę jeździłem do 
sklepu, a firmie która mnie ignoruje 
musiałem płacić za brudną wodę. A 
koszty naprawy, stracony czas i ner-
wy? Czy mam dochodzić swoich praw 
przed sądem?

Wierzymy, że sprawę uda się zała-
twić bez rozpraw sądowych.

Czekamy na odzew PUWiS-u.
Ireneusz Karczyński

Co z pomnikiem? -c.d.
W majowych numerach Dziennika 

Nowogardzkiego ukazało się kilka 
artykułów będących  początkiem 
dyskusji na temat przemianowania 
pomnika stojącego  na skwerze przy 
ul. Konstytucji 3 Maja. Ponieważ jako 
radny zgłosiłem taki wniosek na sesji 
kwietniowej, chciałbym teraz przed-
stawić Państwu  motywy jakimi się 
kierowałem. 

Pomnik ten przypomniał o swoim 
istnieniu dopiero po renowacji zle-
conej przez Burmistrza Nowogardu. 
Odnowiony,  zaczął zwracać uwagę 
mieszkańców, którzy  zadawali sobie 
pytanie: komu właściwie jest poświę-
cony? Okazało się, że odpowiedź na to 
pytanie jest problematyczna. 

W związku z tym powstał pomysł, 
by miejsce to  związać z konkretnym 
wydarzeniem tj. uchwaleniem Kon-
stytucji 3 Maja. 

Najważniejsze argumenty:
1. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja 

było jednym z najdonioślejszych wy-
darzeń w historii narodu polskiego. 
Jest niekwestionowanym powodem 
do dumy Polaków, jako pierwszy tego 
typu akt prawny w Europie.

2. Święto Konstytucji 3 Maja jest 
uznanym świętem przez wszystkich 
Polaków.

3. Brakuje w Nowogardzie miejsca 
nawiązującego do bogatej historii 

naszego narodu sprzed II wojny 
światowej. 

4. Jesteśmy Polakami, mieszkamy 
tu i teraz i mamy prawo, a wręcz 
obowiązek upamiętniać w ten sposób 
najważniejsze wydarzenia naszych 
dziejów,  tak aby przyszłe pokolenia 
mieszkańców Nowogardu również o 
nich pamiętały. 

Poza powyższymi:
5.  Pomnik zlokalizowany przy ul. 

Konstytucji 3 Maja, w naturalny  spo-
sób nawiązywałby do nazwy ulicy

6.  Armaty towarzyszące pomnikowi 
pochodzą z epoki, w której Konstytu-
cja została uchwalona.

Przemianowanie pomnika wiąza-
łoby się ze  zmianą jego wizerunku 
polegającą na  zastąpieniu obecnego 
“orzełka-karzełka” orłem z  epoki oraz  
umieszczeniu nowej tablicy  z odpo-
wiednim mottem (wariant najmniej 
kosztowny). 

Motto mogłoby zostać wyłonione w 
drodze konkursu  ogłoszonego wśród 
mieszkańców.

Zachęcam Czytelników Dziennika 
Nowogardzkiego do poparcia tego 
pomysłu. Myślę, że jest warty uwagi 
i mam nadzieję, że niebawem znów 
trafi w formie uchwały na obrady 
Rady Miejskiej oraz, że zostanie za-
akceptowany przez zdeklarowanych 
patriotów.

Jerzy Kaczmarski 
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KONDOLENCJE

Serdeczne wyrazy współczucia 
Państwu 

Annie i Zbigniewowi 
Piotrowskim

z powodu śmierci 

Władysława 
Stramowskiego 

składają 
Państwo Więzowscy z córką 

W obiektywie Jana Korneluka                      -     Michał Kozera  24 czerwca 2007 r.

W dniu 22 czerwca br w Sali Urzędu Stanu Cy-
wilnego  miała miejsce sympatyczna i wzruszająca 
uroczystość. Stowarzyszenie Polaków Poszkodowa-
nych przez III Rzeszę zorganizowało spotkanie ze 
swoimi członkami którzy ukonczyli … 90 lat!

Spotkanie organizował  Pełnomocnik Zarządu 
Wojewódzkiego na rejon Nowogard Rajmund Bo-

Symboliczna pomoc dla nestorów
jarski , a gościem honorowym był członek 
Zarządu Wojewódzkiego SPP Kazimierz 
Siwiński. Na uroczystość zaproszono 6 
osób z Nowogardu, Bienic, Ostrzycy i 
Wyszomierza.

Dostojny wiek ma jednak swoje prawa 
– pani Maria Nowak z Wyszomierza i 
pan Antoni Andrzejewski z Ostrzycy 
na spotkanie nie przybyli ze względów 
zdrowotnych.

Przy ciasteczkach i herbacie rozpoczęły 
się wspomnienia trudnej ale zawsze pięk-
nej młodości. Pytani o receptę na długo-
wieczność odpowiadali krótko – geny! 
Wszyscy bowiem 

mieli długowiecznych rodziców lub 
rodzeństwo.

Pan Kazimierz Siwiński mówił prze-
de wszystkim o staraniach jakie czynią 
oddani działacze Stowarzyszenia by 
dla swych zmęczonych trudami życia, 
nękanych przez choroby i nieszczęścia 
członków uzyskać pomoc i wsparcie. O 
finanse jednak bardzo trudno, a bariery 
biurokratyczne wciąż są utrapieniem. W 

uznaniu życiowych dokonań, dla wszystkich członków 
którzy osiągnęli 90 rok życia Zarząd Wojewódzki postano-
wił przyznać zapomogi pieniężne, które chociaż skromne 
zapewne się przydadzą. Wręczono także podziękowania za 
długie, bogate i pełne dokonań osobistych życie.

Tekst i foto LMM 
patrz także strona 12
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Wojciech Koladyński 
– „Uczeń z pasją”

Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Magdalena Maria Kochan 
oraz Samorządowcy Platformy Obywatelskiej Rzeczpospolitej Polskiej 

kadencji 2006 - 2010 przyznają nagrodę

S  C  H  O  L  A  R        2  0  0  7

W O J C I E C H O W I   
K O L A D Y Ń S K I E M U

za umiłowanie języka ojczystego, za piękne się nim posługiwanie 
na codzień i od święta, w mowie i piśmie, za radość i dumę jakiej 
przysporzył zdobytymi nagrodami swoim rodzicom, pedagogom, 

swojej Szkole i wszystkim mieszkańcom Powiatu Goleniowskiego.

Magdalena Maria Kochan  - Poseł na Sejm RP
Artur Gałęski                      - Zastępca Burmistrza Gminy Nowogard
Olgierd Geblewicz               - Przewodniczący Zarządu Powiatu Goleniowskiego   
                                              PO RP, radny Sejmiku Zachodniopomorskiego
Tomasz Stanisławski         - Starosta Powiatu Goleniowskiego
Witold Kaleczyc                - Przewodniczący Rady Powiatu Goleniowskiego
Michał Bartoszewski - Radny Rady Powiatu Goleniowskiego 
Marzenna Budek - Radna Rady Miejskiej w Goleniowie
Mieczysław Bździuch - Radny Rady Powiatu Goleniowskiego
Artur Danilewski - Radny Rady Powiatu Goleniowskiego
Sylwester Górzny - Radny Rady Powiatu Goleniowskiego
Mirosław Guzikiewicz - Radny Rady Powiatu Goleniowskiego
Krystyna Kłosowska - Radna Rady Miejskiej w Nowogardzie
Wojciech Maciejewski  - Radny Rady Miejskiej w Goleniowie
Jerzy Maksym - Radny Rady Miejskiej w Goleniowie
Beata Nawrot - Radna Rady Miejskiej w Goleniowie
Rafał Szpilkowski - Radny Rady Miejskiej w Nowogardzie
Waldemar Tunkiewicz - Radny Rady Powiatu Goleniowskiego

Posłanka Ziemii Goleniowskiej re-
prezentujaca Platformę Obywatelską  
Magdalena kochan zainspirowała za-
rząd powiatowy PO do ufundowania 
nagrody Scholar.

Celem akcji jest nagradzqanie ucz-
niów, którzy w danym roku szkolnym 
mogą się poszczycic szczególnymi 
osiagnieciami. Nie muszą to być 
prymusi, piątkowi uczniowie, lecz 
uczniowie z pasją, którzy w umiłowa-
nej przez siebie dziedzinie osiągneli 
sukces w skali kraju.

W środę 20 czerwca w Sali Konfe-
rencyjnej UM Goleniów wreczono 
pierwsze takie wyróżnienia. Miło 
nam poinformować, że jednym z 
dwóch wyróżnionych był Wojciech 
Koladyński. Doceniono także prace 
jego opiekunów – dyplomy otrzymali 
Izabela Koladyńska, Aldona Kopy-
cińska, ksiądz Marek Gajowiecki 
oraz Dyrekcja i Rada Pedagogiczna 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

Gratulujemy!
LMM 

Od 25 czerwca br. ARiMR będzie przyjmowała 
wnioski o nowe renty strukturalne

Agencja Restrukturyzacji i mo-
dernizacji rolnictwa rozpocznie z 
dniem 25 czerwca 2007 r. nabór 
wniosków o przyznanie renty struk-
turalnej w ramach nowego Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007 – 2013. Wnioski należy skła-
dać we właściwych Biurach Powia-
towych ARiMR.

W budżecie Programu przewi-
dziano na to działanie ponad 2,18 
mld euro (z czego 1,64 mld euro 
pochodzi z budżetu wspólnotowego, 
a ponad 0,5 mld euro z budżetu kra-
jowego). 

Rentę strukturalną będzie mógł 
uzyskać rolnik wpisany do ewidencji 
producentów rolnych (prowadzonej 
przez ARiMR), który ukończył 55 
lat, lecz nie osiągnął wieku emerytal-
nego i nie ma ustalonego prawa do 
emerytury lub renty. Wnioskodawca 
powinien też prowadzić gospodar-
stwo rolne przez co najmniej 10 lat 

bezpośrednio poprzedzających zło-
żenie wniosku o rentę strukturalną i 
w tym okresie być ubezpieczonym w 
KRUS przez co najmniej 5 lat. Rol-
nik powinien również w dniu zło-
żenia wniosku o rentę strukturalną 
podlegać ubezpieczeniu emerytal-
no-rentowemu i nie zalegać z zapła-
tą należności z tytułu ubezpieczenia 
społecznego rolników. 

Świadczenie w postaci renty struk-
turalnej przewidziane jest dla rolni-
ków, którzy przekażą gospodarstwa 
rolne o powierzchni użytków rol-
nych co najmniej:

• 1 ha, w przypadku gospo-
darstw położonych w wojewódz-
twach: małopolskim, podkarpa-
ckim, śląskim i świętokrzyskim albo

• 3 ha, w przypadku gospo-
darstw położonych w pozostałych 
województwach

Gospodarstwo można przeka-
zać następcy lub zbyć powiększając 

tym samym jedno lub kilka gospo-
darstw innych rolników. W przy-
padku przekazania następcy, musi 
nim być osoba, która wcześniej nie 
prowadziła działalności rolniczej. 
Powierzchnia użytków rolnych go-
spodarstwa następcy nie może być 
mniejsza niż średnia powierzchnia 
gruntów rolnych w danym woje-
wództwie lub w kraju. Informacje 
o średniej wielkości gospodarstw 
w poszczególnych województwach 
dostępne są na stronie internetowej 
ARiMR (www.arimr.gov.pl).

Możliwe jest też uzyskanie renty 
strukturalnej po przekazaniu grun-
tów na cele związane z ochroną przy-
rody lub zbycie z przeznaczeniem 
użytków rolnych do zalesienia. 

Osoba wnioskująca o rentę struk-
turalną i jej współmałżonek mogą 
pozostawić sobie łącznie do 0,5 ha 
użytków rolnych (wraz z siedliskiem) 
i uprawiać te użytki dla zaspokajania 

wyłącznie potrzeb własnych i osób 
pozostających we wspólnym gospo-
darstwie domowym.

Podstawowa wysokość renty 
strukturalnej wynosi 150 % najniż-
szej emerytury. Wysokość świadcze-
nia zwiększa się o 100% kwoty naj-
niższej emerytury, jeżeli wniosko-
dawca pozostaje w związku małżeń-
skim i oboje małżonkowie spełniają 
wszystkie warunki dla przyznania 
renty strukturalnej. Jeśli przeka-
zano gospodarstwo o powierzchni 
użytków rolnych większej niż 10 ha 
na rzecz osoby w wieku poniżej 40 
lat, podstawowa kwota renty struk-
turalne zostaje powiększona o 15 % 
najniższej emerytury. Świadczenie 
będzie wypłacane co miesiąc, nie 
dłużej niż do osiągnięcia przez be-
neficjenta 65 roku życia.

Rzecznik Prasowy ARiMR
Radosław Iwański
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P.U.H. GRUND-MAX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

REKLAMA

Salon Urody 
Katarzyny Górniackiej

zaprasza przy 
ul. Szarych Szeregów 7
(budynek pizzerii NEPTUN) na:
- kompleksowe upiększanie 
dłoni (manicure)
- stylizacja paznokci meto-
dą akrylową i żelową
- pedicure
- makijaż

Tel. 501 622 546

DOCIEPLENIA 

ELEWACJE
Nowogard – Goleniów – Szczecin

Tel. 513 872 042

SZUKASZ IDEALNEJ PRACY?
Sklep MULTI RTV AGD 

poszukuje pracowników 

na stanowisko Doradca Klienta.
Jeśli chcesz do nas dołączyć i pracować w 
dynamicznie rozwijającej się firmie prześlij 
CV na adres: Sklep Multi w Nowogardzie ul 
Kościelna 1  lub e-maila r.szpyra@multi.pl

Rozpocząłeś pracę lub staż 

a nie wybrałeś jeszcze funduszu emerytalnego? 
Nie daj się wylosować i przyjdź do najlepszych. 

OFE „Dom” od wielu lat plasuje się w czołówce wszelkich rankingów. 
Sprawdź nas na gospodarczych stronach „Rzeczpospolitej”.

Zadzwoń i umów się na spotkanie 694 281 784

Można się kąpać
Według badań przeprowadzonych przez goleniowski Sanepid nasze jezioro 

nadaje się do kąpieli. Podczas badania inspektorzy uwzględnili informacje 
o substancji smolistej zalegającej na dnie w okolicy fontanny.

Jak nam powiedziała Zofia Lasek 
z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epi-
demiologicznej w Goleniowie przed 
sezonem inspektorzy przebadali bar-
dzo dokładnie nasze jezioro. Miało to 
związek również z informacjami o 
substancji pogazowej zalegającej na 
dnie akwenu. Rozszerzone badanie 
fizyko – chemiczne wyszło bardzo 
dobrze, nie stwierdzono obecności 
wszelkich groźnych sytuacji.

„To badanie przeprowadzone było 
wcześniej. – tłumaczy Zofia Lasek 

– Po tygodniu zrobiliśmy rutynowe 
badanie, które rozpoczęło sezon i abso-
lutnie wszystko wyszło dobrze, można 
się kąpać. Tamta sytuacja (z substan-
cją pogazową – przyp. red.) nie ma 
żadnego wpływu. Już mamy dwa wy-
niki potwierdzające, że wszystko jest w 
porządku. Bakteriologicznie również 
wszystkie parametry są czyste.” 

Z zachodniopomorskich kąpielisk 
skażone jest jedynie to w Nowym 
Warpnie.

Ag
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OG£OSZENIA DROBNE

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 
I Liceum Ogólnokształcące im. ppor. Emilii Gierczak

w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 8 

OGŁASZA NABÓR 
na I semestr 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych – Zaocznego 
w roku szkolnym  2007/2008. 

Nauka bezpłatna 

przez cały okres kształcenia!!!
Informacje w sekretariacie szkoły – tel. 091 39-20-213.

NIERUCHOMOŚCI

• Pilnie poszukuję do wynajęcia 

mieszkania 2 pokojowego. Tel. 

607 066 425.

• Kupię mieszkanie 2 lub 3 pokojo-

we własnościowe w Nowogardzie 

na os. Radosława lub w innej czę-

ści miasta. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam halę (obiekt ma bramy 
wjazdowe) 1000 m kw na gruncie 
ok. 1800 m kw, cena do uzgodnie-
nia. Tel. 697 352 358. Lokalizacja: 
Nowogard ul. Gen. Bema.

• Działkę budowlaną sprzedam. 0605 
106 300.

• Poszukuję mieszkania dwupokojo-
wego do wynajęcia. 604 867 363.

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w 
okolicach Nowogardu. 501 307 666.

• Sprzedam garaż przy ul. Zamkowej. 
502 560 931.

• Sprzedam kiosk ul. Poniatowskiego 
24. Tel. 091 39 20 467.

•  Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 
58 m kw. Telefon 513 153 646 (po 
godz. 16-tej)

•  Sprzedam pawilon handlowy 25 m 
kw. Tel. 0605 548 749. 

•  Kupię ziemię przy wjeździe do No-
wogardu. Tel. 0605 548 749. 

•  Karsk sprzedam budynek usługo-
wo-mieszkalny, łączna powierzchni 
294 mkw, działka 24 arowa. Cena 
650 000,00 zł – do uzgodnienia. 
Wiadomość Karsk 35 A

•  Sprzedam mieszkanie spółdzielcze-
własnościowe, 77 mkw, 4 pokoje. 
Cena 165 000,00 zł plus garaż. Tel. 
0605 686 508. 

• Kupię mieszkanie w starym bu-

downictwie, może być do remon-

tu lub niewielki dom. Tel. 0605 

820 330.

MOTORYZACJA

• Sprzedam Renault Laguna, kom-
bi,1999/2000  concorde, 1,8, 16V, 120 
KM,  bezwypadkowe, serwisowane, 
przeb. 122 000 km oryginalny, ABS, 
podgrzewane siedzenia, 4 podusz-
ki powietrzne, 4 elektryczne szyby, 
elektryczne lusterka, halogeny, re-
lingi, radio sterowane przy kierow-
nicy, drewniane wykończenia, kolor 
kameleon perła metalik, (granato-
wy), dipol – zabezpieczenie skrzyni 
biegów ( przed kradzieżą), wspoma-
ganie kierownicy, regulowana kie-
rownica w 2 płaszczyznach, alufelgi 
15”, roleta bagażnika, 1 właściciel w 
Polsce i w Niemczech,klimatronik,  
niepalone, zadbany, nie wymaga 
żadnego wkładu finansowego cena 
22500 zł do uzgodnienia. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam Hyundai Lantra, 1996 r., 
poj. 1,6, 16V. 504 986 499.

• Tanio sprzedam Ford Transit 1987 

r., poj. 2500 - do małego remontu. 

Dzwonić po 19.00 885 428 581. 

• Sprzedam Motor ETZ 150 rok 

1990 stan bardzo dobry, zadbany 

oryginalny lakier  zarejestrowany 

ubezpieczony cena 1400 zł tel. 

692 079 227.

• Sprzedam Motor Mińsk 125 rok 

1986 stan bardzo dobry + masę 

części, zarejestrowany, ubez-

pieczony cena 1000 zł tel. 609 

640 624.

•  Sprzedam motorower z papierami, 
sprawny. Cena 350,00 zł. Tel. 0692 
608 128. 

ROLNICTWO 
• Sprzedam prosiaki. Tel. 693 342 119.
• Sprzedam ciągnik Fortschrit, rok 

1998, przedni napęd, kwadratowa 
kabina, stan dobry, cena 16500 zł. 
Tel. 0507 145 466.

• Sprzedam kombajn zbożowy Super 
56 z sieczkarnią, cena do uzgodnie-
nia. Tel. 606 261 850, 602 267 382.

• Sprzedam pszenżyto, żyto. Tel. 091 
39 106 84, 509 284 298.

• Sprzedam ciągnik ZETOR 7045, 
ciągnik Deutz Fahr 6806 + kombajn 
zbożowy Claas. 0660 010 540.

• Sprzedam prosięta. Tel. 091 39 
17 909.

• Sprzedam kombajn DEUTZ – FAHR, 
1995 r., 2100 Mtg, heder 4,8 m, moc 
silnika 220 KM, stan bardzo dobry. 
Tel. 506 012 702.

•  Prosiaki sprzedam tel. 886 665 940. 
• Sprzedam krowę po pierwszym 

wycieleniu, cena 2500 zł. Tel. 
514 740 493.

•  Kupię siano zielone z pierwszego 
pokosu, 200 snopków. Tel. 0509 
734 278

• Sprzedam prosiaki. Tel. 091 39 117 15. 
•  Sprzedam do ciągnika C-360 kabinę 

nowego typu, silnik 3p do remontu i 
blok silnika. Tel. 0501 237 062. 

USŁUGI

• Nauka angielskiego. 0697 027 844. 
• Kompleksowe wykończenia domów 

i remonty mieszkań. 880 690 324.
• Przejażdżka bryczką – wesela, im-

prezy okolicznościowe. Tel. 605 85 
80 85.

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 783, 
0660 392 851.

• Profesjonalne strony interneto-
we na indywidualne zamówienie 
– szybki czas realizacji, faktury VAT. 
0605 522 340.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.

• Kompleksowe usługi BHP. Tel. 

0601 87 07 98.

• Cyklinowanie podłóg. 

691 703 843.

• TIPSY – tanio i profesjonalnie. 

504 589 679.

PRACA

• Przyjmę mechanika samochodowe-
go z kwalifikacjami. 091 39 20 131, 
0605 276 271.

• Przyjmę kierowcę z prawem jazdy 
kat. C. Tel. 0605 276 271.

• Przyjmę ucznia na praktykę na rok 
2007/2008 – mechanik pojazdów 
samochodowych. 091 39 20 303.

• Przyjmę kobietę do pracy w firmie 
handlowej na stanowisko kierow-
nik sieci sklepów. 509 389 657.

• Zatrudnimy osobę do prac przy 
montażu okien. Wymagane prawo 
jazdy. Fabryka okien i drzwi „OKNO” 
Nowogard. Tel. 091 39 25 639.

• Zatrudnimy handlowca do pracy w 
biurze i w terenie. Znajomość ob-
sługi urządzeń biurowych, prawo 
jazdy i dyspozycyjność. Fabryka 
okien i drzwi „OKNO” Nowogard tel. 
091 39 25 639.

• Restauracja i hotel OSKAR zatrudni 
kucharkę i pomoc w kuchni, może 
być emerytka. Tel. 091 39 20 091.

•  Przyjmę 2 uczniów na praktyczną 
naukę zawodu – profil stolarz. Tel. 
0603 666 465. 

•  Zatrudnię na budowie – legalnie. 
Tel. 0608 817 214. 

•  Chcesz zarobić – zgłoś się na zbie-

ranie porzeczek od 10.07.2007. 

Tel. 091 39 21 739. 

INNE

• Sprzedam zamrażarkę, chłodziarkę 
i inne urządzenia gastronomiczne 
i sklepowe (gwarancja). 601 58 74 
38.

• Sprzedam czytnik kart pamięci uni-
wersalny, nowy w pudełku, cena 40 
zł. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat telefoniczny Erics-
son K700i, z dodatkowym wyposa-
żeniem, na gwarancji, zadbany. Tel. 
0605 522 340.

• Sprzedam drzwi wejściowe anty-
włamaniowe. Tel. 502 649 118.

• Sprzedam nowe 3 okna plastiko-
we, 75x90, cena 250,00 zł/szt. 091 
39 134 17 po 18.00.

• Sprzedam konia na biegunach za 
pół ceny. 603 895 622.

• Sprzedam dwie lodówki chłodziarki, 
lady i regały do sklepu spożywcze-
go. 79 04 31 008, 091 39 22 019.

• Sprzedam cegłę rozbiórkową bia-
łą oczyszczoną. Zainteresowanych 
proszę o kontakt tel. 600 786 437 
lub 660 331 929. Dobra Nowogardz-
ka.

• Kupię łódkę drewnianą lub blasza-
ną. Tel. 512 131 569.

•  Sprzedam pianino. Tel. 0601 
808 410. 

•  Zagubiono legitymację studencką o 
numerze 6118. Uczciwego znalazcę 
proszę o kontakt. Tel. 0695 07 0732. 
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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)

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

Nowogard 25.06.2007r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca
2. Barman-kelner, kucharz, 

pomoc kuchenna 
3. Mechanik samochodów 

osobowych 

4. Pracownik produkcji 
5. Pracownik myjni samo-

chodowej 
6. Recepcjonista 

7. Nauczyciel : jęz. Polskie-
go, jęz. Angielskiego, Fi-
zyki, Matematyka 

8. Magazynier 
9. Pracownik działu sprze-

daży (grupa inwa.)
10. Sprzedawca – magazy-

nier 
11. Sprzedawca – konsultant 
12.  Sekretarka 
13.  Przedstawiciel handlowy  

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1.   Kierowca z kat. C+E (Gole-
niów) (Gryfice) (Węgorza)

2. Pracownik produkcji (Ma-
szewko)

3. Pracownik fermy (Wyszo-
mierz)

4. Pomocnik szwaczki z 
grup. Inwalidzka (Gole-
niów)

5. Sprzedawca (Rewal, Po-
gorzelica, Niechorze)

6. Kucharz (Namysłów)
7.  Operator maszyn i urzą-

dzeń (RURKA)
8.  Ochroniarz (Szczecin)

SZKOLENIA   

1. Technolog robót wykoń-
czeniowych

2. Kucharz-kelner-garmażer
3. Brukarz + operator sprzę-

tu średniego (drogowe-
go)

4. Profesjonalny sprzedaw-
ca (kasa fisk.,komputer)
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Motocross

Tłumy na Smoczaku
W sobotę i niedzielę 23 – 24 czerw-

ca 2007 Nowogard był motocrossową 
stolicą kraju.

Na słynnym w całej Europie no-
wogardzkim torze rozegrano II i 
III eliminację Mistrzostw Polski. 
Startowało ponad 100 zawodników 
w klasach: 60ccm, 80 ccm, 125 ccm i 
weterani  powyżej 175 cc.

W sobotę organizatorów prześla-
dował podwójny pech – niesprzyja-
jąca pogoda i druga ważna impreza 
(Święto Wody 2007) spowodowały, 
ze zainteresowanie publiczności było 
srednie.

Natomiast w niedzielę przybyły 
na Smoczak nieprzeliczone tłumy 
widzów, którzy mogli podziwiać po-
rywającą walkę w sześciu kolejnych 
wyścigach.

Emocji opisać nie sposób – trzeba 
być na torze by podziwiać naprawdę 
mistrzowskie opanowanie maszyn 
i …zachodzić w głowę jak odważni 
muszą być chłopcy i dziewczęta, aby 
w wieku 9,10 czy 12 lat tak odwaznie 
jeździć na karkołomnym miejscami 
torze?

Jak wielkie zamiłowanie i oddanie 
dla tego sportu trzeba mieć by całymi 
rodzinami jeździć po całej Polsce nie 
zważając na trudy podróży, spanie w 

przyczepach i ponosić niebagatelne 
koszty, bo motocross jest sportem 
bardzo drogim (motocykl kosztuje 
ponad 30 tysięcy złotych, a jeden na 
sezon nie starcza!).

I wreszcie trzeba powiedzieć, że 
nowogardzcy dzialacze spisali się 
na medal – zawody były organiza-
cyjnie przygotowane wzorowo, a tor 
chociaż uważany za trudny bardzo 
bezpieczny.

Wysłuchałem opinii sędziów, 
przedstawicieli PZMot oraz kie-
rowników ekip – byli zachwyceni 
organizacją. Nie szczędzili pochwał 
szczególnie dla Wiesława Smietiucha, 
który odpowiedzialny był za przy-
gotowanie toru i bezpieczną jazdę. 
Goście pochlebnie wyrażali się także 
o kibicach, którzy ich zdaniem za-
chowywali się jak prawdziwi znawcy 
specyfiki tego sportu - nie wydarzył 
się żaden incydent z udziałem kibica 
na torze.

Z kulis wyniosłem jedno przekona-
nie – za rok znowu będziemy organi-
zować jedną z eliminacji Mistrzostw. 
To nagroda dla naszych działaczy i 
władz samorządowych.

Oficjalne wyniki podamy w week-
endowym wydaniu „DN”.

LMM

W klasie 80 cc startowal jedyny na tej imprezie zawodnik z Nowogardu 
– Michał Kozera. Mimo dzielnej postawy nie udało mu się zdobyć punktów 
zaliczanych do Mistrzostw. W drugim biegu jechał bardzo dobrze, ale pe-
chowy upadek pozbawił go punktowanej lokaty…

Weterani : (wyścig pierwszy):  I m - Waldemar Lonka AK Głogów, II m 
– Marcin Rzętkowski  MK Unia Poznań, III m – Janusz Piotrowski WKM 
Wschowa.

W klasie 60 cc zainteresowanie wzudziła 9-letnia Karolina Węgrzyn z 
Zakopanego - pokonała aż 9 chłopców.

Motocross to impreza na której wypada być…
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banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Radiowa w
Radio VOX Gryfice

CENTRUM FINANSOWE 

„AVANTIS”
ul. 700-lecia 6/A, Nowogard

Tel. 091 39 272 68, 605 554 720
Poleca:
- atrakcyjne kredyty (nawet do 100 tys. zł)
- pożyczki gotówkowe (oferta 10 banków)
- kredyty samochodowe ( do 20 tys. na 

oświadczenie)
- kredyty konsolidacyjne (redukcja rat na-

wet o 50%)
- kredyty, pożyczki hipoteczne (szybka de-

cyzja)
- kredyty dla firm, rolników (uproszczone 

zasady)
- kredyty dla osób wpisanych do BIK, KRD 

(raty miesięczne)

Symboliczna pomoc 
dla nestorów

Stanisław Pędzik – jako młody 
chłopiec trafił na przymusowe ro-
boty do III Rzeszy. Pracował we 
młynie w okolicach dzisiejszych 
Polic i Trzebieży. W Nowogardzie 
już w 1945 roku zaczął pracować 
uruchamiając młyn w mieście i kilka 
w okolicy. Zawodowi był wierny aż 
do emerytury.

Zofia Tębłowska została pewnej 
nocy zabrana z domu wraz z mężem 
i wywieziona na roboty w okolice 
Berlina. Była wówczas w ciąży. Pra-
cowali u niemieckiego obszarnika. 
Zawodowi rolnika pozostała wierna 
i po powrocie do Polski.

Zofia Cendrowicz z Bienic także 
pracowała u bauera, a po powrocie 
do kraju w gospodarstwie.

Helena Czapelka pracowała jako 
szwaczka w Bonn,. W Nowogardzie 
pracowała w różnych firmach, m.in. 
jako laborantka w krochmalni.   

Czytaj na str. 6
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czytaj na s. 3 i 4

Gmina poręczyła kredyt

REKLAMA

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Nowogardzie 

Marek Krzywania 
przyjmuje interesantów w każdy 

poniedziałek 
w godzinach od 17.00 do 19.00 
w sali obrad Ratusza Miejskiego 

(I piętro). 
tel. kom. 605856611

tel. Biura Rady Miejskiej 0913926211 
e-mail: przewodniczacy@nowogard.pl
Przewodniczący Rady w dniu 3 lipca 

2007 r. w godz. od 17.00 do 19.00  
będzie pełnił dodatkowy dyżur 

 w miejscowości Grabin 
(w budynku świetlicy wiejskiej).  
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KALENDARIUM
29 CZERWCA

Imieniny: Beata, Benedykta, Dalebor, Ema, Emma, 
Kasja, Kasjusz, Maria, Paweł, Piotr i Rajmund
Dzień Ratownictwa Wodnego, Święto Ratowników 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
Dzień polskiej Marynarki Wojennej

30 CZERWCA

Imieniny: Bazylides, Ciechosława, Emilia, Jan, Lucyna, 
Marcjalis, Milena, Teobald, Teobalda, Trofim, Włady-
sław i Władysława
1954 - ostatnie dotychczas całkowite zaćmienie Słońca 
w Polsce
1983 - Po wyprodukowaniu 521 311 sztuk zakończono 
produkcję polskiego samochodu Syrena

1 LIPCA

Imieniny: Aaron, Bogusław, Domicjan, Domicjana, 
Gaweł, Halina, Julian, Karolina, Klarysa, Marcin, Marian, 
Namir, Niegosława, Otto, Otton, Szymon, Teobald i 
Teodoryk
Światowy Dzień Architektury

1979 - Firma Sony wprowadziła na rynek Walkmana
1987 - Rozpoczęto drążenie tunelu pod kanałem La 
Manche
1991 - Rozwiązano Układ Warszawski

2 LIPCA

Imieniny: Bernardyn, Bogodar, Bogudar, Bożdar, 
Bożydar, Eutyches, Eutychiusz, Jagoda, Martynian, 
Piotr, Switun i Urban

REKLAMA

Poświęcenie 
dzwonów

W dniu 1 lipca 2007 roku parafia pw. Św. Rafała 
Kalinowskiego obchodzić będzie 15–lecie powsta-
nia. Jubileusz ten połączony jest z setną rocznicą 
smierci św. Rafała patrona parafii i patrona Sybi-
raków.

W dniu tym najważniejszym wydarzeniem 
będzie poświęcenie dzwonów i nowego witraża 
Jana Pawła II. Dzwony już mają imiona: pierwszy 
– św. Rafał Kalinowski, drugi – Jan Paweł II, trzeci 
– Ofiar Sybiru.

Uroczyste poświęcenie rozpocznie się o godz. 
18.00.

W dniu tym odbędzie się festyn  z bogatym 
programem.

 - godz.10.00  - wielka loteria fantowa,
 - kiermasz wypieków,
 - wystawa fotografii,
- godz. 15 00 – program artystyczny,
 - otwarcie stoisk gastronomicznych,
 - imprezy dla dzieci prowadzone przez 

Lesława Ostrowskiego.
- godz. 18.00 – uroczysta msza święta.
Zapraszamy mieszkańców Nowogardu i oko-

licznych parafii.
Opr.red. LMM

Jaki Pan taki kram!

Co się dzieje z nowogardzką Radą Miejską?
Ostatnia przed wakacjami sesja Rady Miasta i 

Gminy w Nowogardzie trwała do późnych godzin 
wieczornych.

Zamieszczone w tym numerze relacje z obrad 
radnych wymagały od naszych dziennikarzy wiele 
pracy, aby z proceduralnego i merytorycznego 
zamieszania w jakie obfitowały obrady wyłowić 
spójny przekaz zrozumiały dla czytelników. 

Niestety ani radni ani odpowiedzialny za orga-
nizację pracy rady przewodniczący tego zadania 
nie ułatwiają. Zresztą sami nie bardzo radzą sobie 
z proceduralnymi konsekwencjami własnych 
działań.

Sesja Rady, która w założeniu jest zwieńczeniem 
pracy wykonywanej na posiedzeniach komisji, 
uzgodnień i dyskusji koalicyjnych i administra-
cyjnego przygotowania przez biuro Rady staje 
się pomału luźnym forum dyskusyjnym pełnym 
przerw wynikających z braku przygotowania i 
pracy zespołowej dla opracowania często bardzo 
ważnych dla mieszkańców tematów.

Wydaje się, że przewodniczący Rady, który 

chętnie krytykuje nawet na posiedzeniu Rady 
jakoby rzekomo nierzetelną pracę (tzn. DN) po-
winien więcej uwagi poświęcić organizacji pracy 
Rady, bo to właśnie od radnych i ich postanowień 
zależy jakość funkcjonowania sfery publicznej w 
Nowogardzie, a krytyka ze strony prasy może tylko 
pomóc tej sprawie.

Z upragnieniem czekamy więc od Przewodniczą-
cego Rady na krótką chociażby informację (może 
być smsem) aby odpowiedzieć Czytelnikom DN 
na przykład na takie pytania:

1) Czy wejście na plażę będzie bezpłatne czy 
nie?

2) Jak została rozstrzygnięta sprawa wprowa-
dzenia (tylnymi drzwiami) podwyżek wody na 
początku roku?

3) Jakie kroki zostały podjęte lub będą podjęte w 
sprawie gnojowicy Poldanoru i smrodu na fermie 
w Miętnie?

Na razie to tylko tyle, aby nie było za wiele jak 
na sms.

Stanisław Marek

Mieszkaniowe zasoby Gminy – cz. IV

Sprzedaż mieszkań komunalnych
Rozdział V przyjętej na majowej Sesji RM uchwały o gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem Gminy 

poświęcony jest sprzedaży mieszkań komunalnych. Uwzględniając wszystkie aspekty, które omówiłem 
w poprzednich artykułach  w uchwale zakłada się sprzedaż przede wszystkim mieszkań w budynkach 
wspólnot mieszkaniowych.

Będą sprzedawane także mieszkania w budyn-
kach stanowiących całkowitą własność Gminy jed-
nak po uprzednim wytypowaniu i przygotowaniu 
tego budynku do sprzedaży.

Przyjęta na wstępie zasada zakłada sprzedaż 
mieszkań komunalnych w budynkach tzw. małych 
wspólnot (poniżej 7 mieszkań) aż do całkowitej 
wyprzedaży. Podobna polityka prowadzona będzie 
w stosunku do mieszkań w budynkach wspól-
notowych w których Gmina ma większościowy 
udział. 

Jak wiadomo prawo zakupu mieszkania na pre-
ferencyjnych warunkach posiada 
aktualny najemca. Gdy on nie 
jest zainteresowany zakupem 
zgodnie z uchwałą Gmina może 
mu wypowiedzieć umowę najmu 
z sześciomiesięcznym terminem 
wypowiedzenia, ale z jednoczes-
nym wskazaniem innego miesz-
kania o warunkach spełniających 
wymogi lokalu zamiennego.

Uchwała dopuszcza wyłącze-
nie ze sprzedaży określonych 
mieszkań, aby można było reali-
zować bieżące zadania w zakresie 
zapewnienia lokali socjalnych, 
zamiennych i docelowych rodzi-
nom o niskich dochodach.

Wykaz takich lokali i budyn-
ków ogłaszał będzie Burmistrz.

Zakaz sprzedaży mieszkań w 
danym budynku nie wyklucza 

mnożliwości nabycia mieszkania przez dotych-
czasowego najemcę w innym budynku przezna-
czonym do sprzedaży. Może to nastąpić w drodze 
zamiany albo oferty złożonej przez Gminę.

Aktualnie Gmina posiada 157 mieszkań w bu-
dynkach „małych wspólnot” i do roku 2011 planuje 
sprzedać 94 takie mieszkania, i w dużych wspólno-
tach 350 mieszkań z których planuje sprzedać 129 
do końca 2011 roku. Nie jest to plan sztywny i może 
być korygowany „w  górę” lub „w dół” w zależności 
od potrzeb i sytuacji rynkowej. CDN 

LMM
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Obserwując Sesję Rady

Jestem Za, a nawet Przeciw!
szpitala, sam stając na granicy prawa 
kolportując listę płac z napisem „tylko 
do służbowego wykorzystania”.

A jakże dramatycznie zabrzmiał głos 
radnego Szafrana przy rozpatrywaniu 
biletów na plażę – wpiszmy do uchwa-
ły darmowe bilety bo SLD chce to 
koniecznie zrobić – wyjdzie na to, że to 
oni załatwiają, a nie my! Równie gro-
teskowo zabrzmiał wniosek o zakup 
dla policji rowerów i deskorolek (przy 
rozpatrywaniu zakupu skuterów).

Niestety nie jestem w stanie opisać 
przebiegu dyskusji, wniosków formal-
nych, at hot zbieranych podpisów pod 

wnioskami wcześniej nie opracowy-
wanych przez Komisję Rady – Sesja 
z bardzo częstymi przerwami trwała 
ponad 9 godzin!

Pocieszające jest jedno – zdrowy 
rozsądek zwyciężał i najważniejsze 
zaplanowane uchwały Rada przyjęła. 
Więc po co te popisy? Kłóćcie się pa-
nowie radni na posiedzeniach Komisji 
– na Sesjach prezentujcie dogadany 
kompromis, a swoje projekty prezen-
tujcie w miejscowej prasie – ani Szcze-
cin, ani Goleniów na Was głosować 
nie będzie…

LMM

Od kilku tygodni do redakcji do-
chodzą sygnały o zgrzytach w koalicji 
rządzącej naszą gminą.

Można to było wyczuć z materia-
łów w poprzednim wydaniu „DN”. 
Nie wiedziałem jednak, że jest tak 
źle. Najgorsze jest to, że programowo 
jest zgoda, że koalicja w powiecie i w 
województwie wymusza akurat taką 
koalicję (myślę o PO – PSL) w Nowo-
gardzie, bo jest to najlepsze rozwiąza-
nie z punktu skuteczności władzy.

Cały problem – moim zdaniem 
– tkwi w niezrozumieniu pewnych 
reguł u niektórych radnych. Można 
ich nazwać „młodymi gniewnymi” , 
którzy nie respektując tzw. gry zespo-
łowej i nie przestrzegając porocedur 
zapisanych w statucie gminy powo-
dują wiele zamieszania, a w efekcie 
jakby wymuszenie pewnych uchwał 

bez dokładnej analizy konsekwencji. 
Klasycznym przykładem – nie boję się 
tego nazwać – nieodpowiedzialności 
jest postawa Rafała Szpilkowskiego 
przy rozpatrywaniu sprawozdania fi-
nansowego szpitala za rok 2006. Skoro 
Komisje otrzymały sprawozdanie z 
pozytywną oceną biegłego rewidenta, 
który zastrzeżeń nie wnosił i sprawo-
zdanie przyjęły, to w jakim celu radny 
Szpilkowski (już nie jako członek 
Komisji Finansowo-Budżetowej) 
przedstawia swoją wersję księgowości, 
wkracza w obszary nie rozpatrywanej 
na Sesji restrukturyzacji szpitala, pre-
zentuje rzekome przestępstwa popeł-
nione przez dyrektora i władze Gminy 
(łacznie z grożącymi konsekwencjami 
z kodeksu karnego)? Żeby było cieka-
wiej występuje ze swoistym orędziem 
głosząc zatroskanie losami personelu 

Burmistrz podjął decyzje…
Na każdej Sesji burmistrz informuje radnych o podjętych decyzjach w 

okresie między Sesjami. Oto niektóre decyzje podjęte w czerwcu.

Gospodarka komunalna, miesz-
kaniowa i ochrona środowiska:

- rozstrzygnięto przetarg na kon-
serwację oświetlenia ulicznego na 
wydzielonej sieci miasta Nowogard 
oraz wsi Błotno, Kulice, Karsk, Oso-
wo, Słajsino i Wierzbięcin.

Konserwację i naprawy zlecono 
firmie AR-KA na okres 4 lat. Koszt 
447 984 złote brutto.

- w wyniku uproszczonego postę-
powania zlecono prace rekonstrukcji 
brzegu kąpieliska . Prace wykona 
Romuald Kowalski za kwotę 8 540 
zł brutto.

- zawarto umowę na utrzymanie 
czystości i porządku na terenie pola 
biwakowego i plaży w Olchowie. 
Umowa z panem  Wiesławem Olesiń-
skim opiewa na 1 068 złotych brutto 
i obowiązuje od 15 czerwca do 15 
września br.

- z Zakładem Usług Komunalnych 
w Nowogardzie zawarto umowę na 
utrzymanie 17 cmentarzy wiejskich 
(w tym 9 czynnych). Wartość umowy 
15 900 zł brutto.

- dokonano likwidacji dzikiego 
wysypiska w rejonie kolonii Pustać. 
Prace wykonał ZUK za cenę 1 920 
zł.

- w dniu 5 czerwca odbyła się 
wycieczka do Wolińskiego Parku 
Narodowego dla 87 finalistów Eko-
konkursu organizowanego przez 
Agendę 21. Koszty 4 315,29 zł pokrył 
Urząd Miejski.

- dla 35 osób ze szkół z terenu 
Gminy Nowogard zakupiono karty 
uczestnictwa w „Warsztatach ekolo-
gicznych” organizowanych przez Za-
rząd Okręgu LOP w Karpaczu, Zawoi 
i Świeradowie Zdroju. CDN

Ireneusz Karczyński
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Uchwała sesji

Za wejście na plażę 
będziemy płacić!

Po czterogodzinnej debacie radni przyjęli uchwałę o 
zmianach w budżecie gminy na rok 2007. Debata była 
ostra, gorąca, chwilami żenująca. W efekcie przyjęto 
uchwałę i … nikt dokładnie nie wie czy będziemy 
płacić za wejście na plażę. Zapewne płacić będziemy, 
ale nikt nie wie jakie stawki.

O szczegółach piszę w artykule „Jestem za, a nawet 
przeciw”. W tym miejscu przybliżę uchwałę. Posta-
nowiono mianowicie, że 106 tysięcy złotych (78 tys. 
z rezerwy budżetowej i 28 tys. zaoszczędzonych na 
zadaniach zleconych w dziedzinie Zdrowie) prze-
znaczy się na:

- 25 000 złotych na budowę placu zabaw na ką-
pielisku,

- 15 000 złotych na remont stropu w sali obrad 
ratusza,

- 28 000 złotych na dotację celową dla NDK (orga-
nizacja Lata z Muzami),

- 38 000 złotych na zadania w dziedzinie sportu, 
rozrywki i wychowania finansowane w wyniku 
wybrania najlepszych ofert przedstawionych przez 
organizacje pozarządowe.

I tutaj wyjaśnienie: 
Jak wszyscy wiedzą już w kampanii wyborczej 

lansowano hasło, że plaża ma być bezpłatna.
Temat stał się gorący szczególnie w ostatnich 

tygodniach, gdy termin otwarcia plaży zbliżał się 
nieuchronnie. Radni, a szczególnie Rafał Szpilkowski 
i Tomasz Szafran zamiast sprawdzać jak to jest w in-
nych miastach i gminach województwa i jakie koszty 
ponoszą z tego tytułu tamtejsze samorządy uparli się, 
że dzierżawca naszej plaży powinien zrezygnować z 
pobierania opłat, a bardziej intensywnie wziąć się 
za gospodarowanie wydzierżawionym mu mieniem 
gminnym i poszukiwać nowych źródeł dochodu. 

W wyniku przeciągających się rozmów Romualda 
Kowalskiego z Burmistrzem i odpowiedzialnymi 
urzędnikami ustalono, ze Gmina wykupi od dzie-
rzawcy bilety dla mieszkanców miasta i gminy. I taki 
projekt zmian budżetu trafił do Komisji Rady, a ja 
pisałem, że za wstęp na plażę nie będziemy płacić. 
Pisałem stawiając jakby proroczo znak zapytania… 
Na posiedzeniach Komisji projekt został zmieniony 
– zamiast wykupu biletów postanowiono owe 25 000 
złotych przeznaczyć na budowę placu zabaw na 
kąpielisku, a dzierżawcę zobowiązać do rezygnacji z 

Gmina poręcza kredyt
Podczas srodowej Sesji RM 

najwięcej emocji budziły sprawy 
szpitala.

Gmina jako organ prowadza-
cy szpital zobowiązana jest do 
ciągłego nadzoru jego dzialal-
nosci. Dlatego też kontrolując 
gospodarkę finansową zajęła 
się sprawozdaniem finansowym 
za rok 2006. Po kilkakrotnych 
zastrzeżeniach Komisji Rady 
Miejskiej i Rady Społecznej 
szpitala sprawozdanie dokładnie 
przebadał biegły rzeczoznawca. 
Burmistrz zaprosil także dos-
wiadczonych menadżerów na 
sesję – jednak nie skorzystali z 
zaproszenia tłumacząc się inny-
mi, wczesniej zaplanowanymi 
przedsięwzięciami (m.in., dr. 
Jacek Kargul).

Na Sesję tłumnie przybyli pra-
cownicy szpitala – wszystkiemu 
winne niekontrolowane infor-
macje i zwykłe plotki – szpital 
zamykają!

W tej plotce nawet ziarenka  
prawdy nie było – takiego wa-
riantu żaden z radnych nie brał 
pod uwagę. Dyskusja jednak była 
gorąca. (piszemy o tym w innym 
miejscu).

W Samorządach obowiązuje 
jedna zasada – nie ważne co 
mówisz, a nawet wykrzykujesz, 
ważne jak głosujesz!

A głosowano tak jak przewi-
dywał projekt – 15 głosów za, 
3 przeciw, 2 wstrzymujące się 
–Rada przyjęła sprawozdanie 
finasowe szpitala za rok 2006.

Następnym projektem uchwa-
ły było poręczenie przez gminę 
kredytu w wysokości 1 milion 
200 tysięcy złotych, który szpi-
tal zaciągnie na wymagalne już 
zapłacenie zaleglych składek 
ZUS.

To w tym punkcie obrad wrza-
ło, a głos zabierali także przedsta-
wiciele szpitala co na sesjach jest 
rzadkością. Na zarzuty o łamaniu 
prawa odpowiadano o koniecz-
nościach wyboru – płacić składki 
ZUS czy kupować lekarstwa i 
środki opatrunkowe, płacić ZUS 
czy pensje pracownikom? 

Radni domagali się gwarancji 
czy szpital jest w stanie spłacać 
raty kredytu, czy poręczenie nie 
jest jednoznaczne z obciążeniem 
budżetu Gminy, którego zobo-
wiązania też są na granicy 60% i 
poręczenie poważnie ogranicza 
możliwości Gminy.

Ostatecznie uchwałę przyjęto 
w brzmieniu:

1 - „Postanawia się poręczyć 
zaciągany kredyt przez Sa-
modzielny Publiczny Szpital 
Rejonowy w Nowogardzie do 
wysokości 1 200 000 zł (słownie 
jeden milion dwieście tysię-
cy złotych) na sfinansowanie 
zaległych zobowiązań .Spłata 
kredytu nastąpi w latach 2009 
– 2014. 

2 – Spłata ewentualnych zo-
bowiązań z tytułu niniejszego 
poręczenia będzie następować 
z budżetu gminy.

3 – zobowiązuje się Burmi-
strza Nowogardu do zaabezpie-
czenia środków finansowych w 
projektach budżetów gminy na 
lata 2009 – 2014.

4 – uchwała wchodzi w zycie 
z dniem podjęcia.

Za takim brzmieniem uchwały 
głosowało 16 radnych, przeciw 
było 2 i wstrzymało się 2.

O innych uchwałach napi-
szemy we wtorkowym wydaniu 
„DN”
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pobierania opłat za bilety. (na sesji 
okazało się że w uchwale o zmianie 
budżetu nie można nikomu na-
kazywać rezygnacji z pobierania 
opłat, ani ustalać stawek za bilety. 
Tak więc radni godząc się na bu-
dowę placu zabaw zrezygnowali z 
przedwyborczych obietnic).

Jaki jest obecnie stan prawny?
Umowa dzierżawy przewiduje, 

że stawki za bilety zatwierdza 
burmistrz na wniosek dzierżawcy. 
Nigdzie nie jest napisane, że stawki 
mają być ustalane co roku.

Romuald Kowalski stwierdził, że 
nieprzejednana i oczerniająca go 
w oczach społeczeństwa postawa 
radnych spowodowała, że nie 
będzie w tym roku występował 
z propozycją nowych stawek. 
Ubiegłoroczne stawki to 3zł od 
osoby. Ponieważ wyjątkowo w 
roku 2006 obowiązywało pod-
pisane porozumienie w wyniku 
którego dzierżawca obniżył cenę 
biletu dla dzieci do 1 zł, a tytułem 
rekompensaty gmina poczyniła na 
plaży pewne inwestycje Romuald 
Kowalski wystąpił do burmistrza 
z zapytaniem jakie stawki ma 
pobierać w tym roku. Do czasu 
otrzymania odpowiedzi z ratusza 
opłat nie będzie pobierał… 

LMM 

Księdzu 
Piotrowi 

Gronostajowi
najserdeczniejsze 

życzenia imieninowe
składają 

parafianie

ŻYCZENIA
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•
•
• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
• Drzwi zewnętrze i wewnętrzne

Okna PCV i drewniane
Rolety materiałowe i zewnętrzne
Żaluzje, markizy

Biura: • Kamień Pomorski tel. 091 382 08 05
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m • Węgorzyno 091 39 764 88

Do każdego okna
• parapet lub
• roleta materiałowa

tel.

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA 
“POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A
REKLAMA

Weekend w Kinie

Duchy Goi
Dramat biograficzny Czechy/ 

Francja/ Hiszpania/ Wielka Bry-
tania 2006 r., reż. Milos Forman, 
obsada: Stellan Skarsguard, Nata-
lie Portman, Javier Bardem, czas 
trwania 110 min., projekcja: piątek 
niedziela godzina 19.00.

Uznany reżyser, twórca m.in. 
„Lotu nad Kukułczym gniazdem”, 
wziął na warsztat życie uznanego 
malarza. A to, że potrafi zrealizo-
wać opowieść biograficzną udo-
wodnił nakręcając „Amadeusza”, 
film o życiu Mozarta.

Hiszpania, rok 1792. Pośród 
podniecenia dokonującą się we 
Francji rewolucją Francisco Goya 
zostaje uwikłany w sprawy Hiszpańskiej Inkwizycji. Pozująca mu piękna Ines 
zostaje uznana przez pewnego mnicha za heretyczkę. Malarz musi zmierzyć 
się z problemem.

Ag



6 M - Nr 49 (1586)

Głębokie wyrazy 
współczucia

z powodu śmierci taty

p. Marzenie Iwan
składa 

personel P.H.U. „Oskar”

Nie strajkują, solidaryzują się
Od jedenastu dni w Warszawie pod Kancelarią Premiera protestują pielęg-

niarki z całego kraju. Strajk, z którego relacje rozpoczynają niemal wszystkie 
serwisy informacyjne, nie jest odczuwalny przez nowogardzkich pacjentów. 
W szpitalu oraz przychodniach wszyscy pracują normalnie.

W Warszawie na Alejach Jero-
zolimskich rozstawiono już 120 
namiotów, w których koczuje około 
300 osób. Pielęgniarki zapowiadają, 
ze zostaną w stolicy aż do skutku, a 
jako, ze porozumienia na horyzon-
cie nie widać protest może jeszcze 
potrwać. Nie wiadomo jaką wów-
czas przyjmie formę i czy dotknie 
wówczas placówki służby zdrowia 
na terenie całego kraju, a tym sa-
mym czy dotrze do nas. Bo jak na 

razie w naszym mieście możemy 
odetchnąć z ulgą, gdyż nowogardz-
cy pacjenci nie odczuwają protestu 
pielęgniarek.

„My w szpitalu solidaryzujemy się 
ze strajkującymi, pielęgniarki chodzą 
w czarnych koszulkach, natomiast 
w związku z tym, że to jest szpital 
rejonowy i nie chcemy stracić poten-
cjalnych pacjentów, dlatego strajku 
jako takiego nie ma. – mówi Grażyna 
Czernicka z Niezależnego Samo-

XIII Letnie Igrzyska LZS w Płotach
W sobotę 23 czerwca stadion 

miejski w Płotach był areną na 
której rywalizowali sportowcy LZS 
reprezentujący gminy województwa 
zachodniopomorskiego w ramach 
XIII Letnich Igrzysk LZS. Wśród 
honorowych gości byli nasi przed-
stawiciele – wicestarosta Tomasz Ku-
linicz, burmistrz Kazimierz Ziemba 
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej 
Marek Krzywania, który ratował 
nasz honor w wieloboju VIP – ów.Z 
naszych reprezentantów najlepsze 
wyniki osiągnęli „siłacze” – I miejsce 
w przeciąganiu liny, Ewa Durska – I 
miejsce w pchnięciu kulą, Krzystof 
Urbański – II miejsce w rzucie palem 
oraz II miejsce w rzucie oponą, Marek 
Krzywania – IV m w wieloboju VIP 
–ów. Zawiedli nasi piłkarze zajmując 

X miejsce. Po podliczeniu wyników 
ekipa Gminy Nowogard startująca 
pod kierownictwem Jana Tandeckie-
go zajęła drużynowo V miejsce. Nie 
mogło być lepiej ponieważ nie star-
towali nasi lekkoatleci – nie dojechali 
do Płotów. Przyczyna absencji w dniu 
zawodów była nieznana.

Główny cel Igrzysk to propa-
gowanie sportu jako sposobu na 
aktywne spędzanie wolnego czasu 
oraz rozwijanie zdrowej rywalizacji. 
Cele te zapewne zostały osiągnięte 
jakkolwiek

pogoda tradycyjnie w Płotach nie 
dopisała – nad stadionem przeszła 
burza z ulewą i gradobiciem. Nie 
zepsuło to jednak humoru młodych 
sportowców…

Ireneusz Karczyński

rządnego Związek Pracowników 
Opieki Zdrowotnej w nowogardz-
kim szpitalu – Nasz związek bierze 
czynny udział w tym strajku i dlatego 
w pełni popieramy ten strajk. Z na-
szego szpitala pojechały dwie osoby 
do Warszawy, gdzie biorą udział w 
tym proteście. Solidaryzujemy się, 
jesteśmy w kontakcie, nasi przedsta-
wiciele na bieżąco zdają nam relację. 
Jest pełne poparcie, ale lekarze nie 
odchodzą od pacjentów. Chyba, ze 
jest sytuacja taka jak ostatnio, gdy 
było ogólnopolskie zarządzenie, że nie 
przyjmujemy pacjentów, tylko nagłe 
wypadki, to wówczas w nowogardz-
kim szpitalu było tak jak w innych 
placówkach w kraju.”

Podobna sytuacja jest w nowo-
gardzkich przychodniach. Strajk nie 

jest prowadzona, natomiast wszyscy 
mówią o solidarności z protestujący-
mi w Warszawie.

„Pracujemy normalnie i dziś pa-
cjenci nie odczują skutków protestu 
w Warszawie. Ale jeśli będzie takie 
zalecenie izb lekarskich to myślę, ze 
jakieś kroki podejmiemy.” – powie-
dział nam kierownik NZOZ „Leks” 
Zbigniew Antczak. Podobnie sy-
tuację widzi Marzena Drobińska 
z Specjalistycznego ZOZ „Praxis”: 
„Przez dwa dni strajkowaliśmy, tak 
jak w całym kraju, natomiast teraz 
działamy, ale bardzo się solidaryzu-
jemy z protestującymi. Pacjencie nie 
powinni tego odczuć i z tego co widzę 
popierają nas, więc nie jest źle.”

Ag

Półkolonie w mieście
Ponad sto dzieci bierze udział w półkoloniach odbywających się w dwóch 

nowogardzkich szkołach. Podczas zająć łączą przyjemne z pożytecznym 
bawiąc się i ucząc.

W półkolonii zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 1 poza uczniami z tej 
właśnie szkoły biorą udział dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawo-
wej w Błotnie, Orzechowie i Strzelewie. W zajęciach zorganizowanych w Szkole 
Podstawowej nr 2 uczestnicz uczniwie tej placówki oraz Szkoły Podstawowej nr 
3 i szkół w Długołęce, Wierzbięcinie i Żabowie. Wszystkich ich łączy korzystanie 
ze wsparcie Ośrodka Pomocy Społecznej i to, że najprawdopodobniej będzie to 
dla nich jedyna zorganizowana forma spędzania wakacji. 

Udział dzieci wiejskich w półkoloniach jest możliwy dzięki zorganizowaniu 
dla nich transportu. W latach ubiegłych bywały z tym problemy, jednak te-

raz obowiązkiem tym 
obarczono nowogardz-
ki Zespół Ekonomiczno 
– Administracyjny Szkół, 
a ten wywiązał się z tego 
dobrze.

Na dzieci czeka sporo 
atrakcji przygotowanych 
na miarę możliwości. 
Będą wycieczki do Płot-
kowa, nad morze i zaję-
cia sportowe w hali. W 
programie były wycieczki 
na plażę miejską, lecz 
te plany pokrzyżowała 
pogoda. 

Mimo, że to okres wa-

KONDOLENCJE

kacji uczestnikom półkolonii zor-
ganizowano zajęcia profilaktyczne z 
zakresu bezpiecznego spędzania lata 
w mieście, żywienia czy higieny. W 
szkołach zjawi się również policjant ze 
swoją prelekcją. 

Po wyczerpujących zajęciach na 

dzieci czeka posiłek, a dokładnie trzy 
posiłki przygotowane przez mieszczącą 
się w SP 3 firmę Ewy Kasprzyk.

Tegoroczne półkolonie rozpoczęły 
się w miniony poniedziałek a potrwają 
do piątku 6 lipca. 

Ag

Uczniów spędzających półkolonie w “Jedynce” odwiedził policjant

Półkoloniści z “Dwójki” przed wyjazdem nad morze
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Wyszomierz

Dzień Dziecka jakiego 
na wsi nie było!

Kiedy Prezes Dobruchowski zapraszał mnie do Wyszomierza i przedsta-
wiał program szczerze mówiąc nie wierzyłem w Jego słowa. A jednak.. Gdy 
się naprawdę chce można wszystko. 

Maksymę tę doskonale znają młodzi ludzie z tego sołectwa.Zamiast opi-
sywać co tam było przedstawię Państwu program, który został dokładnie 
zrealizowany mimo psikusów jakie płatała pogoda przerywając imprezę 
przelotnymi opadami deszczu…

Przykładowe konkurencje 
Rzut do kubła (do 4-ech lat):
1 – Wojtek Michalski,
2 – Karolina Szafranek,
3 – Dana Szymczak, 
Slalom z piłką (5-6-7 lat):
1 – Adrian Banasiewicz,
2 – Filip Olejnik,
3 – Wiktoria Krawczyk,
Ringo (8-9-10 lat):
1 – Klaudia Maslak,
2 – Adrian Krawczyk,
3 – Patryk Dobruchowski.

LMM

Program:
- uroczyste otwarcie – sołtys Andrzej Kania i członkowie Rady Sołeckiej,
- pokaz umiejętności miejscowej OSP, pokaz sprzętu strazackiego i radosne 

przejażdki wozem gaśniczym – prezes Józef Dobruchowski, naczelnik Rafał 
Kłys,

- występy „Wesołej Ferajny” (od 15 – 20 w przerwach innych punktów 
programu),

- spotkanie z policjantami z Nowogardu, prezentacja pojazdu, przejażdżki 
samochodem, ważne uwagi o bezpieczenstwie na drogach oraz zasady BHP 
podczas prac polowych i w obejściach gospodarskich.

- blok konkursów dla dzieci w wieku 1-15 roku życia – przewidziano udział 
osiemdziesięciorga dzieci.

- wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek,
- spotkanie z burmistrzem Kazimierzem Ziembą,
- piłkarskie mecze dzieci 4-8 lat i 8-15 lat (Rafał Kłys i młode mamy),
- przejażdżka quadem – Darek Sosnowski.
Od godziny 21.00 tylko dorośli i zabawa…

Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom, a dobra wolę i szczodrość 
wykazali:

- Urząd Miejski Nowogard,
- Poland Fur Production Leszno,
- Sołtys Wyszomierza,
- Hurtownia Budowlana Jan Bąk,
- ZKM Laskowski,
- Ochotnicza Straż Pożarna Wyszomierz,
- Masarnia „Farmer” Ignacy Zaniewski,
- Firma Handlowa Mirosław Rurkowski,
- Lodos – Sachryń,
- Drogeria Witter – Witalij Grebieniuk,
- Piekarnia Pędziszczak,
- Biurex – Stanisław Rynkiewicz,
- Masarnia Grygowski,
- Nadleśnictwo Nowogard,
- Dyrektor  SP Strzelewo,
Osoby prywatne:
- Państwo Szymczakowie,
- Renata i Lesław Bonda,
- Elżbieta i Grzegorz Dobruchowscy,
- liczni mieszkańcy Wyszomierza. 

„Młode mamy” nieformalnie stworzyły swój komitet i pokazały jak można 
pracować – mają już nawet jakieś pieniądze na następną imprezę planowaną 
na 29 lipca w dodatku obiecują , że to nie koniec…
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Międzynarodowe Mistrzostwa Polski TAXI

BOSMAN CUP
29-30.06.2007 r.

PROGRAM Międzynarodowych Mistrzostw 
Polski Taxi w Nowogardzie

29 CZERWCA 2007 (PIĄTEK)
GODZINA 9.00 - STADION MIEJSKI W NOWOGARDZIE 
Eliminacje piłki nożnej drużyn siedmioosobowych Oldbojów.

GODZINA 9.00 - STADION MIEJSKI W GOLCZEWIE
Eliminacje piłki nożnej drużyn siedmioosobowych Oldbojów.

GODZINA 11.00 - PUB “PASADENA” W NOWOGARDZIE 
Spotkanie kibiców z Zarządem Klubu „Pogoń- Nowa” Szczecin 
(Grzegorz Matlak, Dariusz Adamczuk, Zbigniew Kozłowski, Zenon 
Kasztelan).

GODZINA 13.00 - STADION MIEJSKI W NOWOGARDZIE
Mecz piłki nożnej “Pogoń- Nowa” Szczecin - “Kadra Polski Old-
bojów”.

GODZINA 17.00 - PLAC SZARYCH SZEREGÓW NOWOGARD 
Uroczyste otwarcie Mistrzostw TAXI. Prezentacja uczestników Mi-
strzostw TAXI Animacje Browaru Bosman Szczecin.

GODZINA 19.00 - PLAC SZARYCH SZEREGÓW. Występ zespołu 
rockowego “CRAZY TRAIN”.

GODZINA 20.30 - PLAC SZARYCH SZEREGÓW NOWOGARD 
Występ zespołu “ŻUKI”.

GODZINA 22.00 - 2.00 - PLAC SZARYCH SZEREGÓW NOWO-
GARD. DISCO DJ - ŁYDA I MAX

30 CZERWCA 2007 (SOBOTA)
GODZINA 9.00 - STADION MIEJSKI W NOWOGARDZIE. Finały 
siedmioosobowych drużyn piłki nożnej Seniorów i Oldbojów.

GODZINA 9.00 - PUB “PASADENA” W NOWOGARDZIE 
Mistrzostwa TAXI w Darta.

GODZINA 9.00 - SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBIĘCINIE. 
Mistrzostwa TAXI w tenisa stołowego.

GODZINA 9.00 - STADION MIEJSKI W NOWOGARDZIE. Mi-
strzostwa Taxi w Szachach.

GODZINA 9.00 - JEZIORO NOWOGARDZKIE. Mistrzostwa TAXI 
w wędkarstwie.

GODZINA 9.00 - PLAŻA NAD JEZIOREM W GOLCZEWIE. Mi-
strzostwa TAXI w siatkówce plażowej.

GODZINA 16.30 - PLAC SZARYCH SZEREGÓW NOWOGARD 
Wręczenie pucharów, medali i nagród.

GODZINA 18.00 - PLAC SZARYCH SZEREGÓW NOWOGARD 
Występ zespołu muzycznego z Berlina “SPLITTING DNA”.

GODZINA 18.30 - KAMPING “SARNI LAS” NOWOGARD
Piknik uczestników Mistrzostw z udziałem trzech kapel biesiadnych 
oraz animacji z Browaru Bosman Szczecin.

GODZINA 20.00 - PLAC SZARYCH SZEREGÓW NOWOGARD 
Występ zespołu rockowego “Contrast” z Berlina.

GODZINA 22.00 - 2.00 - PLAC SZARYCH SZEREGÓW NOWO-
GARD. DISCO. DJ - DON LUCA, DJ - GRUSZI

Sukces nowogardzkich tancerzy
Kolejny sukces nowogardzkich tancerzy, którzy podczas  turnieju w Dziwnowie 

znaleźli się na podium.

W tej nadmorskiej miejscowości 
odbył się I Słoneczny Turniej tańca 
Towarzyskiego. W stawce znalazły się 
cztery nowogardzkich par trenujących 
na co dzień w Nowogardzkim Domu 
Kultury pod okiem Mikołaja Kubiaka. 
Wyjazd ten zakończył się sukcesem. 
Maciej Kaczocha Marta Sulima zajęli 
trzecie miejsce w kategorii 14-15 E. 
Warto przypomnieć, ze nie jest to ich 
pierwszy sukces. Na tegorocznych No-
wogardzkich Spotkaniach tanecznych 
para ta zajęła pierwsze miejsce w swojej 
kategorii.

Poza nimi w turnieju w Dziwnowie 
wystartowały jeszcze trzy pary: Filip 
Sobczyk i Katarzyna Tracz, Patryk 
Czapczyk i Olga Dwornik oraz Marek 
Niemirski i Agata Grosicka. Wszyscy 
startowali również w kategorii 14-15 
E.

Ag
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Strzelewo 
jak zwykle 
ciekawe

Wkrótce odbędzie się kolejna 
edycja Wiejskiego Festiwalu Sztuki. 
Organizatorzy skupieni wokół Zyg-
munta Helanda po raz kolejny stanę-
li na wysokości zadania zapełniając 
czterodniową imprezę ciekawym 
programem.

Festiwal w Strzelewie odbywa się w 
tym samym czasie co szczeciński VIII 
Międzynarodowy Festiwal Artystów 
Ulicy. Poza wspólnym terminem obie 
imprezy łączy część wykonawców 
jak choćby ceniony badacz sztuki 
ludowej, który zaprezentuje wielo-
składowy projekt „Jurta”.

Bardzo ciekawie zapowiadają się 
festiwalowe koncerty. O ile Jesienni 
Przyjaciele są zespołem cenionym 
w naszym regionie, Dikanda ma 
wielbicieli w całym kraju to Kwartet 
Jorgi jest żywą legendą. Członkom 
grającego już ponad 20 lat zespołu 
klimat Strzelewa na tyle się spodobał, 
ze sami skontaktowali się z organiza-
torami festiwalu proponując zagranie 
koncertu. Trudno byłoby im odmó-
wić. Godnym polecenia jest koncert 
Kochanków Gwiezdnych Przestrzeni. 
Muzycy określają się mianem fun-
kowo – psychodeliczno – regałowej 
formacji. I właśnie taka jest ich 
muzyka, niezwykle eklektyczna, ale 
zawsze bujająca. Jeśli na koncercie 
uda im się wywołać tę energię, która 
słychać w nagraniach studyjnych to 
w piątek szykuje się bardzo ciekawy 
wieczór.

Tego dnia warto przybyć do Strze-
lewa nieco wcześniej. Festiwalową 
tradycją jest stumetrowy stół, na 
którym pojawia się poczęstunek dla 
gości. Zostanie on rozstawiony o go-
dzinie 18.00. Warto to zobaczyć.

Ag

Uwaga! 
Organizatorzy Wiejskiego 

Festiwalu Sztuki w Strzele-
wie ogłaszają konkures ofert 
na prowadzenie gastronomii 
podczas Festiwalu. Oferty w 
drodze negocjacji bezpośred-
niej, kontakt: sołtys Jolanta 
Bednarek tel. 664 608 310 
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W 30 rocznicę ślubu

Janiny i Piotra
Czyż

z Dąbrowy
życzenia szczęścia na dalsze

lata razem
składają

syn Grzegorz, siostry Teresa 
i Bożena z rodzinami

Marcinowi Grygorcewicz
          z okazji 18 urodzin
             najlepsze życzenia na dalsze lata

            życzą 
            dziadkowie Krystyna i Zygmunt

Motocross - 

podsumowanie
Przeprowadzona przez Klub Motorowy 

CISY weekendowa impreza motocrossowa 
należała do jednej z najbardziej udanych w 
naszej wieloletnie historii” - Damian Simiński, 
rzecznik prasowy, członek zarządu KM CISY - 
„Wystartowało pnad 160 zawodników i zawod-
niczek z Polski, Niemiec, Holandii, Białorusi i 
Luksemburga. Najważniejsze jednak jest to, że 
Nowogard odwiedziła cała czołówka polskiego 
motocrossu i, co warte podkreślenia, według 
posiadanych przez nas informacji wyjechała z 
naszego miasta zadowolona z przebiegu zawo-
dów. Jak zawsze na medal spisali się nasi kibice, 
którzy pomimo zmiennej pogody tłumnie 
odwiedzili tor i kulturalnym zachowaniem po 
raz kolejny przysporzyli dumy organizatorom 
przed jakże licznym ogólnopolskim, a w zasa-
dzie międzynarodowym audytorium.

Na torze nie obyło się w tym roku bez kilku 
kolizji. Dla dwóch zaowdników skończyły się 
one wizytą w karetce i założeniem niewiel-
kich opatrunków, dla jednego na oględzinach 
lekarskich w naszym szpitalu. Na szczęście 
jednak, choć bolesne, nie były to zbyt groźne 
urazy i wszyscy oni spokojnie wróclili do 
domów. Ogólnie jednak stwierdzić należy, że 
zorganizowane przez nas zawody były udane, 
odbyły się w miłej, spokojnej i kulturalnej at-
mosferze, a zdrowie zawodników nie zostało 
nadwyraz nadszarpnięte. Oby tylko podobnie 
było w następnych latach.

Damian Simiński

III i IV Runda Indywidualnych Motocrosso-

wych Mistrzostw Polski Nowogard 2007

Wyniki

23.06.2007
Klasa 65 cc

I wyścig:

1. Kamil Wawer – KM Cross Lublin
2. Maciej Więckowski – KM Cross Lublin
3. Michał Krech – Fotoklub Olsztyn
II wyścig:

1. Kamil Wawer – KM Cross Lublin
2. Maciej Więckowski – KM Cross Lublin
3. Michał Krech – Fotoklub Olsztyn
Klasyfikacja zawodów:

1. Kamil Wawer – KM Cross Lublin
2. Maciej Więckowski – KM Cross Lublin
3. Michał Krech – Fotoklub Olsztyn
Klasyfikacja generalna po trzech elimi-

nacjach:

1. Kamil Wawer –141 pkt
2. Michał Krech –130 pkt
3. Maciej Więckowski –129 pkt
Klasa 125 cc Junior

I wyścig:

1. Łukasz Bembenik – AMK Człuchów
2. Łukasz Lonka – AK Głogów
3. Paweł Nowicki NZ
II wyścig:

1. Łukasz Bembenik – AMK Człuchów
2. Łukasz Lonka – AK Głogów
3. Paweł Nowicki NZ
Klasyfikacja zawodów:

1. Łukasz Bembenik – AMK Człuchów
2. Łukasz Lonka – AK Głogów
3. Paweł Nowicki NZ
Klasyfikacja generalna po trzech eliminacjach:

1. Łukasz Bembenik – 142 pkt
2. Łukasz Lonka – 134 pkt
3. Bartosz Szafran – 122 pkt
Klasa powyżej 175 cc

I wyścig:

1. Maciej Zdunek – AMK Człuchów
2. Ronny Herlitsche – Niemcy
3. Stefan Irmlich – Niemcy
II wyścig:

1. Maciej Zdunek – AMK Człuchów
2. Stefan Irmlich – Niemcy
3. Łukasz Wysocki – KM Wisła Chełmno
Klasyfikacja zawodów:

1. Maciej Zdunek – AMK Człuchów
2. Stefan Irmlich – Niemcy
3. Ronny Herlitsche – Niemcy
Klasyfikacja generalna po trzech eliminacjach:

1. Łukasz Wysocki – 113 pkt.
2. Jacek Olszewski – 102 pkt
3. Maciej Zdunek – 100 pkt.

24.06.2007
Klasa 80 cc

I wyścig:

1. Tomasz Wysocki – KM Wisła Chełmno
2. Bartosz Piątek – KM Cross Lublin
3. Oskar Barański – MKS Zjednoczeni Stryków
…
23. Michał Kozera – KM CISY Nowogard
II wyścig:

1. Tomasz Wysocki – KM Wisła Chełmno
2. Oskar Barański – MKS Zjednoczeni Stryków
3. Dawid Sierociński – AMK Drwęca Ostróda
…

24. Michał Kozera – KM CISY Nowogard
Klasyfikacja zawodów: 

1. Tomasz Wysocki – KM Wisła Chełmno
2. Oskar Barański – MKS Zjednoczeni Stryków
3. Bartosz Piątek – KM Cross Lublin
…
24. Michał Kozera – KM CISY Nowogard
Klasyfikacja generalna po czterech eliminacjach:

1. Tomasz Wysocki – 187 pkt
2. Bartosz Sawczak – 136 pkt
3. Filip Więckowski – 122 pkt
…
38. Michał Kozera – 0 pkt

Klasa 125 cc

I wyścig:

1. Maciej Zdunek – AMK Człuchów
2. Karol Kędzierski – KM Cross Lublin
3. Łukasz Kurowski – AMK Drwęca Ostróda
II wyścig:

1. Karol Kędzierski – KM Cross Lublin
2. Maciej Zdunek - AMK Człuchów
3. Łukasz Kędzierski – KM Cross Lublin
Klasyfikacja zawodów:

1. Karol Kędzierski – KM Cross Lublin
2. Maciej Zdunek - AMK Człuchów
3. Łukasz Kurowski – AMK Drwęca Ostróda
Klasyfikacja generalna po czterech eliminacjach:

1. Łukasz Kurowski - 172 pkt
2. Karol Kędzierski – 156 pkt
3. Maciej Zdunek – 147 pkt

IV Runda Pucharu PZM Nowogard 2007

24.06.2007
Klasa Weteran

I wyścig:

1. Waldemar Lonka – AK Głogów
2. Marcin Rzętkowski – MK Unia Poznań
3. Janusz Piotrowski – WKM Wschowa
II wyścig:

1. Waldemar Lonka – AK Głogów
2. Marcin Rzętkowski – MK Unia Poznań
3. Andrzej Szalbierz – MK Unia Poznań
Klasyfikacja zawodów:

1. Waldemar Lonka – AK Głogów
2. Marcin Rzętkowski – MK Unia Poznań
3. Andrzej Szalbierz – MK Unia Poznań
Klasyfikacja generalna po czterech eliminacjach:

1. Waldemar Lonka – 191 pkt
4. Marcin Rzętkowski – 158 pkt
5. Andrzej Szalbierz – 152 pkt

ŻYCZENIA
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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
Powierz-

chnia

Kondyg-

nacja

Cena wywoławcza

Wadium

Wyposa

-żenie 

ponad

-standar-

dowe

Miesięczne opłaty

lokatorskie
własnoś-

ciowe 

eksploa-

tacja
kredyt

NOWOGARD

1 15 lutego 15 60,40 III piętro 61 057 zł 84 802 zł 2 500 zł 326 zł  

DOBRA NOWOGARDZKA

1 Traugutta 3a 78,10 parter 12 250 zł 63 514 zł 1 500 zł 1 562 zł 422 zł 212 zł

2 Traugutta 3a 67,20 1 piętro 19 565 zł 63 867 zł 1 600 zł 670 zł 363 zł 183 zł

3 Traugutta 3a 67,20 2 piętro 28 295 zł 72 597 zł 1 300 zł 2 150 zł 363 zł 183 zł

4 Traugutta 5 67,20 parter 14 322 zł 58 894 zł 1 300 zł  363 zł 183 zł

Miesięczna opłata eksploatacyjna w wysokości 5,40 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/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. 
Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje osobom deklarującym ustanowienie własnościowego prawa do lokalu.
Termin składania ofert upływa w piątek 6 lipca 2007 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 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. 

Tabela „WYJAZD”

Lp NAZWA
ME-

CZE
PKT

BRAM-

KI
ZW REM POR

1 DĄB DĘBNO 15 36 32:15 11 3 1
2 PIAST CHOSZCZNO 15 32 32:18 10 2 3
3 VINET WOLIN 15 31 32:23 10 1 4
4 ODRA CHOJNA 15 29 27:21 9 2 4
5 ORZEŁ TRZCIŃSKO 15 24 30:23 7 3 5
6 POMORZANIN NOWOGARD 15 17 27:29 5 2 8

7 HUTNIK SZCZECIN 15 17 21:26 4 5 6
8 MIESZKO MIESZKOWICE 15 15 18:25 4 3 8
9 SPARTA GRYFICE 15 14 17:32 4 2 9

10 PIAST CHOCIWEL 15 12 15:18 2 6 7
11 POLONIA PŁOTY 15 11 22:33 3 2 10
12 OSADNIK MYŚLIBÓRZ 15 10 21:44 3 1 11
13 ZORZA DOBRZANY 15 10 12:49 3 1 11
14 KŁOS PEŁCZYCE 15 7 11:30 2 1 12
15 FAGUS KOŁBACZ 15 6 8:35 1 3 11
16 RADOVIA RADOWO MAŁE 15 6 17:65 2 0 13

Tabela „WIOSNA”

Lp NAZWA
ME-

CZE
PKT

BRAM-

KI
ZW REM POR

1 DĄB DĘBNO 13 35 38:13 11 2 0
2 PIAST CHOSZCZNO 13 32 31:13 10 2 1
3 ORZEŁ TRZCIŃSKO 13 25 38:22 8 1 4
4 MIESZKO MIESZKOWICE 13 24 30:15 7 3 3
5 VINET WOLIN 13 21 25:15 6 3 4
6 ODRA CHOJNA 13 21 25:22 7 0 6
7 SPARTA GRYFICE 13 20 17:20 6 2 5
8 ZORZA DOBRZANY 13 20 18:22 6 2 5
9 PIAST CHOCIWEL 13 19 18:6 5 4 4

10 KŁOS PEŁCZYCE 13 18 26:18 5 3 5
11 POLONIA PŁOTY 13 14 22:30 4 2 7
12 FAGUS KOŁBACZ 13 14 13:21 3 5 5
13 POMORZANIN NOWOGARD 13 13 14:30 4 1 8

14 HUTNIK SZCZECIN 13 11 11:21 3 2 8
15 OSADNIK MYŚLIBÓRZ 13 7 13:28 2 1 10
16 RADOVIA RADOWO MAŁE 13 1 17:60 0 1 12

Zmiany w Pomorzaninie
Spore zmiany zaszły w nowogardzkim klubie. O rezygnacji Wojciecha 

Kubickiego z funkcji trenera już informowaliśmy, ale na tym nie koniec.
Z funkcji wiceprezesa ds. piki noż-

nej zrezygnował Wiesław Ziemba 
pozostając jednak w Zarządzie klubu. 
Na tym stanowisku zastąpił go Jerzy 
Wolny. 

Szykują się również zmiany w 
drużynie. Niestety, mówi się o kilku 
osłabieniach „Oficjalnie nic do nas 

nie wpłynęło, - mówi prezes klubu 
Kazimierz Lembas – ale był u nas Woj-
ciech Bonifrowski, porozmawialiśmy i 
powiedziałem mu, żeby się wstrzymał 
z decyzją o odejściu do wyboru trenera, 
bo na pewno trener będzie chciał z 
nimi porozmawiać.” 

Wieść niesie, że Krystian Miklas 

także ma zamiar opuścić Pomorzanin. 
Na koniec sezonu tradycyjnie pojawia 
się pytanie o Marka Piątkowskiego, 
czy nasz doświadczony bramkarz 
stanie między słupkami w przyszłym 
sezonie. Jak nam powiedział jest to 
uzależnione od różnych czynników, 
takich jak osoby nowego trenera a 
przede wszystkim postawy reszty 
zespołu, tego czy drużyna będzie 
pracowała podczas treningów. Marek 
Piątkowski był też brany pod uwagę 
jako kandydat do objęcia funkcji tre-

nera. „Dostałem oficjalną propozycję 
od Zarządu klubu. – wyjaśnił w roz-
mowie z nami – Analizowałem to dwa 
dni i doszedłem do wniosku, że ciężko 
będzie mi pogodzić granie i trenowa-
nie. Dlatego na razie odpuszczam. 
Gdybym nie by czynnym zawodnikiem 
być może bym się zgodził.”

Szykuje się również zmiana na ław-
ce trenerskiej V ligowych juniorów. Z 
tej funkcji zrezygnował Czesław Sowa, 
a zastąpić ma go Marcin Wolny.

Andrzej Garguliński

Statystyki Zbigniewa Mroczko
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W obiektywie Jana Korneluka    

                         Rudi kontra Krzysztof

Córka Izabeli Rogalewskiej 
ur.20.06.07 z Jarchlina

Syn Marzeny Ostapczuk 
ur.21.06.07 ze Szczecina

Córka Agnieszki Cesar-
skiej ur.22.06.07 z Nowo-
gardu

Syn Justyny Andrzejczak 
ur.23.06.07 z Nowogardu

Córka Moniki Andrysiak 
ur.23.06.07 z Nowogardu

Syn Kariny Kozak 
ur.26.06.07 z Węgorza

Córka Elżbiety Wyczkow-
skiej ur.26.06.07 z Nowo-
gardu

Ponadto w Szpitalu w Nowogardzie 
urodziło się 1 dziecko 

Zdjęcie oraz dane personalne nie 
zostały opublikowane ze względu na brak 
zgody rodziców

 Witamy wśród nas...
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Poradnia Medycyny Pracy 

NZOZ „SANUS” 
pokój. 210 w Przychodni 

(ul. Kościuszki) 
zaprasza na:

- badania profilaktyczne, wstępne, okreso-
we i kontrolne pracowników

- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWENCI!!! 

CENY PROMOCYJNE!
Rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

Rozpocząłeś pracę lub staż 

a nie wybrałeś jeszcze funduszu emerytalnego? 
Nie daj się wylosować i przyjdź do najlepszych. 

OFE „Dom” od wielu lat plasuje się w czołówce wszelkich rankingów. 
Sprawdź nas na gospodarczych stronach „Rzeczpospolitej”.

Zadzwoń i umów się na spotkanie 694 281 784

Przyjmowanie wniosków o przyznanie 

świadczeń rodzinnych i opiekuńczych
Dział Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie 

informuje, że od 2 lipca br. rozpoczyna wydawanie i przyjmowanie wniosków 
o przyznanie świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2007/2008. 

Wnioski wydawane i przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 7.30 do 15.30 w pokojach nr 8, 9 i 10.

Wnioski można będzie również pobrać ze strony internetowej  www.bip.
nowogard.pl

Podstawowe dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku to:
-  zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie rodziny za 2006 rok

- akt urodzenia dziecka oraz kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy 

(w przypadku starania się po raz pierwszy w Ośrodku Pomocy Społecznej 

o przyznanie świadczeń rodzinnych)

- w zależności od rodzaju dodatku do zasiłku rodzinnego, o który będzie 
się ubiegała strona dodatkowe dokumenty zostaną wymienione w ulotce 
informacyjnej dołączonej do druku wniosku wydanego przez tut. Ośrodek. 

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych określono w ustawie następująco:
- wnioski wraz z dokumentami złożone do dnia 31 lipca – wypłata za miesiąc 

wrzesień nastąpi do 30 września 2007r.  
- wnioski wraz z dokumentami złożone w okresie od 1 sierpnia do 30 wrześ-

nia – ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata za miesiąc wrzesień 
nastąpi do  31 października 2007r. 

Ponadto Ośrodek informuje, że wysokość przeciętnego dochodu uzyskanego 
z hektara przeliczeniowego za rok 2006 ogłoszona zostanie przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego nie później niż do 23 września br., więc do 
tego czasu nie będzie możliwe ustalenie dochodu rodziny utrzymującej się z 
gospodarstwa rolnego. Może to spowodować opóźnienie w wypłacie świad-
czeń za miesiąc wrzesień br. 

W celu uzyskania informacji dotyczących zasad przyznawania i wypłacania 
świadczeń rodzinnych w nowym okresie zasiłkowym 2007/2008 udostępnione 
są numery telefonów (czynne w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej): 
Zasiłki rodzinne: 39-20-200 oraz 39-25-268. 

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
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DORADZTWO PRAWNE 
opinie prawne, pisma procesowe,

wnioski do sądu i komornika, 
umowy, testamenty

ul. 3 Maja 55 (na przeciw księgarni) 
Czynne pon – pt w godz. 930 – 1600 

tel. 0503 61 77 39 
N I S K I E  C E N Y ! ! !

P.U.H. GRUND-MAX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

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”)

Salon Urody 
Katarzyny Górniackiej

zaprasza przy 
ul. Szarych Szeregów 7
(budynek pizzerii NEPTUN) na:
- kompleksowe upiększanie 
dłoni (manicure)
- stylizacja paznokci meto-
dą akrylową i żelową
- pedicure
- makijaż

Tel. 501 622 546

POSZUKUJEMY KOBIET I MĘZCZYZN 
NA STANOWISKO:

PRACOWNIK OCHRONY Z LICENCJĄ
DO PRACY WPORCIE LOTNICZYM 

SZCZECIN-GOLENIÓW
OFERUJEMY:
UMOWĘ O PRACĘ
SZKOLENIA
ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE

ZGŁOSZENIA:
Adres e-mail: kadry.szczecin@solidsecurity.pl

Adres Biura: Al. Wojska Polskiego 186, 71-343 Szczecin
Telefon komórkowy: 608 692 631

Wydzierżawię halę 
o powierzchni

1 tys. do 2 tys. m kw. 
z suwnicą ok. 5 ton.

Kontakt 0696 443 643

NOWO OTWARTY  ZAKŁAD 
poleca usługi w zakresie 

naprawa i konserwacja 

podwozi
             Michał Jankowski
               Wojtaszyce 37

                               tel. 0788 667 958

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 
I Liceum Ogólnokształcące im. ppor. Emilii Gierczak

w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 8 

OGŁASZA NABÓR 
na I semestr 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych – Zaocznego 
w roku szkolnym  2007/2008. 

Nauka bezpłatna 

przez cały okres kształcenia!!!
Informacje w sekretariacie szkoły – tel. 091 39-20-213.

DOCIEPLENIA 

ELEWACJE
Nowogard – Goleniów – Szczecin

Tel. 513 872 042

Najbliższy kurs 
na Przewóz Osób 

i Rzeczy 
rozpocznie 

sie dnia 06.07.2007 r. 
Szczegółowe 

informacje pod 
nr tel. 0913927467, 

509910772.
Serdecznie zapraszamy!!!
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OG£OSZENIA 
DROBNE • Parapety, rolety zewnętrzne i wewnętrzne

• Profil 3 i 5 komorowy

• Okucia lub

• Sprzedaż ratalna

DECEUNINCK

MACO GUNIERUCHOMOŚCI

• Pilnie poszukuję do wynajęcia 

mieszkania 2 pokojowego. Tel. 

607 066 425.

• Kupię mieszkanie 2 lub 3 po-

kojowe własnościowe w Nowo-

gardzie na os. Radosława lub 

w innej części miasta. Tel. 0605 

522 340.

• Sprzedam halę (obiekt ma bramy 
wjazdowe) 1000 m kw na gruncie 
ok. 1800 m kw, cena do uzgodnie-
nia. Tel. 697 352 358. Lokalizacja: 
Nowogard ul. Gen. Bema.

• Działkę budowlaną sprzedam. 
0605 106 300.

• Sprzedam kiosk ul. Poniatowskie-
go 24. Tel. 091 39 20 467.

•  Sprzedam mieszkanie 3-pokojo-
we, 58 m kw. Telefon 513 153 646 
(po godz. 16-tej)

•  Sprzedam pawilon handlowy 25 
m kw. Tel. 0605 548 749. 

•  Kupię ziemię przy wjeździe do No-
wogardu. Tel. 0605 548 749. 

•  Karsk - sprzedam budynek usługo-
wo-mieszkalny, łączna powierzch-
nia 294 mkw, działka 24 arowa. 
Cena 650 000,00 zł – do uzgodnie-
nia. Wiadomość Karsk 35 A

•  Sprzedam mieszkanie spółdziel-
cze-własnościowe, 77 mkw, 4 po-
koje. Cena 165 000,00 zł plus ga-
raż. Tel. 0605 686 508. 

• Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie 
na parterze w centrum Nowogar-
du wraz z garażem, o podwyższo-
nym standardzie za 145.000,00 zł 
– w cenie między innymi zabudo-
wa kuchni. Tel. 0607 347 422.

• Sprzedam lokal o pow. 167 m 
kw, Dobra Nowogardzka. Tel. 
604 961 199.

• Sprzedam kontener handlowy na 
targowisku miejskim w Nowogar-
dzie. Tel. 508 444 130.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 poko-
jowe przy ul. Warszawskiej, umeb-
lowane. Tel. 667 14 78 88.

• Kupię mieszkanie 1 lub 2 pokojo-
we w Nowogardzie. 605 850 786, 
609 781 168.

MOTORYZACJA

• Sprzedam Renault Laguna, kom-
bi,1999/2000  concorde, 1,8, 16V, 
120 KM,  bezwypadkowe, serwi-
sowane, przeb. 122 000 km, ABS, 
podgrzew. siedzenia, 4 poduszki 
powietrzne, 4 el. szyby, el. lusterka, 
halogeny, relingi, radio ster. przy 
kierownicy, drewniane wykończe-
nia, kolor kameleon  metalik, dipol 

– zabezp. skrzyni biegów, wspom. 
kierownicy, regul. kierownica w 2 
płaszczyznach, alufelgi 15”, roleta 
bagażnika, 1 właściciel w Polsce i 
w Niemczech, klimatronik, niepa-
lone, zadbany, nie wymaga żad-
nego wkładu finansowego, cena 
22500 zł do uzgodnienia. Tel. 0605 
522 340.

• Fiata Uno 1,4, 1996 r., do popra-
wek blacharskich tanio sprzedam. 
Tel. 692 202 999.

• Sprzedam Ford Escort cabrio, poj. 
1800, 16V, 130 KM, rok prod. 1993. 
Tel. 510 170 269.

• Tanio sprzedam Ford Transit 

1987 r., poj. 2500 - do małego 

remontu. Dzwonić po 19.00 

885 428 581. 

• Sprzedam Opel Astra kombi, 1,6, 
1995 r., benzyna + gaz, cena 7 tys. 
zł. 510 638 822.

ROLNICTWO 
• Sprzedam pszenżyto, żyto. Tel. 091 

39 106 84, 509 284 298.
• Sprzedam ciągnik ZETOR 7045, 

ciągnik Deutz Fahr 6806 + kombajn 
zbożowy Claas. 0660 010 540.

• Sprzedam prosięta. Tel. 091 39 
17 909.

• Sprzedam kombajn DEUTZ – 
FAHR, 1995 r., 2100 Mtg, heder 4,8 
m, moc silnika 220 KM, stan bar-
dzo dobry. Tel. 506 012 702.

•  Prosiaki sprzedam tel. 
886 665 940. 

USŁUGI

• Nauka angielskiego. 0697 
027 844. 

• Kompleksowe wykończenia 
domów i remonty mieszkań. 
880 690 324.

• CAR-DESIGN – Naprawa i la-

kierowanie aut. Nowo otwarty 

zakład oferuje kompleksowe 

usługi w zakresie: naprawy 

powypadkowe, mechanika, 

blacharstwo i lakiernictwo 

samochodowe, lakierowanie 

motocykli i skuterów, tunning 

optyczny, spawanie układów 

wydechowych. Konkuren-

cyjne ceny! Tel. 693 602 215, 

508 246 576.

• Przejażdżka bryczką – wesela, im-
prezy okolicznościowe. Tel. 605 
85 80 85.

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• Rehabilitacja po udarze mózgu. 

609 799 687.

• Masaże. 510 052 611.

• Wynajmę rusztowanie elewacyjne 
„Layher” 100 m. Tel. 692 478 465.

• Montaż ogrodzeń betono-
wych i innych. 091 39 72 575, 
695 085 470.

• Profesjonalne strony interneto-
we na indywidualne zamówienie 
– szybki czas realizacji, faktury 
VAT. 0605 522 340.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 

373 143.

• Transport, przeprowadzki – 

0604 516 451.

• Kompleksowe usługi BHP. Tel. 

0601 87 07 98.

• Cyklinowanie podłóg. 

691 703 843.

• TIPSY – tanio i profesjonalnie. 

504 589 679.

PRACA

• Przyjmę mechanika samocho-
dowego z kwalifikacjami. 091 39 
20 131, 0605 276 271.

• Przyjmę kierowcę z prawem jazdy 
kat. C. Tel. 0605 276 271.

• Przyjmę ucznia na praktykę na rok 
2007/2008 – mechanik pojazdów 
samochodowych. 091 39 20 303.

• Przyjmę kobietę do pracy w firmie 
handlowej na stanowisko kierow-
nik sieci sklepów. 509 389 657.

• Zatrudnimy osobę do prac przy 
montażu okien. Wymagane pra-
wo jazdy. Fabryka okien i drzwi 
„OKNO” Nowogard. Tel. 091 39 
25 639.

• Zatrudnię do prac gospo-

darczych. Kikorze 36. Tel 

502 652 929.

• Zatrudnimy handlowca do pracy 
w biurze i w terenie. Znajomość 
obsługi urządzeń biurowych, 
prawo jazdy i dyspozycyjność. 
Fabryka okien i drzwi „OKNO” No-
wogard tel. 091 39 25 639.

• Restauracja i hotel OSKAR zatrud-
ni kucharkę i pomoc w kuchni, 
może być emerytka. Tel. 091 39 
20 091.

• Zakład Karny w Nowogardzie po-
szukuje lekarza w zakresie pod-
stawowej opieki zdrowotnej, na 
0,5 etatu. Tel. 091 43 26 607/605.

• Przyjmę osobę do sprzątania 
domu. Tel. 661 923 610.

• Przyjmę kierowcę z kat. C+E, kraj, 
wywrotka. Tel. 0601 275 900.

•  Zatrudnię na budowie – legalnie. 
Tel. 0608 817 214. 

• Zatrudnię ślusarzy, spawaczy. 

Kikorze 36. Tel. 502 652 929.

• Zatrudnię do pracy niewykwa-

lifikowanych. Kikorze 36. Tel. 

502 652 929.

•  Chcesz zarobić – zgłoś się 

na zbieranie porzeczek od 

10.07.2007. Tel. 091 39 21 739. 

INNE

• Sprzedam czytnik kart pamięci 
uniwersalny, nowy w pudełku, 
cena 40 zł. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat telefoniczny 
Ericsson K700i, z dodatkowym 
wyposażeniem, na gwarancji, za-
dbany. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam drzwi wejściowe anty-
włamaniowe. Tel. 502 649 118.

• Przyjmę ziemię. 508 309 980.
• Kupię łódkę drewnianą lub blasza-

ną. Tel. 512 131 569.
•  Sprzedam pianino. Tel. 0601 

808 410. 
• Oddam ziemię zasypową, darmo, 

Nowogard. Tel. 603 11 82 86.
• Oddam w dobre ręce dobermana 

(6 letni). Tel. 091 39 20 054.
• Sprzedaż używanych urządzeń 

gastronomicznych (chłodziarki, 

zamrażarki, witryny sklepowe), 

sklepowych i domowych; ser-

wis, gwarancja, transport. Tel. 

091 39 21 607, 0601 58 74 38.

• Sprzedam pianino, stan bdb, 

cena do uzgodnienia. Tel. 091 

39 21 607, 0601 587 438.
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złomowanie samochodów

Słudwia koło Płotów

AUTOZŁOM

banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Radiowa w
Radio VOX Gryfice

WYROBY HUTNICZE

NA

STAL ZBROJENIOWĄ
W PEŁNYM ASORTYMENCIE

MATERIAŁY BUDOWLANE
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Humor 
Henia Szczupaka

Krzyżówka panoramicznaNR 25

Rozwiązanie krzyżówki nr 24 – ŻEGNAJ 
SZKOŁO – nadesłali:

Halina Stefańska, Bogdana Walewska, Teresa 
Młynarska (Słajsino), Andrzej Czarnowski (Oso-
wo), Szczepan Falaciński, Krystyna Tretiak (Masz-
kowo), Teresa Mikłaszewicz, Regina Orłowska, Ali-
cja Wypych, Lidia Walaszczyk, Bogumiła Urtnow-
ska (Kulice), Jerzy Zawadzki (Orzechowo),Grażyna 
Jurczyk, Władysława Kubisz, Franciszek Palenica, 
Monika Kukuła, Teresa Powalska,  Grażyna Jurczyk 

(23), Danuta Górzyńska, Barbara Bartosik, Halina 
Szwal, Jerzy Siedlecki, Jan Wawreńczuk, Jan Nikicin 
(Włodzisław), Jerzy Wiśniewski. 

Prenumeraty „DN” na lipiec wylosowali:
- Teresa Mikłaszewicz,
- Krystyna Tretiak,
- Jerzy Wisniewski.

Gratulujemy!

Kolejność przypadkowa
Nałogi mam trzy:
Piwo, papieros i... Ty.

Czarna owca w rodzinie
Porządny ojciec, porządna matka,
A on – czort wie co – zagadka!
Znają go ludzie od dzieciństwa
Znają go niemal, odkąd żyje:
Niby nie zrobił nigdy świństwa, 
Niby porządny, a – nie pije!
Nieraz robiliśmy mu chryję,
Że młody, zdolny, a nie pije...
Bo gdy ktoś – prawda – alkoholik,
To wiesz, że Polak i katolik!
A tak – to kto?
Wnet się wyłania ta kwestia zaufania.
Sam go broniłem wobec opinii:
- Słuchajcie, on trzeźwy – 
Nie wie co czyni!
Wszak u nas się wszystko 
Załatwia przy wódce:
I ślub, i awans i prawo jazdy!
Trudno, panowie, abstynenci,
Tu nie pomoże płacz i żal nie –
Bez kieliszka nieważne!
Tak jak bez pieczęci.
I jak on chce żyć? Nielegalnie?!
U kobiet też nie ma szansy za grosz:
Bez wódki – nie rozbieriosz!
Więc gdym go ujrzał raz z daleka,
Postanowiłem ratować człowieka,
Co w abstynenci się pławi...
Wyciągam doń pomocną dłoń –
No może cholera postawi?!
On na mój widok rozwiał się jak dym,
Za najbliższą znikł bramą...
Wyrodne dziecko! Wyrodny syn –
Nie lubi  t a t y  z  m a m ą!

Aktualne, gorące rozwiązanie utworzą litery z pól oznaczonych czytane kolejno rzędami.



18 M - Nr 49 (1586)

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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)

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

Nowogard 28.06.2007r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Pracownik produkcji 
2.  Magazynier 
3.  Pracownik działu sprzeda-

ży (grupa inwa.)
4. Sprzedawca – magazynier 
5. Sprzedawca – konsultant 
6. Sekretarka 
7. Przedstawiciel handlowy 
8. ślusarz-spawacz – mecha-

nik – pracownik produkcji 
9. ślusarz – spawacz, pracow-

nik produkcji, pracownik 
gospodarczy 

10.  Kierowca C ( chłodziarka ) 
11.  Kierowca z kat. B 
12. operator wózka widłowe-

go
13. sprzątaczka

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Kierowca z kat. C+E (Go-
leniów) (Węgorza) (Szcze-
cin)

2. Pracownik produkcji (Ma-
szewko) ( Goleniów )

3. Pomocnik szwaczki z grup. 
Inwalidzka (Goleniów)

4. Sprzedawca (Rewal, Pogo-
rzelica, Niechorze)

5. Operator maszyn i urzą-
dzeń (RURKA)

6.  Ochroniarz (Szczecin)
7. Pracownik zieleni (dowóz) 

Szczecin

SZKOLENIA   

1. Technolog robót wykoń-
czeniowych

2. Kucharz-kelner-garmażer
3. Brukarz + operator sprzę-

tu średniego (drogowego)
4. Profesjonalny sprzedawca 

(kasa fisk.,komputer)
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Statystyki Zbigniewa Mroczko
Tabela końcowa sezonu 2006/2007

Lp NAZWA
ME-

CZE
PKT

BRAM-

KI
ZW REM POR

1 DĄB DĘBNO 30 79 80:24 25 4 1
2 PIAST CHOSZCZNO 30 69 75:30 22 3 5
3 VINET WOLIN 30 60 62:33 18 6 6
4 ORZEŁ TRZCIŃSKO 30 58 68:42 17 7 6
5 ODRA CHOJNA 30 55 67:44 17 4 9
6 POMORZANIN NOWOGARD 30 44 59:58 14 2 14

7 POLONIA PŁOTY 30 39 59:56 12 3 15
8 SPARTA GRYFICE 30 39 45:53 12 3 15
9 PIAST CHOCIWEL 30 38 44:32 10 8 12

10 MIESZKO MIESZKOWICE 30 37 43:36 10 7 13
11 HUTNIK SZCZECIN 30 33 40:49 9 6 15
12 KŁOS PEŁCZYCE 30 31 40:47 9 4 17
13 FAGUS KOŁBACZ 30 29 30:57 7 8 15
14 OSADNIK MYŚLIBÓRZ 30 27 40:68 8 3 19
15 ZORZA DOBRZANY 30 24 34:100 7 3 20
16 RADOVIA RADOWO MAŁE 30 21 42:99 6 3 21

Miniony sezon w piątej lidze bezapelacyjnie należał do Dęba Dębno. Po 
rundzie jesiennej przewaga tej drużyny nad drugą Vineta Wolin wynosiła 
tylko 5 punktów, ale mecze wiosenne w wykonaniu tej drużyny tylko po-
twierdziły, że pierwsze miejsce nikomu innemu się nie należało. Zwycięzca 
sezonu w całych rozgrywkach poniósł tylko jedna porażkę w wyjazdowym 
meczu w Chociwlu (1:2) zamykającym całą jesień. Wiosną na trzynaście 
spotkań osiągnął 11 zwycięstw i 2 remisy. Można powiedzieć, że na 25 wy-
granych Dęba, aż 14 były to jedno bramkowe zwycięstwa, to jednak żadna 
inna drużyna tak skutecznie nie powiększała swojego dorobku punktowego. 
Warto też zaznaczyć, że lider rozgrywek zanotował serię szesnastu spotkań 
bez porażki i tylko w jednym meczu w całym sezonie nie zdobył bramki (0:0 
u siebie z Orłem Trzcińsko). 

Goniący lidera Piast Choszczno również zasługuje na pochwałę. Zawod-
nicy z Choszczna osiągnęli drugi wynik sezonu serii meczów bez porażki 
(11 spotkań). Drużynie tej przytrafiły się również dwie zaskakujące wpadki. 
Porażka jesienią na wyjeździe z Kłosem Pełczyce (0:1) i był to jedyny mecz 
wyjazdowy Piasta, w którym nie zdobył bramki. Przegrana w przedostatniej 
kolejce u siebie z Hutnikiem (1:3) nie miała już znaczenia na zajęcie miejsca 
przez wicelidera, lecz w dużym stopniu pomogła szczecinianom w utrzyma-
niu się w lidze.

Kolejne trzy zespoły (Vineta, Orzeł, Odra) odegrały raczej role straszaków. 
To właśnie Vineta rundę jesienną zakończyła na drugim miejscu, lecz mecze 
wiosenne nie ułożyły się najlepiej wolinianom. Dwie pozostałe drużyny 
zaliczyły sezon w solidnym stylu, zgarniając punkty przede wszystkim ze 
słabymi rywalami.

Całkowicie nieudaną rundę wiosenną miał Pomorzanin Nowogard. Pod-
opieczni trenera Kubickiego po jesieni zajmowali 6 pozycję, ze stratą ośmiu 
punktów do drugiej Vinety Wolin. Była szansa na odrobienia strat, tym bar-
dziej, że w Nowogardzie miały zawitać zespoły bezpośrednio biorące udział 
w walce o wyższe lokaty (Orzeł Trzcińsko, Piast Choszczno i Dąb). Runda 
wiosenna zaczęła się wyśmienicie (4 zwycięstwa i 1 remis), ale potem Pomo-
rzanin odniósł 8 porażek z rzędu kończąc sezon również na 6 miejscu ale ze 
stratą już 25 punktów do drugiego Piasta Choszczno. Zespoły z miejsc 1-5 
były poza zasięgiem nowogardzian. Z dziesięciu spotkań rozegranych z tymi 
drużynami Pomorzanin wygrał tylko jedno (4:2 z Vinetą jesienią) pozostałe 
dziewięć przegrywając. Dobrze obrazuje to poniższa tabela zawierająca tylko 
mecze między pierwszą szóstką.

Tabela meczów pomiędzy drużynami z miejsc 1-6

Lp NAZWA
ME-

CZE
PKT

BRAM-

KI
ZW REM POR

1 DĄB DĘBNO 10 24 26:12 7 3 0
2 ORZEŁ TRZCIŃSKO ZDRÓJ 10 18 16:15 5 3 2
3 PIAST CHOSZCZNO 10 17 22:12 5 2 3
4 VINETA WOLIN 10 11 12:17 3 2 5
5 ODRA CHOJNA 10 10 14:15 3 1 7
6 POMORZANIN NOWOGARD 10 3 10:28 1 0 9

Jak widać aby walczyć o wysokie cele należało zabierać punkty zespołom 
mającym takie same aspiracje. Najlepiej wykorzystał to Dąb Dębno i nawet 
nie przeszkodziły mu straty punktów z rywalami typu Kłos Pełczyce (1:2) czy 
z Zorza Dobrzany (1:1). 

Sporą niespodzianką była postawa Osadnika Myślibórz. Wydawało by się, że 
pewny i solidny zespół nie powinien mieć kłopotów z utrzymaniem. Ostatnie 
10 spotkań myśliborzan zakończyły się zdobyciem tylko 3 punktów na 30 
możliwych. Wiosną Osadnik zdobył tylko 7 punktów, gdzie jesień zakończył 
na dziewiątym miejscu mając na koncie 20 oczek.

W dolnych rejonach tabeli walka u utrzymanie toczyła się przez całą rundę 
wiosenną. Z powodu degradacji z IV ligi prawdopodobnie czterech drużyn 
z regionu szczecińskiego, aż połowa zespołów w V lidze toczyła zacięty bój o 
pozostanie w lidze. Ostatecznie to Hutnik jako ostatni zapewnił sobie ligowy 
byt. Decydujące starcie szczecinianie stoczyli w ostatniej kolejce z Fagusem 
(wygrana 1:0), który również miał szansę zająć bezpieczne miejsce. 

O pechu może mówić ekipa Kłosa Pełczyce, która to pożegnała się prawdo-
podobnie z V ligą. W ostatnim meczu Kłos zremisował na wyjeździe z grającą 
o pietruszkę Vinetą Wolin (0:0). W przypadku zwycięstwa zrównałby się 
punktami z Hutnikiem, a mając lepszy bilans spotkań z tą drużyną zepchnąłby 
szczecinian do ligi okręgowej.

Wzmocniona zimą zawodnikami z Kluczevii Stargard ekipa Zorzy Dobrza-
ny miała za zadanie utrzymanie zespołu w V lidze. Jesienią zespół ten zdobył 
tylko 4 punkty i miał stratę 9 punktów do przedostatniego wówczas Mieszka 
Mieszkowice. Ostra szarża Zorzy na wiosnę spowodowała awans tej drużyny 
tylko o jedna pozycję.

Postawę Zorzy w meczach jesiennych powtórzyła Radovia Radowo Małe 
wiosną w jeszcze gorszym stylu. Tylko jeden punkt zdobyty na wiosnę w 13 
spotkaniach (1:1 u siebie z Hutnikiem). Ciekawostką jest, że to właśnie ra-
dowianie byli współudziałowcami najwyższej porażki w całym sezonie (2:11 
w Pełczycach) i najwyższego zwycięstwa (10:1 z Zorzą).

Z powodu wycofania się z rozgrywek III ligi zespołów Amiki Wronki i 
Lecha II Poznań, uniknięcie spadku może spotkać ostatniego tamtej ligi KP 
Police. W efekcie obowiązującego domina, degradacji nie zazna wówczas 
czwarta od końca w IV lidze Stal Szczecin, co oznacza uratowanie       V ligi 
dla Kłosa Pełczyce.

Łącznie w całym sezonie strzelono 828 bramki co dało średnią 3,45 na 
mecz.

Serie:
• najdłużej bez zwycięstwa – Zorza (11 spotkań), Pomorzanin (8)
• najdłużej bez porażki – Dąb (16), Piast Choszczno (11)
• najwięcej zwycięstw z rzędu – Vineta (10), Dąb (7)
• najwięcej porażek z rzędu – Zorza (11), Pomorzanin (8)
• najdłużej bez straconej bramki – Piast Chociwel (5)
• najdłużej bez strzelonej bramki – Pomorzanin (3), Radovia (3)

Poniżej prezentacja tabel „meczów u siebie”, „na wyjeździe” i tabela „me-
czów wiosennych”
Tabela „DOM”

Lp NAZWA
ME-

CZE
PKT

BRAM-

KI
ZW REM POR

1 DĄB DĘBNO 15 43 48:9 14 1 0
2 PIAST CHOSZCZNO 15 37 43:12 12 1 2
3 ORZEŁ TRZCIŃSKO 15 34 38:19 10 4 1
4 VINET WOLIN 15 29 30:10 8 5 2
5 POLONIA PŁOTY 15 28 37:23 9 1 5
6 POMORZANIN NOWOGARD 15 27 32:29 9 0 6

7 ODRA CHOJNA 15 26 40:23 8 2 5
8 PIAST CHOCIWEL 15 26 29:14 8 2 5
9 SPARTA GRYFICE 15 25 28:21 8 1 6

10 KŁOS PEŁCZYCE 15 24 29:17 7 3 5
11 FAGUS KOŁBACZ 15 23 22:22 6 5 4
12 MIESZKO MIESZKOWICE 15 22 25:11 6 4 5
13 OSADNIK MYŚLIBÓRZ 15 17 19:24 5 2 8
14 HUTNIK SZCZECIN 15 16 19:23 5 1 9
15 RADOVIA RADOWO MAŁE 15 15 25:34 4 3 8
16 ZORZA DOBRZANY 15 14 22:59 4 2 9

Dokończenie na stronie 11
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KALENDARIUM
3 LIPCA

Imieniny: Anatol, Haralampia, Heliodor, Jacek, Józef, 
Korneli, Leon, Longin, Longina, Miłosław, Mirosław, 
Racigniew, Radomir, Tomasz, Tryfon i Tryfonia
Międzynarodowy Dzień UFO

4 LIPCA

Imieniny:  Aggeusz, Alfred, Andrzej, Atanazja, Atanazy, 
Aurelian, Elżbieta, Hiacynt, Innocenty, Jacek, Jacenty, 
Józef, Julian, Malwina, Odo, Patrycjusz, Patrycy, Patryk, 
Piotr, Teodor, Udalryk i Wielisław

5 LIPCA

Imieniny: Antoni, Atanazy, Atanazja, Bartłomiej, 
Cyryla, Eliasz, Filomena, Jakub, Karolina, Maria, Marta, 
Michał, Przybywoj, Telimena, Trofima, Wilhelm, Zoe i 
Zoja
Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości

Kronika policyjna

Uwaga Emeryci
Prosimy uprzejmie o sprawdzenie w legi-

tymacji czy składki na ten rok są opłacone. 
Szczególnie ważne jest by ZKP było do końca 
maja opłacone. Z góry dziękujemy. Biuro czyn-
ne w poniedziałki i piątki od godziny 9.00 do 
12.00.             Alina Ochman

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 

Nowogard,  Osina. 

26.06.07
We wtorek 26 czerwca około północy przy ul. 

Bohaterów Warszawy, policja ujęła prowadzące-
go pojazd, który miał 0.53 promila alkoholu we 
krwii.

Natomiast w nocy z 25 na 26 czerwca dokonano 
włamania do piwnicy przy ul. Zielonej. Skradziono 
rower górski o wartości 500 PLN.

Tego samego dnia doszło do podobnego zda-
rzenia przy ul. Poniatowskiego gdzie również 
skradziono rower po wcześniejszym włamaniu 
się do piwnicy.

28.06.07
W czwartek 28 czerwca ok. godz. 2 w nad 

ranem, na trasie nr 6 między Wojcieszynem a 
Żabowem miał miejsce groźny wypadek. Jadący 
nie oznakowanym rowerem, przy złych warunkach 
pogodowych, które powodował padający deszcz, 
wjechał pod nadjeżdżający z naprzeciwka pojazd. 
Poszkodowany został natychmiast przewieziony do 
nowogardzkiego szpitala. Policja ustala dokładne 
okoliczności wypadku.

30.06.07
W sobotę 30 czerwca w godzinach nocnych 

nieznani sprawcy usiłowali dokonać kradzieży kół 

Vo l k s -
wagena 
Passata. 
W trakcie wykręcania szpilek zostali oni spło-
szeni.

W tym dniu policja zatrzymała także pijanego 
kierowcę przy ul. Armii Krajowej (0.79 promila) 
oraz obywatela Niemiec na trasie nr 6 (1.85 pro-
mila).

01.06.07
W niedzielę 1 lipca ok. godz. 21 przy ul. Armii 

Krajowej ujęty został nietrzeźwy kierowca, prze-
woził on cztery osoby. Miał 2.04 promila alkoholu 
we krwii.

W miesiącu czerwcu na terenie gminy No-
wogard skradziono wiele pionowych znaków 
drogowych o łącznej wartości 2.5 tys. PLN. W 
związku z tym policja apeluje do mieszkańców 
Nowogardu i okolic o czujność i zgłaszanie kra-
dzieży znaków oraz niepokojących sygnałów tym 
związanych. Rzeczą powszechnie wiadomą jest, 
że brak dostatecznego oznaczenia drogowego 
stwarza poważne zagrożenie podczas ruchu 
pojazdów.

ps

Potrącono pieszych
W sobotę na przejściu dla pieszych przez ulicę Warszawską potrącono dwoje pieszych. Na szczęście 

skutki zdarzenia nie są tak groźne jak relacjonowali gapie.

Straż Pożarna

Jadący od strony Szczecina kierujący nissanem 
micrą nie dostosował prędkości do panujących wa-
runków i potrącił dwie osoby, które przechodziły 
przez jezdnę od strony kościoła. Z relacji świadków 
wynikało, że poszkodowana kobieta z cięzkimi 
obrażeniami miednicy zostala przewieziona do 
szpitala w Szczecinie. Na szczęście rzeczywistość 
jest nieco inna. 71-letnia kobieta nie odniosła 
żadnych złamań ani innych poważnych obrażeń, a 
została przewieziona do nowogardzkiego szpitala 
tylko ze względu na to, że uskarżała się na bóle w 
klatce piersiowej. W związku z tym policja zakwali-
fikowala to zdarzenie jako kolizję i ukarala sprawcę, 
kierowcę nissana, mandatem karnym.

Ag

Wielka 

mistyfikacja
„Ksiądz arcybiskup Sta-

nisław Wielgus nie był taj-
nym współpracownikiem 
SB. Sprawa jego oskarżenia 
o współpracę ze specsłuż-
bami PRL została celowo 
sprowokowana. O czyny, 
których nigdy nie popełnił, 
nowy metropolita warszaw-
ski został oskarżony przez 
grupę osób, które postano-

wiły nie dopuścić do objęcia przez niego urzędu 
metropolity warszawskiego. Sposób prowadzenia 
sprawy dowodzi, iż mieliśmy do czynienia ze 
zorganizowanym działaniem, za którym kryły się 
określone cele polityczne.”

„Nasz Dziennik” 27.06.2007 r.
O sprawie pisaliśmy w styczniu również w DN, 

prezentując pogląd, że na biskupie Wielgusie doko-
nano swoistego linczu medialno – politycznego. W 
cyklu artykułów, które w tych dniach ukazują się w 
„Naszym Dzienniku” teza o niewinności arcybisku-
pa Wielgusa jest precyzyjnie udowodniona. Warto 
przeczytać, aby wiedzieć, co warto na przyszłość 
czytać i kogo słuchać.

Marek Słomski

W minionym tygodniu, w dniach 25 czerwca – 1 
lipca nowogardzcy strażacy odnotowali trzynaście 
zdarzeń. Najbardziej we znaki dały się porywiste 
wiatry.

W nocy z wtorku na środę około północy 
strazacy usuwali konar drzewa, który spadł przy 
ulicy 15 Lutego. 

W środę około godziny 9.30 strażacy zostali 
wezwani do Osiny gdzie wichura uszkodziła dach 
jednego z budynków zwalając dachówki.

O godzinie 15.10 na ulicy Bohaterów Warszawy 
zderzył się samochód marki opel z samochodem 
renault. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia 
i odłączyli akumulatory pojazdów.

Reszta dnia upłynęła pod znakiem usuwania 
skutków wichury. O godzinie 20.30 spadło drzewo 

w okolicy Sąplonicy, pół godziny później podob-
ne zdarzenie miało miejsce na drodze Bochlin 
- Grabin.

W czwartek nadal likwidowano ślady po wichu-
rze. O godzinie 7.46 usuwano drzewo leżące na 
drodze w miejscowości Czermnica a o godzinie 
17.31 w Osowie.

W piątek strażacy zostali wezwani na trasę No-
wogard – Botno, gdzie po zderzeniu motocykla z 
samochodem ciężarowym na nawierzchni jezdni 
pozostała plama oleju, która została zneutralizo-
wana.

W niedzielę gaszono jedyny pożar, którym było 
płonące pobocze drogi w okolicy miejscowości 
Redostowo. Wezwanie przyjęto o godzinie 16.11.

Ag
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Centralnym punk-
tem przedwczoraj-
szych obchodów była 
uroczysta Msza św., 
która rozpoczęła się 
o godz. 18. Euchary-
stię celebrował J.E. ks. 
arcybiskup Zygmunt 
Kamiński metropolita 
szczecińsko-kamień-
ski. W swojej homilii, 
którą ks. arcybiskup 
wygłosił do wiernych 
podczas Mszy św. 
podkreślił on znacze-
nie Kościoła w wy-
miarze materialnym. 
Porównał on go do 
wieczernika, w któ-
rym wraz ze swoim 
Mistrzem zebrali się 
na łamaniu chleba 
pierwsi chrześcijanie, 
a następnie za ich śla-
dem poszły miliony 
wiernych w ciągu 2 tysięcy lat trwania 
Kościoła i tak jest do dziś. Dzisiej-
szym wieczernikiem jest świątynia, 
która stanowi tę sferę gdzie dokonuje 
się pełnia życia chrześcijańskiego 
drogą poddawania się zbawczej 
mocy płynącej poprzez sakramenty 
święte. 

Wygłaszając swe słowo hierarcha 
mówił również o Kościele jako miej-
scu skupiającym ludzi różnych powo-
łań, którzy winni wzajemnie oddawać 
sobie szacunek i nieść wsparcie.  
Ks. arcybiskup przypomniał także 
o cierpieniu jednostki ludzkiej w 

okowach dwóch zbrodniczych sy-
stemów komunistycznego i nazizmu 
niemieckiego oraz o ofierze jaką w 
tamtych czasach poniósł Kościół, 
odwołując się do takich wydarzeń 
jak proces biskupa Karczmarka 
czy uwięzienie ks. Majdańskiego w 
obozie koncentracyjnym, w którym 
był poddawany pseudomedycznym 
eksperymentom.

Po zakończeniu Mszy św. ks. ar-
cybiskup poświęcił dzwony nowo 
wybudowanego kościoła parafii św. 
Rafała Kalinowskiego w Nowogar-
dzie, które już zamontowane zostaną 
na wieży kościoła. Największy z nich 

15 lat parafii 
św. Rafała Kalinowskiego

1 lipca minęło 15 lat od momentu powstania parafii p.w. św. Rafała Ka-
linowskiego w Nowogardzie. W związku z tym w ubiegłą niedzielę odbyły 
się uroczystości upamiętniające to wydarzenie sprzed lat.

poświęcony został patronowi parafii 
św. Rafałowi Kalinowskiemu, jest 
darem mieszkańców Nowogardu, 
średni nosi imię Ojca Świętego Jana 
Pawła II, został ufundowany przez 
Polskie Zjednoczone Stronnictwo 
Ludowe, najmniejszy zaś, z widnie-
jącym na nim wizerunkiem Matki 
Bożej Fatimskiej, upamiętnia ofiary 
Sybiru, został on złożony w darze 
przez Sybiraków. Ks. biskup poświęcił 
również witraż przedstawiający Jana 
Pawła II błogosławiącego Kościół 
p.w. św. Rafała Kalinowskiego w 

Nowogardzie, witraż ten jest darem 
parafian. Na koniec proboszcz parafii 
ks. Kazimierz Łukjaniuk wyraził po-
dziękowanie wszystkim tym, którzy 
w jakikolwiek sposób wspomogli 
fundację dzwonów i zorganizowali 
uroczystości rocznicowe.

Po mszy świętej na terenie parafii 
odbył się piknik, loteria fantowa, 
można było również wspomóc budo-
wę Kościoła zakupując pamiątkową 
cegiełkę.

Piotr Słomski 
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Samorządowcy 
w Nowogardzie

Już po raz drugi odbył się konwent burmistrzów i wójtów z powiatu go-
leniowskiego zorganizowany przez starostwo. Gospodarzem odbywającego 
się w restauracji „Kamena” spotkania była gmina Nowogard.

Policjanci na skuterach

Poza samorządowcami 
do naszego miasta przy-
była poseł Magdalena Ko-
chan. Wszystkich gości po-
witał burmistrz Kazimierz 
Ziemba i wszyscy przeszli 
do porządku obrad. A ten 
był bogaty. Zaczęto od roz-
mów o współpracy miast i 
gmin, po czym Goleniów 
przekazał informacje przy-
datne dla pracodawców 
na temat Goleniowskie-
go Parku Przemysłowego. 
Rozmawiano również na 
temat problemów związa-
nych z dowozem doń pracowników 
jak i ogólnie z problemami związa-
nymi z drogami. Najbardziej „nowo-

gardzkim” punktem obrad był rozwój 
turystyki, gdzie właśnie najbardziej 
udzielała się nasza gmina.

Ag

Podczas ostatniej Sesji RM po-
stanowiono uwzględnić prośbę Ko-
mendanta miejscowego Posterunku 
Policji i przeznaczyć pieniądze na 
zakup dwóch skuterów wraz z wypo-
sażeniem (kaski i rekawice). Zapewne 
dodatkowe i manewrowe pojazdy 
usprawnią działania interwencyjne 
policji szczególnie przy sygnałach o 
sprzedaży alkoholu nieletnim, piciu 
alkoholu w miejscach publicznych 
oraz przy agresywnych zachowaniach 
niektórych obywateli. Pieniądze 
wyasygnowano zmieniając przezna-
czenie części środków jakie wpływają 
do Gminy z tytułu opłat za sprzedaż 
napojów alkoholowych. 

Jak już pisałem w poprzednim 
wydaniu dyskusja była burzliwa, 
miejscami humorystyczna ale zwy-
ciężył rozsądek – na Sesji zmieniono 
projekt uchwały i na wniosek radnego 
Sławomira Kucala zwiększono środki 
z 9 000 zł do 18 000 zł. Umożliwi 

to zakup profesjonalnych skuterów 
sprawdzonych już w innych komen-
dach policji. W tej samej uchwale 
przeznaczono także 5 000 zł na 
remont łazienki przy Klubie Pa-
cjenta mieszczącego się na zapleczu 
Ratusza.

LMM
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Niech smutek zniknie w górskim potoku
By radość kwitła jak róża co roku

By najpiękniejsze chwile w Twoim życiu
Trwały wiecznie.

Z okazji 80 urodzin
kochanej mamie, babci i prababci

Stanisławie 
Kwiatkowskiej

wielu łask Bożych 
i wszelkiego błogosławieństwa

na dalsze lata w zdrowiu i radości
życzy: pięć córek, zięciowie, wnuki 

i pięcioro prawnuków

ŻYCZENIA

Mieszkaniowe Zasoby Gminy

Czynsze będą rosły!
W przyjętym na majowej Sesji RM Programie Gospodarowania Mieszkaniowym 

Zasobem Gminy przewiduje się niestety coroczny wzrost opłat czynszowych. Do 
2011 roku muszą one osiągnąć poziom 3% tzw. odtworzeniowej wartości lokalu. 
Przewiduje się ,że wówczas czynsze pokryją koszty eksploatacji,wynagrodzenie 
zarządu,bieżącej naprawy i konserwacji oraz opłaty zaliczkowe jakie Gmina wnosi 
na pokrycie zarządu we wspólnotach mieszkaniowych z tytułu udziału  Gminy w 
nieruchomościach wspólnych.

Za podstawę do ustalenia wysokości stawek 
czynszu w poszczególnych latach przyjęto wskaź-
nik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 metra 
kwadratowego powierzchni użytkowej budynków 
mieszkalnych dla województwa zachodniopo-
morskiego zwany „wskaźnikiem przeliczeniowym 
wojewody”. Wskażnik ten jest ogłaszany w formie 
obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego. 
Od 1 kwietnia br wynosi on 2 710 zł/m. kw.

Obliczając wielkość stawek mnożymy „wskaźnik 
wojewody” przez założony w danym roku wzrost 
procentowy i wynik dzielimy przez 12.

Musimy jednak wiedzieć, że wartość przelicze-
niową 3% osiągną w zasobach Gminy tylko miesz-
kania o wysokiej skali punktowej czyli najlepsze, 
najlepiej wyposażone i polożone w atrakcyjnych 
punktach miasta. Przykładowo – jeżeli obecnie 
czynsz w takich mieszkaniach wynosi 3,47 zł/m.kw 
to po zastosowaniu wskaźnika 3% w roku 2011 
osiągną poziom 

6.78 zł/m. kw.
Mieszkania o gorszym standardzie nie osiągną 

poziomu 3% wartości odtworzeniowej i czynsze 
wzrosną ale nieznacznie. Np.przy najniższym 
dzisiaj w Nowogardzie czynszu 1,44 zł/m. kw. w 
roku 2011 wskaźnik wynosił będzie tylko 1,25%, 
a czynsz wyniesie 2.82 zł/m.kw.

Stawka czynszu zależy od wartości punktowej. 
Punkty będą wpisywane do umowy najmu, a war-
tość wskaźnika odtworzeniowego dla mieszkania 
ustalał będzie Burmistrz.

Za co są punkty? Oto niektóre przykłady:
Położenie budynku:
– w centrum miasta – plus 3 pkt, na peryferiach 

miasta – plus 2 pkt, poza granicami miasta – minus 
2 pkt, budynek wolnostojący – plus 2 pkt, miesz-
kanie w zabudowie zwartej - plus 1 pkt.

Położenie mieszkania w budynku:  
- parter i ostatnie piętro  - minus 1 pkt, I, II, III 

piętro – plus 1 pkt, w budynku 
gdzie są dwa mieszkania – plus 
2 pkt, w suterenie, oficynie i na 
poddaszu – minus 2 pkt, pokoje 
nasłonecznione – plus 1 pkt, nie 
nasłonecznione 0 pkt.

Wyposażenie mieszkania:
- ogrzewanie z kotłowni – plus 

1 pkt, ciepła woda z kotłowni 
– plus 1 pkt, instalacje wodo-
ciągowe, kanalizacyjne, gazowe 
– za każdą plus 2 pkt, łazienka 
w mieszkaniu – plus 3 pkt, WC 
w mieszkaniu – plus 2 pkt, WC 
poza lokalem – minus dwa pkt, 
centralne etażowe  ekologiczne 
– minus 2 pkt.

Stan techniczny budynku:
- wybudowany lub po grun-

townym remoncie po 01.01.1990 
r – plus 7 pkt, budynek z lat 1968 
– 1989 – plus 5 pkt, budynki z lat 
(wybudowane lub wyremonto-
wane) 1946 – 1967 – plus 3 pkt., 
budynek do rozbiórki – minus 
1 pkt.

Gdy lokatorzy sami sprzatają 
klatki schodowe, piwnice i inne 
części wspólne – minus 2 pkt.

Na dzień dzisiejszy dodając i 
odejmując poszczególne punkty 
ustalono, że najgorsze mieszka-
nia „uzbierały” tylko po 8 pkt 
(stawka czynszu 1.44 zł/m.kw i 
wskaźnik wartości odtworzenio-
wej 0.64%), mieszkanie z 10 pkt 
– czynsz 1,63 zł/m.kw i wskaź-
nik 0,72%, mieszkanie 20 pkt 
– czynsz 2,73 zł/m.kw i wskaź-
nik 1,21. Najlepsze mieszkania 
wyceniono na 26 pkt – czynsz 
3,47 zł/m.kw i wskaźnik 1,54 %. 
Tylko te mieszkania osiągną w 
2011 roku wskaźnik 3%.

UWAGA: przez peryferie mia-
sta uważa się budynki położone 
przy ul. Leśnej, Bema, Smużyny, 
Radosława, Bohaterów War-
szawy od skrzyżowania z ul. 
Radosława w kierunku Dobrej-
Nowogardzkiej.

Ponieważ niektórym najem-
com trudno byłoby płacić zwięk-
szane czynsze przewiduje się 
dla nich ulgi. Zasady i wielkość 
przyznawania ulg w następnym 
numerze „DN” 

Opr. LMM

Przyjmowanie wniosków o przyznanie 

świadczeń rodzinnych i opiekuńczych

Dział Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie 
informuje, że od 9 lipca br. rozpoczyna wydawanie i przyjmowanie wnio-
sków o przyznanie świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2007/2008. 

Wnioski wydawane i przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 7.30 do 15.30 w pokojach nr 8, 9 i 10.

Wnioski można będzie również pobrać ze strony internetowej  www.bip.
nowogard.pl

Podstawowe dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku to:
-  zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie rodziny za 2006 

rok

- akt urodzenia dziecka oraz kserokopia dowodu osobistego wniosko-
dawcy (w przypadku starania się po raz pierwszy w Ośrodku Pomocy 

Społecznej o przyznanie świadczeń rodzinnych)

- w zależności od rodzaju dodatku do zasiłku rodzinnego, o który będzie 
się ubiegała strona dodatkowe dokumenty zostaną wymienione w ulotce in-
formacyjnej dołączonej do druku wniosku wydanego przez tut. Ośrodek. 

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych określono w ustawie następu-
jąco:

- wnioski wraz z dokumentami złożone do dnia 31 lipca – wypłata za 
miesiąc wrzesień nastąpi do 30 września 2007r.  

- wnioski wraz z dokumentami złożone w okresie od 1 sierpnia do 30 
września – ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata za miesiąc 
wrzesień nastąpi do  31 października 2007r. 

Ponadto Ośrodek informuje, że wysokość przeciętnego dochodu uzy-
skanego z hektara przeliczeniowego za rok 2006 ogłoszona zostanie przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nie później niż do 23 września 
br., więc do tego czasu nie będzie możliwe ustalenie dochodu rodziny 
utrzymującej się z gospodarstwa rolnego. Może to spowodować opóźnienie 
w wypłacie świadczeń za miesiąc wrzesień br. 

W celu uzyskania informacji dotyczących zasad przyznawania i wy-
płacania świadczeń rodzinnych w nowym okresie zasiłkowym 2007/2008 
udostępnione są numery telefonów (czynne w godzinach pracy Ośrodka 
Pomocy Społecznej):

Zasiłki rodzinne: 39-20-200 oraz 39-25-268. 

Ukarać Mularczyka

SLD wnioskuje
Podczas Sesji Rady Miejskiej 

w dniu 27 czerwca radny Robert 
Czapla przekazał na ręce Prze-
wodniczącego Rady pisemny 
wniosek  - szef miejscowych 
struktur SLD chce by Przewod-
niczący powiadomił prokuratora 
o popełnieniu przestępstwa 
przez radnego Jana Mularczyka 
polegającego na złożeniu nie-
zgodnego z prawdą oświadcze-
nia majątkowego.

Sprawę już opisywałem w DN 
i zdania nie zmieniam – radny 
Jan Mularczyk był dobry gdy 
reprezentował SLD i z jego listy 
uzyskał mandat. Po wyborach 
Mularczyk zasilił klub PSL i 
został momentalnie „czarną 
owcą”. Wówczas grzechem stało 
się to o czym SLD wiedział od 
dawna – przecież Jan Mularczyk 
od dawna pracował w PUWiS 
i co roku składał oświadczenia 
majątkowe. Robert Czapla zna-
lazł „przekręt”, bo Mularczyk 
miał być rzekomo prokuren-
tem o czym nie wspomniał w 

oświadczeniu. Nawet ekspertyza 
prawna  mówiąca o rzetelności w 
oświadczeniu majątkowym Jana 
Mularczyka nie pomogła – SLD 
walczy nadal.

Prokurent to pełnomocnik 
firmy mający upoważnienie do 
działania w imieniu firmy. Nie 
jest to stanowisko służbowe, 
zwykle za czynności prokury 
(zastępstwo, pełnomocnictwo) 
nie pobiera się wynagrodzenia. 
Prawda jest tylko jedna – nie 
chodzi o Jana Mularczyka tylko 
radnego Mularczyka! Gdyby 
udało się pozbawić go mandatu 
to wówczas SLD zyska jednego 
radnego kosztem koalicji. Zgod-
nie z ordynacją wyborczą miej-
sce radnego, który traci mandat 
zajmuje kolejny kandydat z naj-
większą liczbą głosów. Byłby to 
Roman Saniuk ze Strzelewa.

Jan Mularczyk ma prawo po-
wiedzieć krótko – jest to nagon-
ka polityczna!

LMM
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Historia parafii należy, że kamień ten został wydo-
byty z grobu świętego Piotra Apo-
stoła w Rzymie i poświęcony przez 
Ojca Świętego Jana Pawła II. 

Budowała kościoła przebiegała w 
niezwykle szybkim tempie. W dniu 
16 czerwca 2001 roku odprawiona 
została pierwsza Msza św. w gmachu 
nowego kościoła, w dniu tym 25 – 
lecie święceń kapłańskich obchodził 
także ks. proboszcz parafii św. Rafa-
ła Kalinowskiego Kazimierz Łukia-
niuk: Kościół znajdował się wtedy w 
stanie surowym, nadal trwały prace 
budowlane, jednak właśnie od tego 
dnia rozpoczęło swoją działalność w 
tym kościele duszpasterstwo, odpra-
wiano Msze św., sprawowano sakra-
menty...

22 maja 2002 roku J.E. ksiądz ar-
cybiskup Marian Przykucki poświę-
cił krzyż, którym została zwieńczo-
na wieża naszego kościoła. Po czym 
10 listopada tego roku poświęcił on 
nowe ołtarze boczne Jezusa Miło-

siernego i św. Rafała Kalinowskiego. 
Ołtarze te były dziełem Jacka Zię-
ciaka, natomiast widniejące na nich 
obrazy namalował mgr Tadeusz Ma-
kulec ze Szczecina.

Rok później 20 listopada 2003 
roku J.E. ksiądz biskup Marian Kru-
szyłowicz poświęcił nowy witraż 
przedstawiający św. Rafała. Witraż 
ten był darem Sybiraków, wykonany 
został przez artystę plastyka Janusza 
Sobczyka z Warszawy.

20 listopada 2005 J.E. ksiądz arcy-

biskup Marian Przykucki poswięcił 
ikonę Chrystusa Ukrzyżowanego, 
która stanowi wierną kopię ikony 
z kościoła w Areco we Włoszech 
namalowanej przez ojca malarstwa 
włoskiego Giovanni’ego Cimabue 
(1240 – 1302), wykonana zosta-
ła przez mgr Tadeusza Makulca ze 
Szczecina.

W ciągu piętnastolecia istnienia 
parafii miało miejsce wiele wyda-
rzeń, które szczególnie głęboko za-
pisały się w pamięci parafian, oto 
krótkie kalendarium tych wydarzeń, 
o których postanowiliśmy jeszcze 
raz wspomnieć:

- 5 czerwca 1994 roku – prymi-
cja ks. Andrzeja Moskwy (pierwszy 
ksiądz z parafii),

- 27 maja 1995 roku – nawiedze-
nie figury Matki Bożej Fatimskiej z 
osiedla „Słoneczne” w Szczecinie,

- 2 czerwca 1997 roku – prymicja 
ks. Roberta Gnycha, (drugi ksiądz z 
parafii),

- 28 października 1997 roku – na-
wiedzenie relikwii św. Wojciecha,

- 25 listopada 1999 roku – nawie-
dzenie obrazu Jezusa Miłosiernego,

- 12-19 listopada 2000 roku – oo. 
Redemptoryści przeprowadzili w 
parafii pierwsze Misje św,

- 5 lipca 2005 roku – nawiedzenie 
relikwii św. Teresy od Dzieciątka Je-
zus,

W związku z tym, że w skład pa-
rafii wchodzą także kościoły filialne 
nadmienić należy również o tym, 
jakie zmiany dokonały się w tych 
kościołach. Otóż w latach tych w 
kościele filialnym w miejscowości 
Jarchlino wymieniona została cała 
instalacja elektryczna, gmach koś-
cioła został odmalowany, położona 
została również nowa posadzka. 
Generalny remont przeprowadzo-
ny został w kościele w Kulicach, 
wymieniono miedzy innymi 30% 
wierzby dachowej, położono nową 
dachówkę, założono nową instalację 
elektryczną, odmalowano cały koś-
ciół oraz położono nową posadzkę 
ceramiczną.

Tak właśnie w wielkim skrócie 
przedstawiają się osiągnięcia pierw-
szych piętnastu lat życia parafii p.w. 
św. Rafała Kalinowskiego. Oczywi-
ście to wszystko byłoby niemożliwe 
bez ogromnego zaangażowania wier-
nych oraz przyjaciół parafii, za które 
jako proboszcz z całego serca dzięku-
ję.

Dziękujemy księdzu proboszczowi 
za przypomnienie nam tych wszyst-
kich wydarzeń, jakie miały miejsce 
w ciągu 15 lat życia parafii i życzymy 
Błogosławieństwa Bożego dla parafii 
oraz jej proboszcza.

 Piotr Słomski

we wspomnienieniach 
ks. Kazimierza Łukjaniuka

Dnia 1 lipca 2007 upłynął wiek od chwili gdy Bóg powołał do Siebie swe-
go sługę św. Rafała Kalinowskiego. W tym dniu obchodziliśmy również 15 
– lecie powstania naszej parafii, której patronem jest św. Rafał Kalinowski. 
W ciągu tych lat życie parafii obfitowało w wiele wydarzeń, które składają 
się na jej dotychczasowe dzieje. Korzystając ze stosownego momentu jakim 
jest piętnasta rocznica powstania, przypomnijmy pokrótce jej historię, roz-
mawialiśmy o niej z ks. proboszczem Kazimierzem Łukjaniukiem.

Otóż, parafia p.w. św. Rafała Ka-
linowskiego w Nowogardzie została 
powołana do życia na mocy dekre-
tu J.E. księdza arcybiskupa Mariana 
Przykuckiego, ówczesnego metro-
polity szczecińsko-kamieńskiego w 
dniu 1 lipca 1992 roku. Parafia ob-
jęła część miasta Nowogard, która 
pierwotnie znajdowała się w obrębie 
parafii macierzystej p.w. Wniebo-
wzięcia NMP przy ul. Kościelnej. U 
zarania swojej działalności parafia 
św. Rafała Kalinowskiego dyspono-
wała Kościołem filialnym w Sąpolni-
cy. Po upływie 5 lat w obszar parafii 
zostały włączone również Kościoły 
filialne w Kulicach i Jarchlinie. Misję 
tworzenia nowej parafii powierzo-
no ks. Kazimierzowi Łukianiukowi, 
który w tamtym czasie sprawował 
funkcję proboszcza parafii p.w. św. 
Anny w Długołęce oraz wicedzieka-
na Dekanatu Nowogard. 

 Prace w nowej parafii roz-
poczęły się od kupna placu pod bu-
dowę domu parafialnego i kościoła. 
Po otrzymaniu aktu notarialnego 3 
listopada 1992, stanowiącego ofi-
cjalny dokument nabycia tego grun-
tu, rozpoczęto budowę kaplicy, w 
której sprawowano msze św. przez 
pierwsze lata działalności parafii. 
Pierwszą Eucharystię, na nowym 
placu, celebrował J.E. ksiądz biskup 
Jan Gałecki, który poświęcił plac pa-
rafialny dnia 20 listopada 1992 roku 
w pierwszą uroczystość odpustową 
ku czci św. Rafała Kalinowskiego 
: Była to niezwykła Msza, wieczór, 
padający deszcz zacinający wiatrem 
i setki ludzi stojących pod gołym nie-
bem – wspomina proboszcz.

Pierwszym wikariuszem parafii 
został ks. Marek Piotrowski. W wy-
konywaniu wielu czynności pomoc 
niosły również siostry zakonne ze 
Zgromadzenia Sióstr Opatrzności 
Bożej s. Halina Modelska i s. Ma-
riola Przybył, które na co dzień po-
sługiwały w parafii Wniebowzięcia 
NMP.

Na początku księża mieszkali w 

dawnej parafii przy ul. Pocztowej 
6 w Nowogardzie. Na samym po-
czątku istnienia parafii swoją pręż-
ną działalność rozpoczęło również 
duszpasterstwo. W maju 1994 roku 
rozpoczęła się budowa nowego 
domu parafialnego, pod którego bu-
dowę kamień węgielny wmurował 
J.E. ksiądz arcybiskup Marian Przy-
kucki, wydarzenie 
to miało odbyło 
się 22 czerwca 
1994 roku. 15 
września 1996 
roku w nowym 
domu zamiesz-
kały trzy siostry 
ze Zgromadzenia 
Sióstr Opatrzno-
ści Bożej Księża 
wprowadzili się 
tam przed Świę-
tami Bożego Na-
rodzenia tego 
samego roku:  
Co prawda, wie-
le było jeszcze 
do zrobienia, ale 
budynek był już 
d o p row a d z o ny 
do takiego stanu, 
że można było w 
nim zamieszkać 
– tak te czasy po 
latach wspomi-
na ks. Kazimierz 
Łukjaniuk. 

Dnia 14 wrześ-
nia 1998 roku 
rozpoczęto prace 
nad budową nowego kościoła. Dwa 
lata później, kiedy prace budowlane 
były już dalece zaawansowane (ścia-
ny zewnętrzne znajdowały się na 
wysokości 520 cm, flary wewnętrz-
ne i ściany szczytowe dochodziły do 
wysokości 740 cm, wylana została 
również posadzka), w dniu 30 mar-
ca 2000 roku J.E. ksiądz arcybiskup 
Zygmunt Kamiński wmurował ka-
mień węgielny pod budowę nowego 
kościoła. Nadmienić w tym miejscu 
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W dniach 09.07.2007 r. do 21.07.2007 r. odbywały się będą młodzieżowe 
warsztaty, których uczestnicy zakwaterowani zostaną w internacie Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Poniatowskiego 21 

oraz w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
przy ul. Poniatowskiego 17.

WSTĘP NA WSZYSTKIE PROJEKCJE FILMOWE – BEZPŁATNY!!!
Festiwal „Lato z Muzami”® Nowogard’2007

14.07.2007r. (sobota)
Scena plenerowa
18.00  Uroczyste rozpoczęcie Festiwalu „Lato z Muzami”®

W programie:
- Odsłonięcie tablicy pamiątkowej reż. AGNIESZKI HOLLAND – NDK
- Otwarcie wystawy malarskiej - Miejska Biblioteka Publiczna
- Wręczenie Honorowego „LAURU CISOWEGO” reżyserowi AGNIESZCE 

HOLLAND
- „KOROWÓD” - piosenki z repertuaru Marka Grechuty w wykonaniu 

Zespołu Projekt  Niemien
- Projekcja filmu pt. „KOBIETA SAMOTNA”, prod. polskiej, reż. Agnieszka 

Holland, 105’
- Pokaz sztucznych ogni
- Projekcja filmu konkursowego pt. „TESTOSTERON”, prod. polskiej, reż. 

Andrzej Saramonowicz, 119’, Dystrybutor: ITI Film Studio

15.07.2007r. (niedziela)
Sala widowiskowa Nowogardzkiego Domu Kultury
10.00 Spotkanie z reżyserem Agnieszką Holland oraz projekcja jej filmu 
Mini Kino dla dzieci
14.00 Kino malucha - projekcja filmu animowanego  „PRZYGODY GA-

PISZONA”, prod. polskiej, reż. Jerzy Kotowski, 100’ 
16.00  Kino starszaka - projekcja filmu fabularnego  „KRÓL MACIUŚ I” 

prod. polskiej, reż. Wanda Jakubowska, 89’
Plac Wolności  centrum miasta
18.00 Spektakl dla dzieci pt. „ZŁOTY SMOK Z PROMIENISTEJ KRA-

INY” w wykonaniu Pracowni Teatralno-Plastycznej Teatr „Ko.t” 
Scena plenerowa
19.00  Widowisko artystyczne pt. „WYSPA CZTERECH WIATRÓW” w 

wykonaniu artystów z NDK, scenariusz: L. Jurek,reż. J. Gornowska, choreo-
grafia: B. Żróbek

20.30  Koncert irlandzkiego zespołu wokalno-instrumentalnego „CALE-
DONIA” wraz z grupą taneczną

22.00 Projekcja filmu pt. „KOPIA MISTRZA”, prod. polskiej, reż. Ag-
nieszka Holland, 104’, Dystrybutor: ITI Film Studio

- Projekcja krótkometrażowego niemieckiego filmu alternatywnego
- Projekcja filmu konkursowego pt. „PRZECZUCIE”, prod. USA, reż. 

Mennan Yapo, Dystrybutor: ITI Film Studio

16.07.2007r. (poniedziałek)
Sala widowiskowa Nowogardzkiego Domu Kultury
Mini Kino dla dzieci
15.00 Kino malucha - projekcja filmu animowanego  „PRZYGODY 

SKRZATÓW” prod. polskiej, reż. Edward Sturlis, 70’
17.00  Kino starszaka - projekcja filmu fabularnego  „MARYSIA I KRAS-

NOLUDKI”  prod. polskiej, reż. Jerzy Szewski, 71’
Scena plenerowa
20.00  Koncert zespołu „SPIRIT BAND - COVER BAND”
30.30 Spektakl pt. „ZIELONO NAM”, reż. Aneta Drążewska w wykonaniu 

teatru FONEM 
z Nowogardzkiego Domu Kultury
22.30  Projekcja filmu pt. „AKTORZY PROWINCJONALNI”, prod. 

polskiej, reż. Agnieszka Holland, 103’
-  Projekcja filmu konkursowego pt. „MALOWANY WELON”, prod. Chiny, 

USA, reż. John Curran, Dystrybutor: ITI Film Studio

17.07.2007r. (wtorek)
Sala widowiskowa Nowogardzkiego Domu Kultury
Mini Kino dla dzieci
15.00 Kino malucha - projekcja filmu animowanego  „WIO, LEOKA-

DIO!”  prod. polskiej, reż. Lucjan Dembiński, 80’ 
17.00  Kino starszaka - projekcja filmu fabularnego „PIERŚCIEŃ KSIĘŻ-

NEJ  ANNY” prod. polskiej, reż. Maria Kaniewska, 98’
Scena plenerowa
20.00  Koncert zespołu wokalno-instrumentalnego „SKAMBOMAM-

BO”  
22.00  Projekcja filmu artystycznego
- Projekcja filmu konkursowego pt. „WZGÓRZA MAJĄ OCZY 2”, prod. 

USA, reż. Martin Weisz, 89‘, Dystrybutor: ITI Film Studio
- Projekcja filmu pt. „GOLEM”, prod. Niemieckiej, reż. Paul Wagener, 

84’

18.07.2007r. (środa)
Sala widowiskowa Nowogardzkiego Domu Kultury
Mini Kino dla dzieci
15.00 Kino malucha - projekcja filmu animowanego - „W KRAINIE 

CZARNOKSIĘŻNIKA OZA 1” prod. polskiej, reż. Alina Kotowska, 70’
17.00  Kino starszaka - projekcja filmu fabularnego „TAJEMNICA DZI-

KIEGO SZYBU”  prod. polskiej, reż. Wadim Berestowski, 92’
Scena plenerowa
20.00 Koncert zespołu wokalno-instrumentalnego „BIG FAT MAMA” 
22.00 Projekcja filmu artystycznego
- Projekcja filmu pt. „NICZEGO NIE ŻAŁUJĘ EDITH PIAF”, prod. 

Francja, reż. Olivier Dahan, 140’, Dystrybutor: ITI Film Studio

19.07.2007r. (czwartek)
Sala widowiskowa Nowogardzkiego Domu Kultury
Mini Kino dla dzieci
15.00 Kino malucha - projekcja filmu animowanego - „W KRAINIE 

CZARNOKSIĘŻNIKA OZA 2”  prod. polskiej, reż. Alina Kotowska, 70’
17.00  Kino starszaka - projekcja filmu fabularnego „WYSPA ZŁOCZYŃ-

CÓW” prod. polskiej, reż. Stanisław Jędryka, 85’
Scena plenerowa
20.00 Koncert zespołu wokalno-instrumentalnego z Niemiec 

„KRACH”  
22.00 Projekcje filmów powstałych na tegorocznych warsztatach 
  Wspomnienia o LEONIE NIEMCZYKU: 
  - projekcja filmu po warsztatowego z 2006 r.
  - projekcja filmu pt. „NÓŻ W WODZIE”, prod. polskiej, reż. Roman 

Polański, 94’

20.07.2007r. (piątek)
18.00  Uroczyste zakończenie Festiwalu „Lato z Muzami”®

W programie:
- odsłonięcie odlewów stop artystów malarzy - plac przed Nowogardz-

kim 
- Domem Kultury
- otwarcie wystaw: poplenerowej i powarsztatowej  Nowogardzki Dom 

Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna 
- Scena plenerowa przy Nowogardzkim Domu Kultury
- Wręczenie „Lauru Cisowego”  nagrody publiczności dla najlepszego 

filmu Festiwalu,
- Koncert zespołu wokalno-instrumentalnego „WYTRAWNI”
- Finałowy projekt powarsztatowy pt. „ZERO TOLERANCJI” w reż. Ar-

kadiusza Buszko
- Dyskoteka z DJ HUBERTUSE oraz DJ DON LUCA i DJ GRUSZI

Program „Lata z Muzami”
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W obiektywie Jana Korneluka                     

 Józef Serdyński

„wczoraj” i dziś

PODZIĘKOWANIA

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze
naszej najdroższej 

mamusi, babci i prababci

śp. 
Marii Skwarzyńskiej
oraz za wszystkie słowa otuchy

serdeczne podziękowania 
składa rodzina

Dr. Rokickiemu, dr Buragas 
i całemu personelowi szpitala 

w Nowogardzie
serdeczne podziękowania 

za troskliwą i fachową opiekę 
podczas pobytu mojej Mamy 

śp. 
Marii Skwarzyńskiej 

w szpitalu 
składa 

córka Danuta Śmigiel z rodziną

Serdeczne podziękowania
dla dr Bożeny Salamon

za stałą, troskliwą i fachową 
opiekę zdrowotną

mojej mamy

śp. 
Marii Skwarzyńskiej

składa 
córka Danuta Śmigiel z rodziną

Numeracja posesji

Płacimy za niefrasobliwość
Zakończona w czerwcu kontrola numeracji porządkowej nieruchomości 

dała szokujące wyniki – brak tabliczek z numerem porządkowym i nazwą 
ulicy lub miejscowości zanotowano w 1047 przypadkach – 421 w mieście i 
626 na wsiach. Do każdego wlaściciela lub zarządcy wysłano pismo z zale-
ceniem  usunięcia tego uchybienia.Teraz będzie kolejna kontrola – w lipcu 
i sierpniu sprawdzane będzie wykonanie zalecen z udziałem dzielnicowych 
Komisariatu Policji. Wbrew pozorom sprawa jest niezwykle poważna – po-
mijając prywatnych obywateli błądzących w poszukiwaniu znajomych, którzy 
mogą się zdenerwować to już lekarz w karetce pogotowia czy straż pożarna 
błądzić nie może…

LMM 

PODZIĘKOWANIA PODZIĘKOWANIA

Informacja Zarządu NFOP
W związku z rozpoczęciem prac 

przygotowawczych do opracowania 
budżetu na 2008 rok przypomina-
my wszystkim działającym organi-
zacjom pozarządowym na terenie  
gminy Nowogard , że  do 15 wrześ-
nia składamy wnioski w pokoju nr 5 
Urzędu Miejskiego. 

26 czerwca odbyło się spotkanie 
zarządu NFOP z władzami miasta 
i skarbnikiem, gdzie dokonano no-
wych ustaleń dotyczących składa-
nia dokumentów przy aplikacji po 

środki z budżetu. W związku z tym  
począwszy od tego roku wymagane 
będą dwa dokumenty:

1) harmonogram działań  na rok 
2008

2) zestawienie wydatków
W związku z tym zarząd NFOP  

przystąpił do opracowania tych dru-
ków  i będą one dostępne ok. 5 lipca 
w pokoju nr 5 w Ratuszu.

Sekretarz NFOP 
Andrzej Wasiak

Budowniczy  nowogardzkiego toru motocrossowego
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P.U.H. GRUND-MAX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

REKLAMA

DOCIEPLENIA 

ELEWACJE
Nowogard – Goleniów – Szczecin

Tel. 513 872 042

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 
I Liceum Ogólnokształcące im. ppor. Emilii Gierczak

w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 8 

OGŁASZA NABÓR 
na I semestr 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych – Zaocznego 
w roku szkolnym  2007/2008. 

Nauka bezpłatna 

przez cały okres kształcenia!!!
Informacje w sekretariacie szkoły – tel. 091 39-20-213.

Pizzeria „FANTAZJA”
organizuje przyjęcia 

okolicznościowe
Zapraszamy

Tel. 091 39 20 750

SNACK BAR
zaprasza

na pizzę 
prosto z pieca

Plac Wolności 7
Tel. 091 39 26 913 - dowóz

KOMINKI

SKLEP Z KOMINKAMI 
– NOWOGARD

UL. BOH. WARSZAWY 103A
Oferuje:
- sprzedaż wkładów kominkowych i pie-

ców grzewczych firmy „JOTUL” (10 lat 
gwarancji)

- sprzedaż wkładów komnkowych firmy 
„LECHMA” (5 lat gwarancji)

- sprzedaż wkładów kominkowych i pie-
ców firmy „BELFONTE”, „CHEMINEES”, 
„DIFUSION”, „FRANCO BELGE”.

- montaż wkładów i obudów zakupio-
nych u nas i przez zleceniodawcę

- wykonanie obudów projektowanych 
indywidualnie

- wykonywanie kominków tradycyjnych 
otwartych

- montaż drzwiczek z szybą do kominków 
otwartych

- naprawa i przeglądy kominków
OFERTA SPECJALNA:
Wkład kominkowy 14 kw – 1050 zł
Obudowa + belka – 1350 zł
Razem -  2 400 zł
Podłączenie wkładów zakupionych u nas 
w miesiącach lipiec – sierpień – GRATIS

Sklep czynny od poniedziałku 
do piątku 9.00 – 17.00

W soboty w godz. 9.00 – 13.00
Kontakt tel.: Sklep – 091 39 25 000, 

wł. 507 967 205, 091 39 23 652
ZAPRASZAMY

Program Festiwalu w Strzelewie
CZWARTEK 5 LIPCA 

16:00 Dulsori (Korea Płd.)  - warsztaty muzyczno-rytmiczne, 
pokazy na placu we wsi (obowiązują wcześniejsze zapisy)
21:00 Jesienni Przyjaciele - koncert na dużej scenie we wsi 
22.30 Quartet Jorgi  koncert na dużej scenie 
           
PIĄTEK 6 LIPCA 
17.00 Otwarcie Festiwalu, msza św. (na dużej scenie) 
18.00 Stumetrowy Stół Strzelewski - poczęstunek na powitanie gości
18.00 Grupa Regional Umicar  - Capoeira na placu we wsi, 
brazylijski taniec połączony z pokazem technik walk
20:00 Grupa Muflasz (Gdańsk) „Truflasz, 
czyli polowanie na dzika”  stodoła u Helanda
21:30 Kochankowie Gwiezdnych Przestrzeni (Warszawa)  koncert na dużej 
scenie
24:00 Przemysław Nowak - koncert akordeonowy (stodoła u Helanda)

SOBOTA 7 LIPCA
12.00 -16:00  Warsztaty  we wsi i u Helanda (obowiązują wcześniejsze zapisy)
17:00 Koncert pieśni religijnych i obrzędowych kościół w Strzelewie
20:00 Hawran  koncert muzyki ukraińskiej (duża scena)     
21:30 Wiejska zabawa taneczna (plac w Strzelewie)

NIEDZIELA 8 LIPCA
12.00-18.30  „Nomadzi kultury” - projekt Jurta (Poznań/Warszawa) 
W programie min. budowanie Jurty, „Labirynt” warsztaty tańca, „Leluja” 
warsztat wycinanek, warsztat papierowych kwiatów, warsztat lania świec 
woskowych, „spotkanie opowiadaczy” Stowarzyszenie Studnia O
19:00  The Stettinera Teater „Samotni Wędrowcy z Labor” stodoła Helanda 
21.00 „Nomadzi kultury” - koncert Jacka Hałasa i Alicji Choromańskiej-Ha-
łas (Poznań)
23.00 „Dikanda” - koncert zespołu  

W trakcie trwania Festiwalu warsztaty: teatralne, taneczne, muzyczne, cera-
miczne  i ekologiczne; w tym promocja projektu ekologicznego
ORGANIZATOR FESTIWALU: Ośrodek Poszukiwań Twórczych - Zygmunt He-
land tel. +48 509 702 817, Teatr Brama - Daniel Jacewicz tel. +48 501 572 186, 
Rada Sołecka w Strzelewie, Sołtys - Jolanta Bednarek e-mail: bramat@wp.pl

REKLAMA
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OG£OSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

• Pilnie poszukuję do wynajęcia 

mieszkania 2 pokojowego. Tel. 

607 066 425.

• Kupię mieszkanie 2 lub 3 po-

kojowe własnościowe w Nowo-

gardzie na os. Radosława lub w 

innej części miasta. Tel. 0605 

522 340.

• Działkę budowlaną sprzedam. 
0605 106 300.

•  Sprzedam mieszkanie 3-pokojo-
we, 58 m kw. Telefon 513 153 646 
(po godz. 16-tej)

• Sprzedam 2 pokojowe miesz-
kanie na parterze w centrum 
Nowogardu wraz z garażem, o 
podwyższonym standardzie za 
145.000,00 zł – w cenie między in-
nymi zabudowa kuchni. Tel. 0607 
347 422.

• Sprzedam lokal o pow. 167 m 
kw, Dobra Nowogardzka. Tel. 
604 961 199.

• Sprzedam kontener handlowy na 
targowisku miejskim w Nowogar-
dzie. Tel. 508 444 130.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 po-
kojowe przy ul. Warszawskiej, 
umeblowane. Tel. 667 14 78 88.

• Kupię mieszkanie 1 lub 2 pokojo-
we w Nowogardzie. 605 850 786, 
609 781 168.

• Do wynajęcia pomieszczenie 
kosmetyczne 16 m kw w studiu 
fryzjerskim. Tel. 091 39 25 027.

• Do wynajęcia pomieszczenie w 
byłym hotelu „Cisy” na parterze, 
16 m kw. Tel. 091 39 25 027.

• Sprzedam mieszkanie w starym 
budownictwie 50 m kw, bezczyn-
szowe + garaż + działka - Dobra 
Nowogardzka, cena 65 tys. zl. Tel. 
503 967 398, 512 385 520.

• Sprzedam mieszkanie w blo-
ku, własnościowe, cena 85 tys. 
zł, Dobra Nowogardzka. Tel. 
503 967 398, 512 385 520.

• Kupię kawalerkę lub dwupokojo-
we. 667 777 868.

• Posiadam do wynajęcia kawaler-
kę. Tel. 091 39 14 802.

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe w centrum. 0697 16 83 82.

• Wynajmę pokój 1 dziewczynie 
z dostępem do kuchni i łazienki. 
Tel. 605 631 691.

MOTORYZACJA

• Sprzedam Renault Laguna, kom-
bi,1999/2000  concorde, 1,8, 16V, 
120 KM,  bezwypadkowe, serwi-
sowane, przeb. 122 000 km, ABS, 
podgrzew. siedzenia, 4 poduszki 

powietrzne, 4 el. szyby, el. luster-
ka, halogeny, relingi, radio ster. 
przy kierownicy, drewniane wy-
kończenia, kolor kameleon  me-
talik, dipol – zabezp. skrzyni bie-
gów, wspom. kierownicy, regul. 
kierownica w 2 płaszczyznach, 
alufelgi 15”, roleta bagażnika, 1 
właściciel w Polsce i w Niemczech, 
klimatronik, niepalone, zadbany, 
nie wymaga żadnego wkładu 
finansowego, cena 22500 zł do 
uzgodnienia. Tel. 0605 522 340.

• Fiata Uno 1,4, 1996 r., do popra-
wek blacharskich tanio sprzedam. 
Tel. 692 202 999.

• Sprzedam Ford Escort cabrio, poj. 
1800, 16V, 130 KM, rok prod. 1993. 
Tel. 510 170 269.

• Tanio sprzedam Ford Transit 

1987 r., poj. 2500 - do małego 

remontu. Dzwonić po 19.00 

885 428 581. 

• Sprzedam Opel Astra kombi, 1,6, 
1995 r., benzyna + gaz, cena 7 tys. 
zł. 510 638 822.

• Sprzedam VW Golf II, Turbodiesel, 
1992 r., trzydrzwiowy, zielony. Tel. 
607 585 567.

• Sprzedam Audi A-6, sedan, 2,5 
TDI, 180 KM, skóra, nawigacja, 
telefon, sport pakiet, 1998 r. Tel. 
607 585 567.

• Sprzedam ciągnik siodłowy Sca-
nia, 360 KM, czerwony, 1998 r. Tel. 
607 585 567.

ROLNICTWO 
• Sprzedam pszenżyto, żyto. Tel. 

091 39 106 84, 509 284 298.
• Sprzedam ciągnik ZETOR 7045, 

ciągnik Deutz Fahr 6806 + 
kombajn zbożowy Claas. 0660 
010 540.

• Sprzedam kombajn DEUTZ 
– FAHR, 1995 r., 2100 Mtg, heder 
4,8 m, moc silnika 220 KM, stan 
bardzo dobry. Tel. 506 012 702. 

USŁUGI

• Nauka angielskiego. 0697 
027 844. 

• Kompleksowe wykończenia 
domów i remonty mieszkań. 
880 690 324.

• Solidna grupa fachowców bu-
dowlanych podejmie budowę 
domu lub innej. Budujemy szyb-
ko, fachowo i czysto. Tel. N-d 091 
39 23 875, 0504 026 075.

• CAR-DESIGN – Naprawa i la-

kierowanie aut - komplekso-

we usługi w zakresie: naprawy 

powypadkowe, mechanika, 

blacharstwo i lakiernictwo 

samochodowe, lakierowanie 

motocykli i skuterów, tunning 

optyczny, spawanie układów 

wydechowych. Konkuren-

cyjne ceny! Tel. 693 602 215, 

508 246 576.

• Przejażdżka bryczką – wesela, im-
prezy okolicznościowe. Tel. 605 
85 80 85.

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• Rehabilitacja po udarze móz-

gu. 609 799 687.

• Masaże. 510 052 611.

• Remonty od A do Z. Regipsy, 

malowanie, szpachlowanie, 

glazura, hydraulika, elektryka. 

667 435 942.

• Wynajmę rusztowanie elewacyjne 
„Layher” 100 m. Tel. 692 478 465.

• Montaż ogrodzeń betono-
wych i innych. 091 39 72 575, 
695 085 470.

• Profesjonalne strony internetowe 
na indywidualne zamówienie – 
szybki czas realizacji, faktury VAT. 
0605 522 340.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 

373 143.

• Transport, przeprowadzki 

– 0604 516 451.

• Kompleksowe usługi BHP. Tel. 

0601 87 07 98.

• Cyklinowanie podłóg. 

691 703 843.

PRACA

• Przyjmę kobietę do pracy w firmie 
handlowej na stanowisko kierow-
nik sieci sklepów. 509 389 657.

• Zatrudnimy osobę do prac przy 
montażu okien. Wymagane pra-
wo jazdy. Fabryka okien i drzwi 
„OKNO” Nowogard. Tel. 091 39 
25 639.

• Zatrudnię do prac gospo-

darczych. Kikorze 36. Tel 

502 652 929.

• Zatrudnimy handlowca do pracy 
w biurze i w terenie. Znajomość 
obsługi urządzeń biurowych, 
prawo jazdy i dyspozycyjność. 
Fabryka okien i drzwi „OKNO” 
Nowogard tel. 091 39 25 639.

• Restauracja i hotel OSKAR zatrud-
ni kucharkę i pomoc w kuchni, 
może być emerytka. Tel. 091 39 
20 091.

• Zakład Karny w Nowogardzie po-
szukuje lekarza w zakresie pod-
stawowej opieki zdrowotnej, na 
0,5 etatu. Tel. 091 43 26 607/605.

• Przyjmę osobę do sprzątania 
domu. Tel. 661 923 610.

• Przyjmę kierowcę z kat. C+E, kraj, 
wywrotka. Tel. 0601 275 900.

•  Zatrudnię na budowie – legalnie. 
Tel. 0608 817 214. 

• Zatrudnię pokojówkę. 
663 412 054.

• Zaopiekuję się starszą osobą. Tel. 
0783 548 673.

• Zatrudnię ślusarzy, spawaczy. 

Kikorze 36. Tel. 502 652 929.

• Zatrudnię do pracy niewykwa-

lifikowanych. Kikorze 36. Tel. 

502 652 929.

•  Chcesz zarobić – zgłoś się 

na zbieranie porzeczek od 

10.07.2007. Tel. 091 39 21 739. 

INNE

• Sprzedam czytnik kart pamięci 
uniwersalny, nowy w pudełku, 
cena 40 zł. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat telefoniczny 
Ericsson K700i, z dodatkowym 
wyposażeniem, na gwarancji, za-
dbany. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam drzwi wejściowe anty-
włamaniowe. Tel. 502 649 118.

• Kupię łódkę drewnianą lub bla-
szaną. Tel. 512 131 569.

•  Sprzedam pianino. Tel. 0601 
808 410. 

• Oddam ziemię zasypową, darmo, 
Nowogard. Tel. 603 11 82 86.

• Zagubiono czarny portfel 
28.06.2007 w NDK z zawartością i 
zdjęciami. Proszę uczciwego zna-
lazcę o kontakt. Tel. 0503 073 191.

• Sprzedam wózek dziecięcy wie-
lofunkcyjny z akcesoriami, w ide-
alnym stanie. 091 39 26 244.

• Sprzedam ladę i regały sklepo-
we oraz wypoczynek 1,2,3. Pilne. 
0606 857 196.

• Sprzedaż używanych urządzeń 

gastronomicznych (chłodziar-

ki, zamrażarki, witryny sklepo-

we), sklepowych i domowych; 

serwis, gwarancja, transport. 

Tel. 091 39 21 607, 0601 58 74 

38.

• Sprzedam pianino, stan bdb, 

cena do uzgodnienia. Tel. 091 

39 21 607, 0601 587 438.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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)

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

Nowogard 02.07.2007r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Magazynier – HURTPOL

2.  Pracownik działu sprzedaży 
(grupa inwa.) HURTPOL

3. Sprzedawca – magazynier 
– METALZBYT

4. Sprzedawca – konsultant 
– Audio-Video

5. Pracownik produkcji – No-

woglas

6.  Sekretarka – RIETER

7. Pracownik produkcji  - NORD-

FISH

8. Przedstawiciel handlowy – p. 

SIRY

9. Ślusarz-spawacz – mechanik 
– pracownik produkcji (4 w 

1) ALL-POL 

10. Ślusarz – spawacz, pracownik 
produkcji, pracownik gospo-
darczy – LIDER

11. Kierowca C+E TOMAR

12. Kierowca C (chłodziarka) 
– Leader service 

13.  Kierowca z kat. B – Work 

Service 

14.   Sprzedawca AF Fedeńczak 

(nocny 700-lecia), AGRO 

FIRMA WITKOWO

15. Fryzjer TYNA

16. Sprzątaczka ZUC

17. Magazynier (wózek widłowy) 
– RANDSTAD

18. Nauczyciel: jęz. Angielskiego, 
techniki – SP Błotno

19. Kierowca – sprzedawca –Li-

der Service 

OFERTY PRACY Z REJONU

1. Kierowca z kat. C+E   (Węgo-
rza) (Szczecin) (Koszalin)

2. Pracownik produkcji (Ma-
szewko) (Goleniów)

3. Pomocnik szwaczki z grup. 
Inwalidzka (Goleniów)

4. Sprzedawca (Rewal, Pogorze-
lica, Niechorze)

5. Operator maszyn i urządzeń 
(RURKA)

6.  Ochroniarz (Szczecin)
7. Pracownik zieleni (dowóz) 

Szczecin

SZKOLENIA   

1. Technolog robót wykończe-
niowych

2. Kucharz-kelner-garmażer
3. Brukarz + operator sprzętu 

średniego (drogowego)
4. Profesjonalny sprzedawca 

(kasa fisk., komputer)
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STREETBALL W NOWOGARDZIE

„Oj, działo się...”

Dnia 30.06.2007r. po raz pierwszy 
na Placu Wolności odbył się kolejny 
turniej koszykówki ulicznej. Mimo 
nienajlepszej pogody do rywalizacji 
zgłosiło się prawie 20 zespołów z Gry-
fic, Stargardu i Nowogardu, z których 
utworzono trzy kategorie wiekowe. 
W kategorii dziewcząt zwyciężył ze-
spół ELAN VITAL, drugi był BLUE 
TEAM, a trzeci TABULA RAZA. W  
kategorii gimnazja pierwsze miejsce 
STR 8, drugie HOLIDAY, a trzecie 
COFNIJMY SIĘ.  W kategorii OPEN, 
zwyciężył zespół BRACIA RYSIA, 
drugi GRAJOM, a trzeci PĘDZĄCY 
PO BROWAR. Impreza ta mogła 
się odbyć dzięki dofinansowaniu ze 
strony Urzędu Miejskiego w Nowo-
gardzie, oraz pomocy sponsorów, 
którym pragniemy serdecznie po-
dziękować, za wkład finansowy i 
rzeczowy. Specjalne podziękowania 
kierujemy na ręce dyrektora ZSO w 

Nowogardzie, pana Leszka Beceli, 
za udostępnienie koszy do gry, oraz 
panu Janowi Bąkowi za ich transport. 
Dziękujemy również NDK, za nagłoś-
nienie turnieju, a szczególnie panu 
Bogdanowi. Zawody, bardzo spraw-
nie i obiektywnie sędziowała, bardzo 
doświadczona para sędziowska, w 
osobach, pana Ryszarda Jabłońskie-
go- sędzią międzynarodowy oraz 
Czesława Kamizelicha- sędziego II 
klasy. Organizatorami imprezy było 
ognisko TKKF „WODNIAK” oraz 
UKS „TRÓJKA” NIEBIESKA TEAM 
NOWOGARD. Trud organizacyjny 
włożony w przygotowanie imprezy 
na Placu Wolności, był nagrodzony, 
dużym  zainteresowaniem koszyków-
ką, oraz świetną atmosferą podczas 
imprezy (mimo słabej pogody),co 
świadczy o potrzebie organizowania 
podobnych imprez w przyszłości.  

Mistrzostwa „TAXI” 
bez kibiców!

Nowogard po raz drugi gościł 
sportowe zespoły pod wspólnym 
mianem TAXI.

Czy byli to naprawdę ludzie upra-
wiający ten zawód nikt nie dociekał.

Andrzej Szafran wykonał ogrom-
ną pracę, Urząd Miejski i Browary 
Bosman wspomogli i sportowcy z 
kraju i okolic zawitali do Nowogar-
du. Czy nazwa jest adekwatna do 
poziomu imprezy to już inna sprawa, 
ale zwycięzców, puchar z napisem 
Międzynarodowy Mistrz Polski TAXI 
zapewne cieszy.

Bawili się w Mistrzostwa piłkarze 
seniorzy i piłkarze oldboje, siatkarze 
plażowi, miłośnicy rzutów do tarczy 
czyli darciści, wędkarze z dłuższymi 
i krótszymi wędziskami oraz tenisiści 
stołowi. Ekip zagranicznych tradycyj-

nie nie było – był za to deszcz, który 
i zawodnikom i organizatorom krwi 
napsuł, a gastronomików, którzy 
wykupili miejsca handlowe na straty 
finansowe i zdrowotne naraził.

Deszcz deszczem, ale zawody za-
czynające się w piątek o godzinie 9.00 
z góry skazane są na brak kibiców 
– młodzież śpi, a starsi są w pracy.

I właśnie brak kibiców to główny 
mankament imprezy. Pytanie – dla 
kogo ta impreza (kosztowna i prze-
reklamowana impreza ) ciśnie się 
na klawiaturę z licznych telefonów 
zawiedzionych mieszkańców, a za-
pewne i zespołom występującym 
przed samymi handlowcami miłych 
wspomnień nie dostarczyła…

LMM

Nowogardcy Oldboje prezentują nower koszulki

Sołtys Andrzej Kania poprowadził drużynę Wyszomiertza do tytułu Mię-
dzynarodowego Mistrza Polski w siatkówce plażowej
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banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Radiowa w
Radio VOX Gryfice

Cyfrowy druk kolorowy 
KSERO KOLOROWE

ul. Boh. Warszawy 7A

CENTRUM FINANSOWE 

„AVANTIS”
ul. 700-lecia 6/A, Nowogard

Tel. 091 39 272 68, 605 554 720
Poleca:
- atrakcyjne kredyty (nawet do 100 tys. zł)
- pożyczki gotówkowe (oferta 10 banków)
- kredyty samochodowe ( do 20 tys. na 

oświadczenie)
- kredyty konsolidacyjne (redukcja rat na-

wet o 50%)
- kredyty, pożyczki hipoteczne (szybka de-

cyzja)
- kredyty dla firm, rolników (uproszczone 

zasady)
- kredyty dla osób wpisanych do BIK, KRD 

(raty miesięczne)

Rozpocząłeś pracę lub staż 

a nie wybrałeś jeszcze funduszu emerytalnego? 
Nie daj się wylosować i przyjdź do najlepszych. 

OFE „Dom” od wielu lat plasuje się w czołówce wszelkich rankingów. 
Sprawdź nas na gospodarczych stronach „Rzeczpospolitej”.

Zadzwoń i umów się na spotkanie 694 281 784

Uroczyste pożegnanie 
starszaków w Przedszkolu nr 1

Dnia 22.06.2007r. najstarsze przedszkolaki pożegnały swoje przedszkole.   
Dzieci  inscenizując bajkę p.t. „Kopciuszek”, miały okazję popisać się zdolnoś-
ciami aktorskimi przed rodzicami, pracownikami przedszkola  i młodszymi 
kolegami. W wierszach i piosenkach wspominały minione lata przedszkolne, 
żegnały się z paniami, salami, zabawkami…

Wszyscy byli wzruszeni.  Na pamiątkę dzieci otrzymały dyplomy i upominki, 
które będą wspomnieniem beztroskich chwil spędzonych w przedszkolu.

Drogie dzieci, życzę Wam wielu sukcesów w szkole i tego, by nauka była 
dla Was pasmem pięknych przygód, które pomogą Wam odważnie kroczyć 
przez dalsze  życie.

Helena Zieleśkiewicz
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KALENDARIUM
6 LIPCA

Imieniny: Chociebor, Dominika, Gotard, Ignacja, Lu-
cja, Łucja, Maria, Nazaria, Niegosław, Piotr i Teresa
1785 - Dolar został przyjęty jako waluta Stanów 
Zjednoczonych

7 LIPCA

Imieniny:  Antonin, Benedykt, Edelburga, German, 
Gościwit, Hezychiusz, Ilidiusz, Ilidia, Józef, Klaudiusz, 
Lucjan, Metoda, Metody, Odo, Papiasz, Peregryn, 
Piotr, Pompejusz, Saturnin, Sędzisław, Sędzisława i 
Wilibald
1990 - Sformowano jednostkę specjalną Grom

8 LIPCA

Imieniny: Akwila, Chwalimir, Edgar, Elżbieta, Euge-
niusz, Falibor, Jan, Kilian, Odeta, Piotr i Prokop
1990 – Niemcy zostały po raz trzeci piłkarskim mi-
strzem świata

9 LIPCA

Imieniny: Adolfina, Adrian, Adrianna, Aleksander, 
Anatola, Anatolia, Augustyn, Brykcjusz, Cyryl, Hadrian, 
Hadriana, Heloiza, Ifigenia, Jan, Joanna, Lucja, Łucja, 
Mikołaj, Róża, Weronika, Wszebąd, Zenon i Zenona
2006 – Finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 
Berlinie, w Niemczech. Włosi zostali Mistrzami Świa-
ta, wygrywając w finale mundialu z Francją. Po 120 
minutach meczu był remis – 1:1, w rzutach karnych 
Włosi wygrali 5:3

REKLAMA

O ulewie po raz kolejny
Tegoroczne lato z pewnością jest jednym z bardziej mokrych. Deszcz pada niemal bez przerwy, wszędzie tworzą się kałuże. Po raz kolejny na naszych 

łamach piszemy o skutkach ulew (brak kanalizacji burzowej), ale jak dotąd nie doczekaliśmy się odpowiedzi władz czy cokolwiek w tej sprawie jest robione, 
czy jest jakikolwiek pomysł na rozwiązanie tego problemu. Nadal czekamy.

Ag

Nad jeziorem, w okolicy Straży Pożarnej utworzyła się kałuża, która swą 
wielkością bardziej przypomina jezioro. Zdarza się, że na jej powierzchni 
pojawia się ptactwo.

Ulice są kompletnie zalane. Na zdjęciu widoczna jest wybijająca studzien-
ka w okolicy sklepu „Lidl”.

Kałuże i wybijające studzienki nad jeziorem to właściwie norma. Mieszkańcy domków w okolicy 
Restauracji „Przystań” mówią, że muszą do własnych posesji dopływać kajakami. Na zdjęciu okolice 
siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej ”Gardno i „Przystani”.

Rodzina 
z wędką!

Koło Miejsko-Gminne PZW 
organizuje w dniu 22 lipca br. 
(niedziela) zawody wędkarskie 
splawikowe „Rodzina z wed-
ką”. Do udziału zapraszamy 
trzyosobowe zespoly rodzin-
ne. Wpisowe 10 zł od druży-
ny. Zapisy przyjmowane są w 
sklepie „Wędkarz” do dnia 19 
lipca. Zapraszamy do wspólnej 
zabawy.

Zarząd Koła 
M-G PZW
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Mieszkaniowy Zasób Gminy (cz.V)

Ulgi przy rosnących 
czynszach

Uchwała o Gospodarowaniu Miesz-
kaniowym Zasobem Gminy w para-
grafie 21 daje Burmistrzowi upoważ-
nienie do stosowania obniżek czynszu 
w wysokościach określonych dla dane-
go roku na wniosek zainteresowanego 
najemcy o niskich dochodach.

Przyjmuje się, że obniżki czynszu 
udzielane będą najemcom, których 
średni dochód w przeliczeniu na 
członka gospodarstwa domowego nie 
przekracza:

- w gospodarstwie jednoosobowym  
190% najniższej emerytury,

- w gospodarstwie wieloosobowym 
135% najniższej emerytury.

Obniżkę czynszu ustala się na okres 
12 miesięcy.

Przyjęto, że w latach 2007 i 2008 
stosować się będzie nastepujące ob-
niżki:

- w gospodarstwach jednoosobo-
wych przy dochodzie 170% najniższej 
emerytury  - 38% obnizki, przy docho-
dzie 180% najnizszej emerytury - 33% i 
przy dochodzie 190% obniżka -28%.

- w gospodarstwach wieloosobo-
wych przy dochodzie 115 najniższej 
emerytury - 38% obnizki, przy do-
chodzie 125% najniższej emerytury 
– 33% obniżki, i przy dochodzie 135% 
najniższej emerytury obniżka może 
wynieść 28%.

Za dochód rozumie się dochód jaki 
określają przepisy przy przyznawaniu 
dodatku mieszkaniowego.

Wnioski do Burmistrza składa się 
za pośrednictwem wynajmującego 
czyli na dzień dzisiejszy ZBK. ZBK 
może odmówić wysłania wniosku 
do Burmistrza jeśli na podstawie 
wywiadu środowiskowego stwierdzi 
rażące dysproporcje między składa-
nymi oświadczeniami o dochodach, 
a faktycznym stanem majątkowym. 
W „podejrzanych” przypadkach wy-
najmujący może żądać dodatkowych 
oświadczeń łącznie z zaświadczeniem 
od Urzędu Skarbowego.

Uchwała przewiduje również sank-
cję za oświadczenia niezgodne z 
prawdą – ten kto otrzymał zniżkę na 
podstawie fałszywych oświadczeń 
musi ją zwrócić w wysokości 200%.

Obniżek czynszu nie będzie stoso-
wać się do najemców, którzy zalegają 
z opłatami przez dwa okresy płatnicze, 
najemców pobierających dodatek 
mieszkaniowy oraz tych najemców, 
którzy opłacają czynsz socjalny.

Uwaga – czynsz socjalny i czynsz 

w mieszkaniach o liczbie punktów 
mniejszych od 8 wynosi połowę 
najniższego czynszu i w tych przypad-
kach zniżki nie przysługują.

Uchwała o obniżce czynszów doty-
czy również podnajemców czyli osoby, 
które wynajmują lokale wynajęte 
przez Gminę od innych właścicieli 
(np. w bloku wojskowym, w budynku 
nadleśnictwa itp.).

Szczegółowy tryb postępowania 
w całym procesie udzielania zniżek 
czynszu określi Burmistrz w drodze 
zarządzenia.

Na zakończenie jeszcze jedna bar-
dzo ważna uwaga – podawane przeze 
mnie w poprzednim numerze „DN” 
przyjęte  w uchwale wysokości czynszu  
oparte są na „wskaźniku wojewody” z 
kwietnia br. Może się okazać, że cena 
metra kwadratowego w województwie 
wzrośnie (wszystko na to wskazuje) 
i za 6 miesięcy wojewoda wskaźnik 
podniesie, wzrosną więc i czynsze.

Opr. LMM
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W piątkowym „DN” redaktor 
Lesław Marek podjął się recenzji 
moich wystąpień podczas ostatniej 
sesji Rady Miejskiej. Zaprezento-
wany zostałem jako nadgorliwy 
pieniacz, który „staje na granicy 
prawa”. W przekonaniu, że przy-
sługuje mi prawo do obrony, napi-
sałem kilka zdań dla uzasadnienia 
mojego postępowania.

O cóż to larum panie Marek? Cóż 
tak ubodło Pana, dziennikarza z 
wieloletnim doświadczeniem, który 
zęby zjadł na lokalnej polityce? Czy 
to, że próbowałem wykazać Radzie, 
iż funkcjonowanie szpitala nie 
może opierać się tylko na zasadzie 
„Szpital musi istnieć”? Że oprócz 
tego dyrektora obowiązuje szereg 
aktów prawnych, które nakazują 
m.in. aby odprowadzał do ZUS 
pieniądze, które zabierał z pensji 
pracowników etatowych? Dlaczego 
Pana, człowieka tak wrażliwego na 
krzywdę społeczną, nie poruszył 
los kilkudziesięciu pracowników 
szpitala, których dyrektor oszu-
kiwał od 2005 roku? Ludzie od 
2005 roku nie mieli odprowadza-
nych  składek ZUS i dowiedzieli 
się o tym dopiero miesiąc temu. 
Każdy pracodawca zobowiązany 
jest do przekazywania co miesiąc 
do ZUS składek na ubezpieczenie 
społeczne. Dyrektor Lembas tych 
składek do ZUS nie odprowadzał. 
W 2005 r. nie odprowadził skła-
dek na sumę 899000 zł. W 2006 r. 
nie odprowadził składek na sumę 
681000 zł.  Te pieniądze przez ten 
czas nie pracowały na powiększenie 
przyszłej emerytury pracowników. 
Dyrektor po prostu kupił sobie za 
nie fikcyjny spokój - wykorzystał je 
do zapchania dziur finansowych, 
do których prowadził brak reali-
zacji założeń planu restruktury-
zacji. Przez dwa lata mógł mamić 
personel i obywateli gminy, że ze 
szpitalem wszystko jest w porząd-
ku. Bardzo prawdopodobne jest, 
że wynikiem tej ułudy był sukces 
p. Lembasa w wyborach do Rady 
Powiatu, do której startował z listy 
SLD. Dopiero na początku bieżące-
go roku problem zaległych składek 
ZUS ujrzał światło dzienne. Po to, 
żeby dyrektor mógł je w końcu za-
płacić, gmina musiała poręczyć 1,2 
mln kredytu. Nikt nie ukrywał, że 
spłata tego kredytu obciąży budżet 
gminy. Dlaczego Pan o tym nie pisze 
ani słowa redaktorze Marek? Po-
dobno w czasie sesji był Pan bardzo 
zbulwersowany tymi tematami. 

Czy poruszyło Pana, że próbo-
wałem wykazać Radzie, że ta cała 
restrukturyzacja to tylko mydlenie 
oczu? Po wpompowaniu w szpital 
ok. 3 mln zł z budżetu gminy, czyli 
naszych wspólnych pieniędzy, za-
dłużenie zmniejszyło się tylko o 
0,5 mln. Dlaczego? Bo dyrektor tak 
kieruje szpitalem, że wciąż zaciąga 
nowe długi. A restrukturyzacja 
miała właśnie temu zapobiec. Gmi-
na zawarła z dyrektorem Lembasem 
w 2005 roku taką umowę: dajemy 
4,44 mln zł, a w zamian otrzymu-
jemy zrestrukturyzowany szpital , 
który nie przynosi więcej długów. 
Właśnie okazało się, że restruktury-
zacja to klapa, bo na pół roku przed 
końcem restrukturyzacji dyrektoro-
wi zabrakło 1,2 mln zł. Przecież to 
25% całej sumy, którą pierwotnie 
chciał otrzymać! Dyrektor Lembas 
przygotował wspólnie z firmą DGA 
program restrukturyzacji, który 
wykazywał, że w 2006 roku zysk 
szpitala wyniesie 2,6 mln zł. W rze-
czywistości strata szpitala wyniosła 
– 0,7 mln zł. Dyrektor  mówi, że 
restrukturyzacja przebiega wzor-
cowo lecz zaraz potem wsadza 
rękę do kieszeni podatników, żeby 
wyciągnąć z nich te nieszczęsne 
1,2 mln zł. Czyż to nie jest ogromne 
oszustwo? Dlaczego Pan o tym nie 
wspomniał redaktorze Marek?

Czy niewłaściwą rzeczą było 
również pokazanie dowodu na to, 
że dyrektor wykorzystał dotację 
z NFZ na to, żeby przyznać sobie 
najwyższą podwyżkę w całym 
szpitalu? Czy w zgodzie z zasadami 
moralnymi pana redaktora jest to, 
że z pieniędzy, które wywalczyli 
strajkami lekarze i pielęgniarki 
najwyższe podwyżki dostali dy-
rektor Lembas (1580 zł) i jego 
zastępca (750 zł), podczas gdy 
pielęgniarki dostały 300-400 zł, a 
lekarze 500-600 zł? Cóż oznacza 
bzdurny napis na tym dokumencie 
„do służbowego wykorzystania”? 
Wszystko co otrzymuję od burmi-
strza, tak jak tą listę wynagrodzeń, 
jest w pełni jawne i publiczne. A 
jeżeli moją służbą jest publiczna 
służba radnego – reprezentanta 
społeczeństwa, to dokument ten 
wykorzystałem jak najbardziej 
służbowo przekazując go do obiegu 
publicznego. Pan, Panie redaktorze, 
zgodnie z dziennikarskim obowiąz-
kiem, pewnie by go schował na dno 
szuflady. 

Cóż takiego nazywa Pan u mnie 
nieodpowiedzialnością redaktorze 

Marek? Czy to, że poświęciłem 
wiele czasu na jak najlepsze zorien-
towanie się w funkcjonowaniu szpi-
tala i na  przygotowanie prezentacji 
multimedialnej, która wykazywała 
nieprawidłowości w pracy dyrekto-
ra i w przebiegu procesu restruktu-
ryzacji? Czy nieodpowiedzialnością 
była próba uświadomienia radnych, 
że ciąży na nich ustawowy obowią-
zek oceny funkcjonowania szpitala 
i pracy jego dyrektora? A może pan 
redaktor również wyznaje pogląd 
lansowany przez Przewodniczące-
go Krzywanię, że radni nie są od 
gadania tylko od głosowania? Od 
myślenia jest dyrektor Lembas, od 
pisania uchwał Burmistrz Ziemba, 
a rolą Rady jest przyklepanie tego, 
co się jej do przyklepania podaje, 
bo jak nie, to redaktor w gazecie 
opisze, tak?

Pisze Pan: „Cały problem tkwi w 
niezrozumieniu pewnych reguł u 
niektórych radnych (...) którzy nie 
respektując tzw. gry zespołowej (...) 
powodują wiele zamieszania.” A za-
stanowił się Pan nad tym, że może  
wyborcy chcieli, aby w Radzie byli 
tacy „młodzi gniewni” jak ja, czy 
Tomek Szafran, którzy naruszają 
reguły, bo nie głosują „tak jak wy-
pada” lub „tak jak wódz każe”, tyl-
ko kierują się swoim sumieniem i 
oceną rzeczy? Może nowogardzia-
nie chcieli, aby ktoś przerwał ten 
chocholi taniec, w którym bezradni 
radni jak jeden mąż podnoszą dło-
nie dla poparcia jedynej słusznej i 
właściwej linii? Młodość kieruje się 
swoimi zasadami - szczerość stawia 
nad wyrachowaniem, prawdę nad 
korzyścią osobistą, odwagę nad 
świętym spokojem. Chcę korzystać 
z tych młodzieńczych przywilejów, 
a chęć mam tym mocniejszą, że 
na każdej sesji naprzeciw mnie 
widzę człowieka, który po kilku 
latach służenia prawdzie sprzedał 
wszystkie swoje ideały za gwarancję 
stanowiska Przewodniczącego, za 
trochę większą dietę. Boję się, że to 
jakaś zakaźna choroba, więc tym 
mocniej chcę dawać świadectwo 
prawdzie. Z nadzieją, że to uchroni 
mnie przed infekcją.

Za pełnienie swojej funkcji 
otrzymuję od podatników 500 zł. 
Chcę na nie uczciwie zapracować. 
Nie jestem w Radzie po to, aby na se-
sjach jeść paluszki, pić kawę, dłubać 
w nosie i głosować „za” nie bardzo 
wiedząc o co chodzi. Dlatego zmar-
twię Pana, redaktorze - do każdej 
sesji będę przygotowany najlepiej 
jak umiem. Choćby co tydzień czę-
stował mnie Pan takimi czerstwymi 
docinkami, to nie skłoni mnie Pan 
abym zrezygnował z dociekliwości, 
z wgryzania się w najtrudniejsze 
zagadnienia gminy, z kierowania 
się własnym sumieniem, z baczne-

go przyglądania się jak wydawane 
są nasze wspólne pieniądze. Takie 
jest moje rozumienie obowiązków 
członka Rady Miejskiej, a zwłaszcza 
Przewodniczącego Komisji Finan-
sowo-Gospodarczej.

Rafał Szpilkowski

Od  redakcji:
Smuci mnie Pan , że nie od-

czytuje właściwie moich intencji. 
Podkreślałem już w poprzednich 
artykułach, że jest Pan aktywnym 
i bezkompromisowym radnym. 
Doceniam Pana zaangażowanie i 
ogrom pracy jakie wkłada Pan w 
przygotowanie każdego wystąpie-
nia. Zapomina Pan niestety nawet 
o przestrogach jakie kierowałem 
do Was w kampanii wyborczej na 
zebraniu „Młodzi ponad podzia-
łami”. Nie wystarczy przygotować 
się merytorycznie i wygłosić pięk-
ną orację. Do swoich racji trzeba 
przekonać innych radnych. Niestety 
rzadko udaje się to podczas Sesji. 
Trzeba to zrobić wcześniej –  na 
posiedzeniu Komisji, na zebraniu 
Klubu (w Pana wypadku to trudne), 
przekonać do tego kolegów z PO i 
z Koalicji. Gdy dokładnie przeczyta 
Pan mój artykuł to dojdzie do prze-
konania, że krytykowałem miejsce, 
czas i styl Pańskiego wystąpienia, 
a nie podważałem Pańskich racji. 
Gdy nie zmieni Pan taktyki to 
skończy karierę radnego jak… Jerzy 
Mędrek z Goleniowa. Działania 
radnego Mędrka były dla mnie 
tak wielką przestrogą, że … nie 
wystartowałem w wyborach! Ko-
mitetom Wyborczym (a były takie 
trzy) odpowiedziałem : nie chcę być 
Mędrkiem! Bo ja także pracował-
bym, szperałbym w przepisach, na-
mawiał i przekonywał. Tylko kto by 
mnie zechciał popierać? Otóż Jerzy 
Mędrek na każdą Sesję przychodził 
gruntownie przygotowany, każdy 
wniosek podpierał odpowiednimi 
przepisami, kontrował i nie zgadzał 
się. Nie widział tylko, ze inni radni 
podchodzą do sprawy bardziej 
życiowo. Pewnych murów się nie 
przebije nawet głową. W każdym 
razie nie od razu. Był Przewod-
niczącym Rady Powiatu, nie jest 
nawet radnym… 

Jeśli chodzi o szpital to racji Pan 
nie ma. Bronić go trzeba, bo sam 
Pan to pięknie 

 wygłosił w swoim „orędziu”. 
Problem jak bronić i ratować.  
Pańskie propozycje to prokurator, 
zamknąć dyrektora, burmistrza i 
kilku członków Społecznej Rady 
Szpitala, nie poręczyć kredytu i… 
ciągu dalszego Pan nie powiedział. 
Więc czekam na ten ciąg dalszy !

Z poważaniem 
Lesław M. Marek

Ślubowanie radnego: “Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, 
ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, 
mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.” 

Rafał Szpilkowski o szpitalu
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banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne
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Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
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• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Radiowa w
Radio VOX Gryfice
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Degradacja 
nowogardzkiej straży

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Nowogardzie to już przeszłość. Teraz 
nasze miasto i okolice zabezpiecza jedynie Posterunek Państwowej Straży 
Pożarnej. Komendant powiatowy PSP Bogusław Tunkiewicz twierdzi, że 
decyzji o likwidacji nowogardzkiej JR-G nie dało się uniknąć. Nie wszyscy 
się z nim zgadzają.

nostkę. Jego zdaniem Tunkiewicz 
pała sporą niechęcią do naszego 
miasta. Podobne wrażenie odniósł 
radny powiatowy Zygmunt Siepka: 
„Mogę tylko potwierdzić, że jest pewna 
niechęć. Większość spraw, które doty-
czą terenu bardzo często przez szefów 
goleniowskich jest umniejszana. Jeżeli 
chodzi o Posterunek Straży Pożarnej w 
Nowogardzie to jest to degradacja tej 
Jednostki. To nawet wynika z samej ob-
sady. Na jednej zmianie jest zaledwie 
pięć osób: dwóch kierowców, dwóch 
strażaków i jeden dyżurny. Wyjazd ta-
kiej grupy strażaków, gdzie najczęściej 
jedzie kierowca i maksymalnie dwóch 
strażaków to trzy osoby dojeżdżające 
na miejsce pożaru. Pytam się, co to 
jest za grupa ludzi? Jak ci ludzie mają 
obsłużyć ten sprzęt?”

Dębno walczy o Jednostkę 
W podobnej sytuacji co Nowogard 

znalazło się Dębno. W mieście, w 
którym znajduje się kopalnia ropy 
naftowej i gazu ziemnego samorzą-
dowcy nie wyobrażali sobie likwidacji 
JR-G. Gmina i powiat myśliborski 
zaczęły działać i jak powiedział mi 
burmistrz Dębna Piotr Downar są 
spore szanse by Jednostka wróciła 
do tego miasta. 

„Kolejna gmina, która straciło jed-
nostkę to jest Świnoujście – Warszewo, 
nie w mieście tylko na prawobrzeżu, 
tam gdzie ma powstać gazoport. Od-
budowują ją z powrotem. Komendant, 
który był w Nowogardzie na święcie 
strażaka werbował ludzi do siebie do 
pracy.” – opowiada strażak.

U nas planowana jest budowa 
fabryki biopaliw. O zagrożeniach z 
tym związanych nie trzeba nikogo 
przekonywać. Nowa wieża kościelna 
przypomina o pożarze i o tym, że 
dobrze wyposażona i obsadzona 
Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza 
może uratować ludzkie życie i mie-
nie. 3 grudnia 2005 roku w naszym 
mieście służbę pełniło czterech stra-

żaków. W chwili, gdy wybuchł pożar 
kościoła gasili oni ogień w baraku w 
Glewicach. Pojechali tam, choć rewir 
nowogardzkiej Jednostki kończy się 
między Redostowem a Bodzęcinem. 
Zanim wrócili z tamtej akcji, ogień w 
kościele zaczął gasić zaimprowizowa-
ny zastęp złożony z jednego strażaka, 
który był na urlopie, strażaka , który 
skończył służbę a nawet emeryta. 
Mimo to nie widać by nowogardzkie 
władze szczególnie mocno zabiegały 
o powrót JR-G w Nowogardzie.

„Likwidacja nowogardzkiej JR-G 
jest konsekwencją braku powiatu w 
naszym mieście, ale i złego działania 
władz lokalnych. Skoro burmistrz daje 
pieniądze na bramę, na remonty – bo 
dokłada dużo pieniędzy – to powinien 
powiedzieć, że jest gotów finansować 
pewne rzeczy, ale sprzęt zostaje w 
Nowogardzie.”  - uważa strażak, z 
którym rozmawiałem – Sprawa no-
wogardzkiej JR-G poruszana była na 
Radzie Gminy Osina. Nasza gmina się 
tak tym nie interesuje jak oni.”

Nie czują się już strażakami
Komendant Bogusław Tunkiewicz 

ze spokojem przyjmuje te słowa, gdyż 
jak mówi nie ma sobie nic do zarzu-
cenia. „Gdyby był pan w Jednostce trzy 
czy cztery lata temu i poszedł teraz 
to zobaczyłby pan ile setek tysięcy 
złotych zostało tam wpompowane. 
To widać gołym okiem i na zewnątrz 
i wewnątrz. Zobaczyłby pan czy te 
słowa, że jest ubogo, że jest okradane, 
czy to jest zgodne z prawdą. – tłuma-
czył w rozmowie ze mną – Zobaczy 
pan czy tam jest gospodarz czy go 
nie ma. (...) Tam wiele rzeczy zostało 
zrobionych.”

I znowu punkt widzenia zależy od 
punktu siedzenia. Jeden ze strażak, 
z którym rozmawiałem tę sprawę 
również widzi nieco inaczej: „Mak-
symalnie wykorzystują nas do prac 
remontowych. Wszystkie remonty my 
robimy, firma z zewnątrz chyba tylko 

W rozmowie ze mną Bogusław 
Tunkiewicz stwierdził, że likwidacja 
JR-G w Nowogardzie jest decyzją 
komendanta wojewódzkiego: „Zmie-
niają się struktury i w związku z tym 
w takim powiecie jak my może być ko-
menda odpowiedniej kategorii i jedna 
JR-G. Stąd zmiana, ale tylko nazwy, bo 
tak na prawdę są to dwa etaty mniej. 
Od strony czysto operacyjnej to się nic 
nie zmieniło.” Zdaniem strażaków 
sprawa wygląda zupełnie inaczej.

Komendant nie lubi Nowogardu
 „Historia się zaczyna w 1999 roku, 

kiedy powstały powiaty. Siemieniako 
przestał być komendantem i od tamtej 
pory zaczęło się systematyczne roz-
grabianie sprzętu. – opowiada mój 
rozmówca, który pragnął zachować 
anonimowość, dając za przykład 
podnośnik o zasięgu 18. metrów 
i sprzęt płetwonurków – Tu była 
najmocniejsza sekcja płetwonurkowa 
w województwie. Jak samochody do 
Odry wpadały to od nas chłopaki wy-
ciągali zwłoki czy wraki. W Szczecinie 
nie mieli takiej sekcji tylko tu. Tu był 
taki sprzęt zgromadzony. Nowiutki 
iveco, samochód przystosowany do 
ratownictwa wodnego, poszedł do 
Goleniowa jako samochód SOP, czyli 
jeżdżą nim po zakupy czy na zawody. 
Nam w zamian dali tarpana, taką 
padlinę. Później zabrali tego tarpana 
a dali poloneza w jeszcze gorszym 
stanie. Później tego poloneza zabrali a 
dali jeszcze gorszego tarpana, swojego, 
mocno zdezelowanego. Nie wspomnę 
już o samochodach takich jak duży 

wężowy star, który teraz stoi w Go-
leniowie. Budują sobie niezłą bazę 
sprzętową. Niesamowicie się rozbudo-
wują. Teraz jako Posterunek jesteśmy 
najniżej w hierarchii. Jesteśmy zdani 
na to, że prędzej czy później będzie tu 
Ochotnicza Straż Pożarna.” 

Podobnie było ze stanowiskami. 
Ich ilość przypadała na Komendę. 
Goleniowska Komenda Powiatowa 
nadzorowała JR-G w Goleniowie 
i Nowogardzie. W obu było tyle 
samo etatów. Gdy w Nowogardzie 
strażak odchodził na emeryturę w 
jego miejsce przyjmowano strażaka, 
który zasilał goleniowskie JR-G lub 
Komendę. W efekcie w Nowogardzie 
zmniejszyła się liczba strażaków i 
m.in. przez to w czasie reorganizacji 
nasza Jednostka stała się Posterun-
kiem. 

„Reorganizacja objęła wszystkie 
stanowiska dowódcze. Stanowiska 
stracili dowódca jednostki, jego za-
stępca, trzech dowódców zmian oraz 
jeden dowódca zastępu. Ludzie, którzy 
odeszli mieli duże doświadczenie. 
Wszyscy ponad piętnaście lat służby, 
od lat dowodzili akcjami. Na ich 
miejsce przyszli ludzie z Goleniowa.” 
– mówi strażak. 

Ten brak to wymierne straty fi-
nansowe. W związku z reorganizację 
wojewoda zmniejszył dotację celową 
na ochronę przeciwpożarową dla 
powiatu o kwotę 24.411 zł.

Według relacji mojego rozmówcy 
na jednym z nieoficjalnych spotkań 
z ust komendanta padły słowa, że 
kiedyś rozwiąże nowogradzką Jed-

Czarne chmury nad nowogardzką Strażą...

...niegdyś Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza, dziś Posterunek.

fo
to

 J.
 K

or
ne

lu
k



76-9.07.2007 r. 

ocieplała budynek i wstawiała okna. 
Komendant mówi, że przejął Jednostkę 
kiedy tu nic nie było, mówi, że wstawił 
okna, bramę. Cały czas się chwali tym, 
co zrobił, a tak na prawdę wszystko 
było. Tyle, że jakie było, każdy widział. 
W wielu jednostkach w województwie 
wszystko się wali. Tam się bardziej 
inwestuje w sprzęt i ludzi. Ludzie 
zarabiają lepsze pieniądze, dostają 
dobre nagrody, cały czas są szkolenia 
i sprzęt jest na wysokim poziomie. U 
nas jest odwrotnie. Komendant chce 
na zewnątrz pokazać, że jednostka 
jest ładnie wysprzątana, sprzęt jest 
beznadziejny, płace są najniższe w 
województwie a o nagrodach lepiej 
nie mówić. Non stop są szkolenia, a 
my od stycznia może ze dwa szkolenia 
mieliśmy (codzienne szkolenia, które 
wyrabiają u strażaków odpowiednie 
odruchy, tak by podczas akcji móc 
działać niemal z zamkniętymi ocza-

mi – przyp. red.), a wymaga się od 
nas nie wiadomo czego. Pojedziesz 
do akcji coś spieprzysz i dostajesz po 
tyłku. Ale nie ma szkoleń, są ciągłe 
remonty. Do tego stopnia zrobiła się 
patologia, że chłopaki się przyzwyczai-
li do remontów, że już nie przywiązują 
wagi do szkoleń. Wolą zrobić remont i 
mieć spokój. Bo co trzy miesiące robią 
nam sprawdziany i jak się postawisz 
i powiesz, że nie zrobisz remontu to 
dowalą ci na sprawdzianie, będą cię 
gnębili jakimiś szkoleniami, nalotami. 
Część ludzi już nawet nie czują się 
strażakami. Za Siemieniaki miałeś 
plan dnia. O 9.00 do 16.00 nonstop 
szkolenia, dwie godziny wuefu, w 
międzyczasie rozwinięcie sprzętu, czy 
nawet pootwieranie skrytek w samo-
chodzie, ciągłe otwieranie sprzętu, 
żebyś nie myśląc o tym gdzie konkretny 
sprzęt leży, jakie ma parametry, jak 
go odpalić, bo sprzętu mechanicznego 

jest u nas do bólu. Przyjeżdżając raz 
w miesiącu nie jesteś w stanie tego 
opanować. To trzeba robić na bieżąco, 
a u nas są ciągłe remonty.”

Ostatni gasi światło
Z rozmowy ze strażakami i burmi-

strzem Dębna wynika, że część jed-
nostek można odtworzyć. Potrzebna 
jest jednak dobra wola i sporo zacho-
du by tego dokonać. Mój rozmówca 
jest daleki od optymizmu: „My, tu 
na miejscu, widzimy, że likwidacja 
Jednostki jest to celowe działania ko-
mendanta. Wszyscy to widzą. Jeżeli 
widzą to ludzie z Rady Powiatu, facet 
z Osiny, którego tak na dobrą sprawę 
Nowogard nie musi interesować. 
On prosi o spotkanie ze strażakami, 
żeby wytłumaczyli mu o co właściwie 
chodzi. Bo Komendant mydli im oczy. 
Oni widzą w rozmowie z nim, że coś 
jest nie tak. Oni wszyscy widzą, że jest 

to długofalowa polityka stopniowego 
odbierania zgodnie z prawem stano-
wisk, zabierania sprzętu, zmniejszania 
kategorii jednostki. W końcu będzie 
tak, że ostatni strażak wyjdzie, zgasi 
światło i na tym się skończy. Tak jest 
zrobione w Chojnie. Na etacie jest do-
wódca zmiany i kierowca, a reszta to 
ochotnicy, którzy się zbiegają. Prędzej 
czy później tak będzie.”

Odpowiedź na pytanie czy tak 
powinno być pozostawiamy Czytel-
nikom i włodarzom miasta.

Ag

PS. Całą rozmowę z Komendantem 
Powiatowym Państwowej Straży Po-
żarnej mł. bryg. Bogusławem Tunkie-
wiczem opublikujemy w następnym 
wydaniu naszej gazety.

DLACZEGO 
PLAŻA JEST PŁATNA?

a dzierżawcą mówi, że ceny biletów 
za korzystanie z kąpieliska miejskiego 
ustala wydzierżawiający na wniosek 
dzierżawcy, co znacznie ogranicza 
możliwości wpływu na nie przez 
gminę.

Umowa zawiera również zapis, że 
dzierżawca zobowiązany jest do rea-
lizowania koncepcji funkcjonowania 
kąpieliska miejskiego, które załączył 
do oferty, i która stanowi integralną 
część umowy. Po zapoznaniu się z nią, 
zdawać by się mogło, że chodzi o .... 
inne kąpielisko.

Wraz z początkiem roku rozpo-
częto dyskusję na temat darmowej 
plaży, która była ujęta w programie 
koalicyjnym. Kiedy w maju okazało 
się, że plaża będzie płatna dyskusja 
powróciła a wniosek o zmianę cen bi-
letów na 0 zł podpisało 18 radnych.

Pan Kowalski zażądał z budżetu 
gminy 25 tysięcy złotych rekompen-
saty, co oznaczałoby, że mieszkańcy 
i tak zapłacą za bilety ze swoich pie-
niędzy, z  budżetu gminy.

Dlaczego gmina ma dokładać 
pieniądze do prywatnych intere-
sów ?

Jednocześnie komisje rady zapro-
ponowały wykonanie inwestycji rzę-
du 25 tysięcy złotych na plac zabaw 
dla dzieci, który podniesie atrakcyj-
ność ośrodka. Pan Kowalski katego-
rycznie odmówił, chociaż w złożonej 
przez niego ofercie funkcjonowania 
ośrodka możemy przeczytać :       ” na 
terenie kąpieliska zostały wykonane 
urządzenia placu zabaw. Ich obecność 
potwierdza tezę, że była to inwesty-
cja potrzebna i istnieje konieczność 
kontynuacji tego przedsięwzięcia. W 

związku      z tym będę budował dalsze 
elementy placu zabaw....”

Plaża miejska jest własnością i do-
brem gminy, mimo to pan Kowalski 
czerpie korzyści z użytkowania tych 
zasobów. Rokrocznie otrzymuje z 
budżetu gminy dotacje na remonty 
i poprawę dzierżawionego terenu. 
Otrzymał między innymi:

− remont domku – 10 000,00 zł
− remont domku – 10 000,00 zł
− remont domku – 6 100,00 zł
− remont molo – 10 000,00 zł
− remont domku – 5 300,00 zł
− remont domku – 5 700,00 zł
− remont molo – 5 600,00 zł
− rekonstrukcja brzegu kąpieliska 

– 8 540,00 zł
− urządzenia na plac zabaw – 4 

590,00 zł
Wykonawcą  wszystkich powyż-

szych remontów i inwestycji był......
Romuald Kowalski.

Czy redaktor miał rację starając 
się skompromitować w tym temacie 
młodych radnych? – 

Nie sądzę! Wolą Radnych było 
bezpłatne wejście na kąpielisko. Pan 
Kowalski odrzucając propozycję 
inwestycyjną wolał pozostawić bi-
lety wstępu na poziomie 3 złotych, 
na co pozwala konstrukcja umowy 
dzierżawnej. Na razie problem plaży 
miejskiej rozwiązuje pogoda. Ru-
szyły również prace nad projektem 
zagospodarowaniem terenów wokół 
jeziora ( również plaży) z pieniędzy 
Unii Europejskiej. Miejmy więc na-
dzieję, że sytuacja plaży także ulegnie 
zmianie.

Radny Tomasz Szafran

W związku z trwającą dyskusją 
nad funkcjonowaniem kąpieliska 
oraz bezpłatnego wejścia na plażę 
miejską, chciałbym przybliżyć miesz-
kańcom powody sytuacji zaistniałej 
na ostatniej sesji Rady Miejskiej. W 
wyniku prac komisji RM wypraco-
wany został projekt uchwały wpro-
wadzający propozycję darmowego 
wejścia na kąpielisko w zamian za 
budowę nowoczesnego, atestowa-
nego placu zabaw na tym terenie. 
Został on w piątkowym numerze DN 
skwitowany przez redaktora krótko 
: “ Radni (...) zamiast sprawdzić jak 
jest w innych miastach i gminach (....) 
uparli się że dzierżawca naszej plaży 
powinien zrezygnować z pobierania 
opłat, a bardziej intensywnie wsiąźć 
się za gospodarowanie wydzierżawio-
nym mu mieniem gminnym i poszukać 
nowych źródeł dochodu”.

Spłycając temat do jednego 
stwierdzenia, trudno skupić się na 
bardzo istotnych faktach, które w 
innym świetle stawiają cały problem. 
Dzierżawca, Pan Romuald Kowalski 
w 2000 roku przejął kąpielisko wraz 
z całym majątkiem wchodzącym 
w jego skład za coroczną opłatę w 
postaci symbolicznej złotówki ( 
1,22 z VAT). Otrzymał również cały 
znajdujący się tam sprzęt i budynki 
warte łącznie kilkaset tysięcy złotych. 
W zamian za to deklarował on mię-
dzy innymi:

“społeczność  Nowogardu w więk-
szości należy do grupy osób nieza-
możnych. Ceny usług muszą być więc  
bardzo niskie a często nawet poniżej 
kosztów. Szczególnie dotyczy to wstępu 
na bezpieczne kąpielisko, strzeżone 
przez profesjonalnych ratowników, 
korzystania ze zjeżdżalni wodnej i 
sprzętu pływającego. Ośrodek musi 
zachować charakter miejsca ogólno-
dostępnego”.

Koncepcja funkcjonowania ką-
pieliska odbiega dalece od założeń 
jakie stawiał przed sobą dzierżawca. 
Rzeczywistość okazała się zupełnie 
inna, przez co działalność ośrodka 
budzi wiele kontrowersji. Należy w 
tym miejscu podkreślić, że dopiero 
08.06.2007 roku dokonano pierw-
szej komisyjnej kontroli kąpieliska 
miejskiego pod kątem przygotowa-
nia do sezonu letniego.

Umowa zawarta pomiędzy gminą 
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Czytelnicy piszą…

Zarządca wspólnoty 
doi lokatorów?

Do redakcji przyszedł obywatel naszego miasta właściciel mieszkania. W 
przekazanej nam skardze adresowanej do Zarządcy Wspólnoty poddaje w 
wątpliwość kalkulacje opłat jakie musi ponosić. Ja korzystając z prawa do 
adiustacji tekstów przekażę Czytelnikom pełny jej tekst jednak pominę nazwę 
wspólnoty, oraz dane osobowe i adres nadawcy. Pragnę w ten sposób ułatwić 
Państwu zabranie głosu w dyskusji o którą autor listu prosi.

Skarga
Dotyczy:
1 – nierzetelności informacji w 

sprawie wysokości wnoszonych przez 
lokatorów Wspólnot

Mieszkaniowych opłat za lokale 
mieszkalne

2 – bezzasadnej podwyżki opłat za 
centralne ogrzewanie.

Uzasadnienie:
Ad 1. Składam skargę jako czło-

nek Wspólnoty Mieszkaniowej przy 
ul…. Otóż biuro firmy o składnikach 
wymiaru opłat za lokale mieszkalne 
informuje w zdawkowy sposób.

Przykładowo: obliczenie stawki 
za wywóz nieczystości dla lokalu 
zamieszkałego przez 4 osoby przed-
stawia się następująco: ilość JM – 4 os, 
cena (zł) – 6,35, wartość – 25.40.

I podobnie w 13 pozycjach składa-
jących się na sumę rachunku.

Same suche fakty bez jakiegokol-
wiek uzasadnienia – dlaczego? Na 
jakiej podstawie? Na jakich oblicze-
niach oparto się ustalając taką a nie 
inną stawkę?

Choćby w podanym przykładzie 
– ile osób po 6,35? Jaką to daje kwotę? 
Jak usługę tę wycenia firma wywożą-
ca wspomniane nieczystości?

Dotyczy to większości z 13 pozycji 
w piśmie informującym o opłatach. 
Informacja ogranicza się do zdawko-
wego: z dniem , wymiar zaliczkowo 
wynosi jak w poniższym wyliczeniu, 
adres firmy (bez nazwy ulicy), na-
zwisko właściciela, suma opłaty i kto 
sporządził. Niby proste jak konstruk-
cja kija. Ale więcej (o waruknkach i 
sposobie podróżowania) dowiedzieć 
się można z rozkładu jazdy PKP niż 
z informacji o zasadności? i rzetel-
ności? wyliczeń. (konstrukcja zdania 
oryginalna – przyp. redakcji).

Tak w tej kwestii mam wątpliwości 
i instyktownie nie ufam li tylko „su-
chym cyfrom”.

Ad 2. w kolejnym zdawkowym 
piśmie z dnia 18.04.07 r biuro Wspól-
noty informuje, że od dnia 1.05.07 
stawka za centralne ogrzewanie 
wynosi 5 zł za metr kwadratowy co 
przy mieszkaniu 55,240 m.kw. daje 
kwotę 276,20 czyli miesięcznie więcej 
o 55,24 zł.

Istna paranoja!Kogo pokręciło?Kto 

pomylił głowę z inną częścią ciała? 
Jestem w podeszłym wieku. W ży-

ciu doświadczyłem wielu podwyżek 
, być może będę jeszcze w niejednej 
uczestnikiem.

Rozumiem takie sytuacje jeśli umo-
tywowane są względami ekonomicz-
nymi, potrzebami chwili, ale takiej 
25% nieczesto można doświadczyć. 
Na szczęście! Ale nie dla lokatorów 
mojego bloku, bez podania przyczyn, 
po tak krótkiej i łagodnej zimie pod 
koniec sezonu grzewczego zafun-
dowano lokatorom tak drastyczne 
podwyżki. Dlaczego? W czyim inte-
resie? Na jakiej podstawie? Nasuwają 
się wątpliwości i wiele pozostających 
bez odpowiedzi pytań!

Nie godzę się na bezzasadne dre-
nowanie kieszeni lokatorów przez 
kogoś kto lokatorów potraktował 
jak „dojną krowę”, która sama nad-
stawia wymię.Otóż – Nie! Tak być 
nie może! Taka sytuacja nie powinna 
mieć miejsca!Nie jest bowiem niczym 
motywowana, a próby tłumaczenia, 
że jest to cena zaliczkowa – to znaczy 
co? To niech będzie zaliczkowo np. po 
3,50 zł /m.kw. a nie po 5 zł/m.kw.

Aby było już zupełnie „głupkowato” 
i śmiesznie  to lokator wspomnianego 
bloku nie będący właścicielem miesz-
kania płaci za centralne ogrzewanie 
nadal 4 zł/m.kw. Istna kołomyja!

Nasuwa się kolejna wątpliwość. Jak 
to jest, że „moja wspólnota” infor-
muje o podwyżkach, a inne wspól-
noty obniżają stawki (3.40 – 3.75 
zł/m.kw.), a korzystają z podobnych 
opalanych gazem kotłowni. Czyżby 
inaczej liczyli, chyba tak po prostu 
realnie i rzetelnie!

Rozumiem, że mogą wystąpić 
pewne różnice w wysokości opłat, 
choćby wynikające z architektury 
budynku. Ale tak drastyczne są dla 
mnie niezrozumiałe. Niezrozumiałe 
dlatego, że do tej samej kotłowni 
przyłączonych jest kilka bloków, ale 
w żadnym nie podwyższono stawek 
((3.40 – 3.75 zł/m.kw). a zatem o 
co chodzi?Czyżby ktoś doznał za-
ćmienia. Jak widać nie tylko słońce i 
księżyc mają zaćmienia.

I zastanawiam się czy niezrozu-
miały dla mnie system naliczania i 
informowania lokatorów o opłatach 

wynika z tak ostatnio ‘modnych 
układów”(chociaż mam w tej kwe-
stii wątpliwości) czy może jakieś 
nieczyste siły lobbują na niekorzyść 
wspomnianego budynku.

Zatem domagam się aby:
1. Lokatorów Wspólnot Miesz-

kaniowych rzetelnie, na podstawie 
konkretnych wyliczeń informować 
o wszelkich ustaleniach dotyczących 
oplat.

2. Odrzucić drastyczną, nieuzasad-
nioną podwyżkę opłat za centralne 
ogrzewanie.

Oczekuję na odpowiedź. (tutaj 
czytelny podpis lokatora).

Nierozłączną częścią skargi są 
uwagi kierowane do Komisji Miesz-
kaniowej Rady Miasta i do naszej 
redakcji. W części adresowanej do 
nas czytamy:

Szanowny Panie Redaktorze!
Sądzę iż podniesione przeze mnie 

problemy dotyczą nie tylko jednego 
bloku mieszkalnego i jednej Wspól-
noty Mieszkaniowej i zainteresują na 
tyle Redakcję by na łamach Dzienni-
ka Nowogardzkiego zachęciła swoich 
Czytelników – członków innych 

Wspólnot Mieszkaniowych do wy-
powiedzenia się w tej sprawie. Jak 
Czytelnicy postrzegają ten i inne 
problemy związane z funkcjonowa-
niem Wspólnot Mieszkaniowych i 
liczę (mimo kanikuły) na Czytelni-
ków.Obym tylko nie przeliczył się jak 
pewna pani, która na pytanie synka: 
Mamo! Czy to futro, które nosisz 
kupił ci tata? – odpowiedziała: Synku, 
gdybym ja na tatę liczyła to ja bym i 
ciebie nie miała!

Z wakacyjnym pozdrowieniem 
(pełny podpis ).

Zachęcam więc Czytelników do 
wypowiedzi na ten temat. Z doświad-
czenia wiem, że bardzo trudny.- szcze-
gólnie dla Zarządcy Wspólnoty Miesz-
kaniowej. Spotykałem lokatorów, 
którzy twierdzili, że w ich bloku nie 
ma Wspólnoty i nawet nie wiedzieli, 
że lokatorzy powierzyli im

rolę kierownika tejże Wspólnoty. 
Uczmy się gospodarzyć na swoim!

Osobiście znam fakty dotyczące 
opisywanej Wspólnoty – napiszę o 
nich dopiero po sygnałach od innych 
lokatorów.

Lesław M. Marek

„Bezpieczne Wakacje 2007”
 
Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Goleniowie uprzejmie 
informuje, że w czasie przygoto-
wania obiektów do wakacyjnego 
wypoczynku oraz podczas przebiegu 
akcji letniej 2007r.    na terenie po-
wiatu goleniowskiego prowadzone 
są działania na rzecz bezpieczeństwa 
sanitarno – epidemiologicznego w 
ramach pakietu  zadaniowego „Bez-
pieczne Wakacje 2007”.

Rozpoczęto monitoring jakości 
wody z kąpielisk, które będą syste-
matycznie badane i nadzorowane 
pod względem sanitarno – porząd-
kowym.

W oparciu o wyniki badań wody z 
akwenów śródlądowych, Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Goleniowie dopuszcza do organi-
zowania kąpielisk w następujących 
miejscowościach powiatu goleniow-
skiego:

1. Lubczyna nad jeziorem Dąb-
skim,

2. Nowogard nad jeziorem Nowo-
gardzkim,

3. Maszewo nad jeziorem Ma-
szewskim, 

4. Stepnica nad Zalewem Szcze-
cińskim.

Woda w zakresie parametrów fizyko-
chemicznych i wskaźników mikrobio-
logicznych odpowiada wymaganiom 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z 
dnia 16 października 2002r.

Szczególnym nadzorem objęto 
obiekty żywieniowo-żywnościowe 
całoroczne będące pod stałym bie-
żącym nadzorem. Ich stan sanitar-
no-higieniczny oraz techniczny jest 
właściwy. Obiekty sezonowe będą 
kontrolowane w miesiącach lipiec/
sierpień tzn. wówczas gdy wznowią 
swoją działalność. Kontrole przepro-
wadzone przed rozpoczęciem sezonu 
nie wykazały rażących uchybień 
mogących mieć wpływ na jakość 
oferowanej żywności, podawanych 
posiłków.

Na terenie Powiatu goleniowskiego 
zgłoszono cztery placówki wypo-
czynku letniego dla dzieci i młodzie-
ży. Placówki zostały zakwalifikowane 
i uzyskały zgodę na prowadzenie 
działalności.

Aktualny wykaz organizatorów 
letniego wypoczynku w roku 2007 
jest dostępny na stronie internetowej 
adres: http://www.xoops.kuratorium.
szczecin.pl -zakładka Wypoczynek.

O wszelkich problemach i niepra-
widłowościach można informować 
pod numer tel. (091) 418 2322 lub 
za pomocą e-maila:sekretariat@ps-
segoleniow.pl.

Z wyrazami szacunku
Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Goleniowie
lek. med. Bożena Ewa 

Marcinkowska
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 PIĄTEK 6 LIPCA 
17.00 Msza św. w kościele 
18.00 Otwarcie Festiwalu po mszy św. w stodole u Helanda. 
18.00 Stumetrowy Stół Strzelewski - poczęstunek na powitanie gości. Przy 

sprzyjającej pogodzie zbudujemy go w centrum wsi. Jeśli będzie padać, prze-
nosimy do klubu wiejskiego na sobotę – godz. 20.00.

20:00 Grupa Muflasz (Gdańsk) „Truflasz, czyli polowanie na dzika”  stodoła 
u Helanda

21:30 Kochankowie Gwiezdnych Przestrzeni (Warszawa)  koncert w stodole 
u Helanda

SOBOTA 7 LIPCA
17:00  Koncert pieśni religijnych i obrzędowych kościół w Strzelewie
21:30  Wiejska zabawa taneczna (w klubie w Strzelewie)

NIEDZIELA 8 LIPCA
12.00-18.30 „Nomadzi kultury” - projekt Jurta (Poznań/Warszawa) - w 

programie min. budowanie Jurty, „Labirynt” warsztaty tańca, „Leluja” warsztat 
wycinanek, warsztat papierowych kwiatów, warsztat lania świec woskowych, 
„spotkanie opowiadaczy” Stowarzyszenie Studnia O.

19:00  The Stettinera Teater „Samotni Wędrowcy z Labor” stodoła u He-
landa 

21.00  „Nomadzi kultury” - koncert Jacka Hałasa i Alicji Choromańskiej-
Hałas (Poznań)

23.00 „Dikanda” - koncert finałowy w stodole u Helanda

Kursy busów AF 
na Wiejski Festiwal Sztuki w Strzelewie 

Piątek 6 lipca 
16.35 z Nowogardu do Goleniowa 
16.30 z Goleniowa do Nowogardu 
20.00 z Nowogardu do Goleniowa 
22.05 z Goleniowa do Nowogardu 
(przez Strzelewo) 

Sobota 7 lipca 
18.35 z Nowogardu do Goleniowa 
19.05 z Goleniowa do Nowogardu 
(przez Strzelewo) 

Niedziela 8 lipca 
20.00 z Nowogardu do Goleniowa 
22.05 z Goleniowa do Nowogardu 
(przez Strzelewo) 

W trakcie trwania Festiwalu warsztaty: teatralne, muzyczne i ekologiczne; 
w tym promocja projektu ekologicznego

ORGANIZATOR FESTIWALU: Ośrodek Poszukiwań Twórczych - Zyg-
munt Heland tel. +48 509 702 817, Teatr Brama - Daniel Jacewicz tel. +48 
501 572 186, Rada Sołecka w Strzelewie, Sołtys - Jolanta Bednarek e-mail: 
bramat@wp.pl 

Zmiany w programie Wiejskiego Festiwalu Sztuki 
Człowiek strzela, a Pan Bóg kule nosi. Ulewne deszcze i widmo braku zmiany pogody w ciągu najbliższych 48 godzin spowodowały decyzje organizatorów  

o przeniesieniu Wiejskiego Festiwalu Sztuki pod strzechę. 
W związku z tym niemal wszystkie imprezy zostają przeniesione do stodoły  u Helanda, wiejska zabawa do klubu, niezmienione pozostają jedynie 

koncerty w kościele. Poniżej szczegółowy program Festiwalu. 
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„Abyście dalej szli przez życie, 
trzymając się mocno za ręce

zawsze uśmiechnięci, zawsze razem, 
zawsze pewni swoich uczuć.

Niechaj los Wam sprzyja, 
niosąc powodzenie.”

Z okazji 35 rocznicy ślubu

Cyryli i Stefanowi Kupisz
najserdeczniejsze życzenia 

składają
Wiktoria, Aneta i Grzesiek

Składam podziękowanie

pracownikom 
PUWiS

za szybkie i skuteczne 
usunięcie awarii

przy 
ul. Kazimierza Wielkiego

J. Sz.

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz 
przez to, kim jest, nie przez to co ma, lecz przez to 
czym się dzieli z innymi.

Jan Paweł II
Kierownik Półkolonii Letniej 

ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie 
składa serdeczne podziękowania 

za pomoc w zorganizowaniu 
wypoczynku letniego dla dzieci:

• Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Pa-
niom M. Pędzik i M. Marchewce

• Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych – T. Ziółkowskiej

• Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
– T. Skibskiej

• NZOZ Pielęgniarstwo w Środowisku Nauczania 
i Wychowania – J. Kosakiewicz 

• Nadleśnictwu w Nowogardzie
• ZR PCK – M. Bielskiej
• P.P.H.U „ Ewa”-E. Kasprzyk
• Policji w Nowogardzie – Panu S. Źróbkowi
• PKS w Nowogardzie
• Wychowawcom – A. Tracz, M.Kriger, T. Szafran 

i pracownikom obsługi oraz pielęgniarkom za spra-
wowanie opieki – J. Kosakiewicz, D. Michalak

Dziękujemy naszym wiernym sponsorom:
• Hurtowni „ Witter” – W. Grebieniuk
• Przedsiębiorstwu Robót Drogowych S.A
• E. i R. Fasułowie
• R. Kędzierskiej
• A. i T. Fedeńczakom
• Wolontariuszom: E. Kwiatkowskiej i M. Czap-

czyk 
Kierownik Półkolonii Letniej

Beata Biniecka 

Spartakiada w Dąbrowie
Dąbrowa to kolejna miejscowość, która gościła sportowców LZS z naszej gminy podczas spartakiady 

i XV Memoriału Edwarda Łuczaka.
Imprezę zorganizowali sołtys Zbigniew Florkowski wraz z Radą Sołecką i przewodniczącym koła 

LZS „Start” z Dąbrowie Pawłem Lisowskim.

Do rozgrywek piłkarskich 
zgłosiło się dziewięć zespołów, z 
których na podium stanęły LZS 
Wyszomierz przed Ostrzycą i 
Słajsinem.

Natomiast do siatkówki wy-
startowało 12 ekip. Tu najlepsi 
okazali się zawodnicy z Czermni-
cy, Dąbrowy i Ostrzycy.

Nie zabrakło przeciągania liny 
gdzie bezkonkurencyjni byli za-
wodnicy z Dąbrowy, Czermnicy 
i OSP Wyszomierz. W piłce 
nożnej kobiet zwyciężyły Paulina 
Wojnowska, Agnieszka Szabuń-
ko i Julita Latusz. W konkurencji 
strongmen najmocniejszymi 
panami okazali się Marek Swar-

cewicz, Daniel Siberat, Michał 
Kałuża. Najlepszymi strzelcami 
bramek zostali: w piłce nożnej 
– Maciej Gołdyn z Wyszomierza, 

natomiast w siatkówce Marcin 
Rapa z Czermnicy.

Dużym powodzeniem cieszyła 
się loteria fantowa, którą prowa-

dziły Patrycja Szabuńko i Marta 
Zwierzak. Wszystkie losy wygra-
ne – wszystkie sprzedane.

Całe przedsięwzięcie było 
możliwe dzięki sponsorom Hen-
rykowi Łuczakowi, który ufun-
dował puchar dla najlepszej 
drużyny piłkarskiej, a także fir-
mie „Lestor” – Leszek Pastusiak, 
firmie „Lemar” oraz licznym 
sponsorom indywidualnym, któ-
rym sołtys Dąbrowy oraz Rada 
Sołecka i LZS „Start” Dąbrowa 
serdecznie dziękują.

Nie zabrakło również gier i 
zabaw dla przybyłych licznie 
mieszkańców i gości. A, że po-
goda dopisała miło można było 
spędzić czas przy muzyce, którą 
prezentował Tadeusz Łukasze-
wicz.

Ireneusz Karczyński

07.07.07 nie zrobił wrażenia
Są ludzie, którzy uważają ,że najbliższa sobota to magiczny dzień. W dacie 7 lipca 

2007 roku spotykają się aż trzy szczęśliwe liczby, czyli siódemki. Na mieszkańcach 
naszego miasta nie zrobiło to szczególnego wrażenia.

Według przewidywań 7 lipca 2007 roku miało się 
odbyć rekordowa liczba ślubu. Podobno były osoby, 
które rezerwowały sobie termin by go później od-
sprzedać z zyskiem. Być może tak się dzieje, ale nie 
w naszym mieście.

Nowogardzki Urząd Stanu Cywilnego tego dnia 
nie udzieli żadnego ślubu. W kościołach również nie 
ma tłoku. W parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego 
odbędzie się tylko jeden ślub. Podobnie w parafii pw. 
Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny.

Ag
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Córka Krystyny Da-
mazer  ur.27.06.07 z 
Nowogardu

Córka Anety Lewan-
dowskiej  ur.28.06.07 z 
Osiny

Syn Romualdy Marcin-
kowskiej  ur.29.06.07 z 
Nowogardu

Córka Bogusławy Mi-
tura ur.29.06.07 z Dar-
gomyśla

Syn Eweliny Gruchot 
ur.30.06.07 z Bród

Szymon syn Katarzyny 
Grygowskiej ur.2.07.07 
z Nowogardu

Syn Beaty Gontar-
czuk ur.1.07.07 z Ło-
sośnicy

Ponadto w Szpitalu w Nowogardzie urodziło się 1 dziecko 
Zdjęcie oraz dane personalne nie zostały opublikowane 
ze względu na brak zgody rodziców

 Witamy wśród nas...

Syn Justyny Drwal 
ur.30.06.07 z Nowo-
gardu

Córka Lucyny Stopyra 
ur.2.07.07 z Łosośnicy

Córka Joanny Berg 
ur.4.07.07 z Osiny

Syn Joanny Rojek 
ur.3.07.07 z Wierzbię-
cina

Nie mam czasu na nudę
Pochodzi z Sąpolnicy; jest młodym utalentowanym siatkarzem reprezen-

tującym LZSCzermnicę i „Maraton” Świnoujście – Grzegorz Krystkiewicz, 
którego poprosiłem o rozmowę.

Jak godzi pan obowiązki. Nauka, 
mecze, życie prywatne? Jak pan na 
to wszystko znajduje czas?

Jest to – przyznaję – bardzo trudne. 
Nie mam czasu na nudę. Po szkole 
mam codzienne treningi, które trwa-
ją około dwóch godzin. W okresie 
szkolnym zdarza się, że mam zajęte 
wszystkie dni w tygodniu, bo w sobo-
ty i niedziele często wypadają mecze. 
W tym miejscu muszę pogratulować 
wszystkim sportowcom, którzy się 
wybili, bo do tego potrzeba bardzo 
silnej woli i samozaparcia.

Czy ma pan chwile zniechęcenia 

– rzucić to wszystko i zająć się czymś 
innym?

Oczywiście, takie sytuacje mi nie-
raz doskwierają. Tutaj dużą pomoc, 
wsparcie i zrozumienie znajduję w 
moich rodzicach oraz trenerach, któ-
rym korzystając z okazji serdecznie 
dziękuję. To głównie dzięki nim jesz-
cze się nie poddałem i nadal gram.

Gratulując dotychczasowych suk-
cesów życzę powodzenia i dziękuję 
za rozmowę.

Dziękuję również.
Ireneusz Karczyński

I.K.: Jak rozpoczęła się pana przy-
goda z siatkówką?

G.K.: Wszystko zaczęop sie w IV 
klasie szkoły podstawowej, z tym, 
że nie była to siatkówka a piłka 
ręczna. Kiedy mój brat zaczął grać 
w siatkówkę „zaraziłem” się tą dy-
scypliną od niego. U nas na wiosce 
zrobiliśmy drużynę, przy czym za 

siatkę służył nam... trze-
pak. następnie trafiłem do 
Andrzeja Nowaka, a póź-
niej do Marcina Wolnego, 
którzy stwierdzili, że je-
stem najlepszy. O moich 
wyczynach sportowych 
dowiedzieli się przedsta-
wiciele „Maratonu” Świ-
noujście i zaproponowali 
mi przejście do nich, na 
co się zgodziłem. Przyję-
to mnie na jednoroczny 
okres próbny, obecnie 
mam podpisaną umowę 
na dwa lata.

Pochodzi pan z Są-
polnicy a reprezentuje 
pan LZS Czermnica – w 
jaki sposób trafił pan do 

Czermnicy?
W Sąpolnicy nie było działaczy 

LZS, trenerów ani osób poważnie 
myślących o siatkówce, a ja chcia-
łem grać. Nie chciałem skończyć na 
młodzieńczym zapale. Natomiast 
w Czermnicy mam wielu kolegów, 
którzy grają w siatkówkę i tak trafiłem 
do ich drużyny.

Wydział Rozwoju Lokalnego 
i Funduszy Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie informuje

Urząd Miejski w Nowogardzie informuje, iż w trakcie spotkania zarządu 
Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych z władzami miasta w 
dniu 26 czerwca br. omówiono min. zasady składania wniosków przez orga-
nizacje pozarządowe do preliminarza budżetu na rok 2008. Zaproponowano, 
aby organizacje przygotowały harmonogramy swoich prac na przyszły rok, 
które mają być dokumentami pomocniczymi przy opracowywaniu zestawień 
wydatków. Uznano, że termin 15 września jest terminem ostatecznym, do 
którego można przedkładać wnioski do budżetu. Zatem nie jest wymagane 
składanie 2 dokumentów. 

Przemysław Sońtka
WRLiF
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DORADZTWO PRAWNE 
opinie prawne, pisma procesowe,

wnioski do sądu i komornika, 
umowy, testamenty

ul. 3 Maja 55 (na przeciw księgarni) 
Czynne pon – pt w godz. 930 – 1600 

tel. 0503 61 77 39 
N I S K I E  C E N Y ! ! !

Burmistrz Nowogardu

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

Na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego 
upowszechniania sportu masowego 

w zakresie sekcji piłki nożnej, ręcznej 

i tenisa stołowego.
1. Planowane wydatki na powyższe zadanie- 53.000 złotych

2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wy-
mienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz jed-
nostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie 
nadzorowane, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu.

3. Środki określone w pkt 1 przeznacza się na wspieranie zleconych orga-
nizacji 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 wy-
łonioną w postępowaniu konkursowym. Oferty do konkursu, sporządzone są 
według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej 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. Nr264, poz. 2207), or-
ganizacje składają w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia tj. do dnia 

03.08.2007 r. na adres: Urząd Miejskiw Nowogardzie, Pl. Wolności 1  72-200 
Nowogard w zamkniętych kopertach z napisem: „Upowszechnianie sportu 
masowego w zakresie sekcji piłki nożnej, ręcznej i tenisa stołowego”.

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

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

Pizzeria „FANTAZJA”
organizuje przyjęcia 

okolicznościowe
Zapraszamy

Tel. 091 39 20 750

W obiektywie Jana Korneluka    

Pamiątki po dawnej epoce...

w Bieńczycach

w Węgorzycach

Tak stoją już 20 lat!
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Rozpocząłeś pracę 

lub staż a nie wybrałeś 

jeszcze funduszu 

emerytalnego? 
Nie daj się wylosować 

i przyjdź do najlepszych. 
OFE „Dom” 

od wielu lat plasuje się w czołówce 
wszelkich rankingów. Sprawdź nas 

na gospodarczych stronach 
„Rzeczpospolitej”.

Zadzwoń i umów się na 
spotkanie 694 281 784

Wydzierżawię halę 
o powierzchni

1 tys. do 2 tys. m kw. 
z suwnicą ok. 5 ton.

Kontakt 0696 443 643

POSZUKUJEMY KOBIET I MĘŻCZYZN 
NA STANOWISKO:

PRACOWNIK OCHRONY Z LICENCJĄ
DO PRACY WPORCIE LOTNICZYM 

SZCZECIN-GOLENIÓW
OFERUJEMY:
UMOWĘ O PRACĘ
SZKOLENIA
ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE

ZGŁOSZENIA:
Adres e-mail: kadry.szczecin@solidsecurity.pl

Adres Biura: Al. Wojska Polskiego 186, 71-343 Szczecin
Telefon komórkowy: 608 692 631

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie informuje, że w szkołach prowadzonych przez 

gminę Nowogard występują wakaty na następujące przedmioty:
PRZEDMIOT ILOŚĆ 

GODZIN

SZKOŁA

JĘZYK POLSKI 10 Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie

6 Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogardzie

9 Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie

JĘZYK ANGIELSKI 15 Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie

26 Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie

14 Szkoła Podstawowa w Błotnie

11 Szkoła Podstawowa w Długołęce

12 Szkoła Podstawowa w Orzechowie

13 Szkoła Podstawowa w Strzelewie

13 Szkoła Podstawowa w Żabowie

20 II LO W Nowogardzie

JĘZYK NIEMIECKI 17 Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie

10 II LO w Nowogardzie

HISTORIA 4 Szkoła Podstawowa w Długołęce

4 Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie

PRZYRODA 3 Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie

MATEMATYKA 12 Szkoła Podstawowa w Długołęce

12 Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie

12 Szkoła Podstawowa w Żabowie

INFORMATYKA 4 Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie

2 Szkoła Podstawowa w Błotnie

TECHNIKA 6 Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie

2 Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie

1 Szkoła Podstawowa w Błotnie

2 Szkoła Podstawowa w Długołęce

2 Szkoła Podstawowa w Stzrelewie

2 Szkoła Podstawowa w Żabowie

MUZYKA 2 Szkoła Podstawowa w Długołęce

3 Szkoła Podstawowa w Orzechowie

2 Szkoła Podstawowa w Strzelewie

7,5 Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie

PLASTYKA 1 Szkoła Podstawowa w Orzechowie

WYCHOWANIE FIZYCZNE 12 Szkoła Podstawowa w Orzechowie

20 Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie

BIBLIOTEKA 30 Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie

15 Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie

7 Szkoła Podstawowa w Żabowie

30 Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie

30 Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie

RELIGIA 10 Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie

15 Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie

ŚWIETLICA 13 Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie

26 Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie

7 Szkoła Podstawowa w Strzelewie

6 Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie

7 Szkoła Podstawowa w Żabowie

PEDAGOG 20 Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE 18 Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie

8 Szkoła Podstawowa w Żabowie

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W 

RODZINIE
2 Szkoła Podstawowa w Długołęce

1 Szkoła Podstawowa w Orzechowie

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-

KOMPENSACYJNE
6 Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE 14 Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie

NAUCZANIE INDYWIDUALNE 10 Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie

GEOGRAFIA 8 II LO w Nowogardzie

KULTURA 3 II LO w Nowogardzie

Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie się do dyrektorów wyżej wy-
mienionych szkół w celu podjęcia rozmów o ewentualnym zatrudnieniu.

Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
mgr Marlena Marchewka 

SNACK BAR
zaprasza

na pizzę 
prosto z pieca

Plac Wolności 7
Tel. 091 39 26 913 - dowóz

Poszukuję hali 
(magazynu) 

ok. 1000 m kw 
do wynajęcia.

Tel. 609 124 162

NOWO OTWARTA
Hurtownia Odzieży 

Używanej
(towar mieszany w workach 10-15 kg)
ul. Radosława 1 (naprzeciw Nadleśnictwa, 

wjazd od. Boh. Warszawy) Nowogard 
zaprasza każdego dnia (także w niedziele)

Tel. 782 572 710

METALZBYT II
Nowogard • ul. 15 Lutego 17 

ZATRUDNI
osoby do pracy na stanowisko

- sprzedawca-magazynier

- pracownik biurowy

Wymagania:
- znajomość obsługi komputera; - wiek 
do 35 lat; - kreatywny; - komunikatyw-
ny; - wykształcenie średnie.

Chętnych prosimy o kontakt 
wraz z CV w siedzibie firmy 

(adres jw.), tel. 091 392 01 48, 
e-mail: metalzbyt2@wp.pl



14 M - Nr 51 (1588)

P.U.H. GRUND-MAX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

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”)

DOCIEPLENIA 

ELEWACJE
Nowogard – Goleniów – Szczecin

Tel. 513 872 042

Poradnia Medycyny Pracy 

NZOZ „SANUS” 
pokój. 210 w Przychodni 

(ul. Kościuszki) 
zaprasza na:

- badania profilaktyczne, wstępne, okreso-
we i kontrolne pracowników

- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWENCI!!! 

CENY PROMOCYJNE!
Rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 
I Liceum Ogólnokształcące im. ppor. Emilii Gierczak

w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 8 

OGŁASZA NABÓR 
na I semestr 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych – Zaocznego 
w roku szkolnym  2007/2008. 

Nauka bezpłatna 

przez cały okres kształcenia!!!
Informacje w sekretariacie szkoły – tel. 091 39-20-213.



156-9.07.2007 r. 

OG£OSZENIA 
DROBNE • Parapety, rolety zewnętrzne i wewnętrzne

• Profil 3 i 5 komorowy

• Okucia lub

• Sprzedaż ratalna

DECEUNINCK

MACO GUNIERUCHOMOŚCI

• Pilnie poszukuję do wynajęcia 

mieszkania 2 pokojowego. Tel. 

607 066 425.

• Kupię mieszkanie 2 lub 3 pokojo-

we własnościowe w Nowogardzie 

na os. Radosława lub w innej części 

miasta. Tel. 0605 522 340.

•  Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 58 
m kw. Telefon 513 153 646 (po godz. 
16-tej)

• Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie na 
parterze w centrum Nowogardu wraz 
z garażem, o podwyższonym standar-
dzie za 145.000,00 zł – w cenie między 
innymi zabudowa kuchni. Tel. 0607 
347 422.

• Sprzedam lokal o pow. 167 m kw, Do-
bra Nowogardzka. Tel. 604 961 199.

• Sprzedam kontener handlowy na tar-
gowisku miejskim w Nowogardzie. Tel. 
508 444 130.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe 
przy ul. Warszawskiej, umeblowane. 
Tel. 667 14 78 88.

• Kupię mieszkanie 1 lub 2 pokojo-
we w Nowogardzie. 605 850 786, 
609 781 168.

• Do wynajęcia pomieszczenie kosme-
tyczne 16 m kw w studiu fryzjerskim. 
Tel. 091 39 25 027.

• Do wynajęcia pomieszczenie w byłym 
hotelu „Cisy” na parterze, 16 m kw. Tel. 
091 39 25 027.

• Kupię kawalerkę lub dwupokojowe. 
667 777 868.

• Posiadam do wynajęcia kawalerkę. Tel. 
091 39 14 802.

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w centrum. 0697 16 83 82.

• Wynajmę pokój 1 dziewczynie z 
dostępem do kuchni i łazienki. Tel. 
605 631 691.

• Sprzedam 1 /2 mieszkania na wsi, duże 
podwórko, garaż. Tel. 600 695 546.

• Sprzedam kiosk przy ul. Poniatowskie-
go 24. Tel. 091 39 20 467.

• Pilne. Poszukuję kawalerki lub 2 po-

kojowe (parter, I piętro) do wynaję-

cia. Tel. 507 520 723.

• Garaż do wynajęcia przy ul. Zamkowej. 
Tel. 091 39 25 191.

• Sprzedam działkę budowlaną 9 
arów w miejscowości Kościuszki. Tel. 
502 673 863.

MOTORYZACJA

• Sprzedam Renault Laguna, kom-
bi,1999/2000  concorde, 1,8, 16V, 120 
KM,  bezwypadkowe, serwisowane, 
przeb. 122 000 km, ABS, podgrzew. 
siedzenia, 4 poduszki powietrzne, 4 
el. szyby, el. lusterka, halogeny, relingi, 
radio ster. przy kierownicy, drewniane 
wykończenia, kolor kameleon  me-
talik, dipol – zabezp. skrzyni biegów, 
wspom. kierownicy, regul. kierownica 

w 2 płaszczyznach, alufelgi 15”, roleta 
bagażnika, 1 właściciel w Polsce i w 
Niemczech, klimatronik, niepalone, 
zadbany, nie wymaga żadnego wkła-
du finansowego, cena 22500 zł do 
uzgodnienia. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam Ford Escort cabrio, poj. 
1800, 16V, 130 KM, rok prod. 1993. Tel. 
510 170 269.

• Sprzedam VW Golf II, Turbodiesel, 
1992 r., trzydrzwiowy, zielony. Tel. 
607 585 567.

• Sprzedam Audi A-6, sedan, 2,5 TDI, 180 
KM, skóra, nawigacja, telefon, sport 
pakiet, 1998 r. Tel. 607 585 567.

• Sprzedam VW Golf, poj. 1,8, rok prod. 
1990, sportowe zawieszenie, cena 
1300 zł. Tel. 607 594 980.

• Sprzedam ciągnik siodłowy Sca-
nia, 360 KM, czerwony, 1998 r. Tel. 
607 585 567.

• Sprzedam Ford Fiesta 1,8 diesel, 1991 
r.; Suzuki Swift 1,6, 16 V, 1991 r., stan 
bardzo dobry. Tel. 603 436 766.

• Sprzedam Skodę Favorit, rok prod. 
1991, cena do uzgodnienia. Tel. 
603 284 503.

• Sprzedam Audi 100, rok prod. 1983, 
poj. 1800 cc. Tel. 601 938 293.

• Peugeot 206, 2000 r., benzyna, poj. 1,1, 
przebieg 77 100, metalik, immobiliser, 
radio, opony zimowe, garażowany, po 
przeglądzie, użytkowany przez ko-
bietę, stan bardzo dobry. Tel. 091 39 
21 067 po 16.00.

ROLNICTWO

• Sprzedam pszenżyto, żyto. Tel. 091 
39 106 84, 509 284 298.

• Sprzedam ciągnik ZETOR 7045, ciągnik 
Deutz Fahr 6806 + kombajn zbożowy 
Claas. 0660 010 540.

• Sprzedam kombajn DEUTZ – FAHR, 
1995 r., 2100 Mtg, heder 4,8 m, moc 
silnika 220 KM, stan bardzo dobry. Tel. 
506 012 702. 

• Sprzedam talerzówkę, opryskiwacz, 
rozrzutnik obornika, siewnik zbożowy. 
Tel. 665 335 914.

• Sprzedam prosiaki. 696 659 660.

USŁUGI

• Kompleksowe wykończenia domów i 
remonty mieszkań. 880 690 324.

• Solidna grupa fachowców budowla-
nych podejmie budowę domu lub innej. 
Budujemy szybko, fachowo i czysto. Tel. 
N-d 091 39 23 875, 0504 026 075.

• Naprawa i lakierowanie aut - kom-

pleksowe usługi w zakresie: na-

prawy powypadkowe, mechanika, 

blacharstwo i lakiernictwo samo-

chodowe, lakierowanie motocykli 

i skuterów, tunning optyczny, spa-

wanie układów wydechowych. Kon-

kurencyjne ceny! Tel. 693 602 215, 

508 246 576.

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• Rehabilitacja po udarze mózgu. 

609 799 687.

• Masaże. 510 052 611.

• Remonty od A do Z. Regipsy, malo-

wanie, szpachlowanie, glazura, hy-

draulika, elektryka. 667 435 942.

• Wynajmę rusztowanie elewacyjne 
„Layher” 100 m. Tel. 692 478 465.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 575, 695 085 470.

• Profesjonalne strony internetowe na 
indywidualne zamówienie – szybki czas 
realizacji, faktury VAT. 0605 522 340.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.

• Cyklinowanie podłóg. 691 703 843.

PRACA

• Przyjmę kobietę do pracy w firmie 
handlowej na stanowisko kierownik 
sieci sklepów. 509 389 657.

• Zatrudnimy osobę do prac przy mon-
tażu okien. Wymagane prawo jazdy. 
Fabryka okien i drzwi „OKNO” Nowo-
gard. Tel. 091 39 25 639.

• Firma świadcząca usługi internetowe 
zatrudni instalatora/serwisanta sieci 
komputerowych na terenie Nowo-
gardu. Wymagane prawo jazdy kat. 
B. Oczekujemy osób samodzielnych i 
rzetelnych. Prosimy o przesyłanie CV 
wraz listem motywacyjnym na adres 
elektroniczny info@asternet.pl lub 
listownie na adres Asternet Sp. z o.o. 
Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Mile 
widziane doświadczenie w branży.

• Zatrudnię do prac gospodarczych. 

Kikorze 36. Tel 502 652 929.

• Zatrudnimy handlowca do pracy w 
biurze i w terenie. Znajomość obsługi 
urządzeń biurowych, prawo jazdy i 
dyspozycyjność. Fabryka okien i drzwi 
„OKNO” Nowogard tel. 091 39 25 639.

• FIRMA BARTEK-Domet zatrudni ma-

gazyniera. Tel. 091 579 02 63.

• Restauracja i hotel OSKAR zatrudni 
kucharkę i pomoc w kuchni, może być 
emerytka. Tel. 091 39 20 091.

• Zatrudnię pracowników do robót 

drogowych. Znajomość układania 

chodników – roboty brukarskie. Mile 

widziane prawo jazdy kat. B,C,T. Tel. 

091 39 26 824, 606 879 329.

• Zakład Karny w Nowogardzie poszu-
kuje lekarza w zakresie podstawowej 
opieki zdrowotnej, na 0,5 etatu. Tel. 
091 43 26 607/605.

• Przyjmę kierowcę z kat. C+E, kraj, wy-
wrotka. Tel. 0601 275 900.

•  Zatrudnię na budowie – legalnie. Tel. 
0608 817 214. 

• Zatrudnię pokojówkę. 663 412 054.
• Zaopiekuję się starszą osobą. Tel. 0783 

548 673.
• Zatrudnię ślusarzy, spawaczy. Kiko-

rze 36. Tel. 502 652 929.

• Zatrudnię do pracy niewykwa-

lifikowanych. Kikorze 36. Tel. 

502 652 929.

INNE

• Sprzedam czytnik kart pamięci uni-
wersalny, nowy w pudełku, cena 40 zł. 
Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat telefoniczny Erics-
son K700i, z dodatkowym wyposaże-
niem, na gwarancji, zadbany. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam drzwi wejściowe antywła-
maniowe. Tel. 502 649 118.

• Kupię łódkę drewnianą lub blaszaną. 
Tel. 512 131 569.

• Sprzedam wózek dziecięcy wielofunk-
cyjny z akcesoriami, w idealnym sta-
nie. 091 39 26 244, 516 199 127.

• Sprzedam hulajnogę elektryczną. 
501 141 655.

• Sprzedam HP-1200, Brother HL 
1270N, ksero+fax format A-4. Tel. 
604 431 408.

• Sprzedam ladę i regały sklepowe 
oraz wypoczynek 1,2,3. Pilne. 0606 
857 196.

• Sprzedaż używanych urządzeń ga-

stronomicznych (chłodziarki, za-

mrażarki, witryny sklepowe), skle-

powych i domowych; serwis, gwa-

rancja, transport. Tel. 091 39 21 607, 

0601 58 74 38.

• Sprzedam pianino, stan bdb, cena 

do uzgodnienia. Tel. 091 39 21 607, 

0601 587 438.
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złomowanie samochodów

Słudwia koło Płotów

AUTOZŁOM

WYROBY HUTNICZE

NA

STAL ZBROJENIOWĄ
W PEŁNYM ASORTYMENCIE

MATERIAŁY BUDOWLANE

Informujemy, że   

12 lipca 2007 r.
czwartek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A
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Humor 
Henia Szczupaka

Krzyżówka panoramicznaNR 26

Rozwiązanie krzyżówki nr 25 – KANIKUŁA 
– nadesłali: Bogumiła Czuprynska, Bogdana 
walewska, Grażyna Jurczyk, Władysława Kubisz, 
Patryk Młynarski (Słajsino), Halina Stefańska, 
Franciszek Palenica, Alicja Wypych, Lidia wa-
laszczyk, Teresa Powalska, Helena Skobyranda, 
Jerzy Siedlecki, Olga Augustyniak, Jan Mikłasze-
wicz, Janina Grudzinska, Andrzej Włodek, Jerzy 

Zawadzki (Orzechowo), Barbara Bartosik, Halina 
Szwal, Józef Górzyński. 

Prenumeraty „DN” na sierpień wylosowali:
- Barbara Bartosik z Nowogardu,
- Jarzy Zawadzki z Orzechowa,
- Jan Mikłaszewicz z Nowogardu.

Gratulujemy!

Pewna pani

Mieszanka z niej paskudna,
Dosyć, ze brzydka –
To jeszcze nudna.

Kiedy piszę

Kiedy z zachwytem się nadmienia,
W pismach Szczecina, Kielc czy Łodzi
O wierszu, że zmusza do myślenia,
O obrazie, że zmusza do myślenia,
O filmie, że zmusza do myślenia –
Wiem, że nikt nie wie, o co chodzi.
Tę bowiem myśl wyznając oto
Jużem i wzrósł i podtatusiał:
Autor ma męczyć się tak długo,
Żeby czytelnik już nie musiał.
Bo czymże jest dowcip?
O zacni panowie!
Powiem, nie będę się rozczulał:
Dowcip to myśl, która stoi na głowie,
A do was pasuje, jak ulał!
Tylko ją tak wykręcić!
O najzawilsze z przeżyć:
Klawisz, którego nie ma,
Odnaleźć i weń uderzyć,
Zabłysnąć, kiedy trzeba,
Gromem z jasnego nieba,
I zapuściwszy się w nagie pustkowie –
Skarb odkryć w pustce tej...
W głowie!
Natchnienie!
Oczywiście natchnienie.
Kiedy mam natchnienie
Wzruszam się szalenie!
Gdy mam chwilę natchnienia,
Chłonę niebo i ciszę...
A jak nie mam? To trudno.
Wtedy siadam – i piszę.

Rozwiązanie krzyżówki utworzą litery z pól oznaczonych czytane kolejno rzędami.
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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

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)

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

Nowogard 02.07.2007r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Magazynier – HURTPOL

2.  Pracownik działu sprzedaży 
(grupa inwa.) HURTPOL

3. Sprzedawca – magazynier 
– METALZBYT

4. Sprzedawca – konsultant 
– Audio-Video

5. Pracownik produkcji – No-

woglas

6.  Sekretarka – RIETER

7. Pracownik produkcji  - NORD-

FISH

8. Przedstawiciel handlowy – p. 

SIRY

9. Ślusarz-spawacz – mechanik 
– pracownik produkcji (4 w 

1) ALL-POL 

10. Ślusarz – spawacz, pracownik 
produkcji, pracownik gospo-
darczy – LIDER

11. Kierowca C+E TOMAR

12. Kierowca C (chłodziarka) 
– Leader service 

13.  Kierowca z kat. B – Work 

Service 

14.   Sprzedawca AF Fedeńczak 

(nocny 700-lecia), AGRO 

FIRMA WITKOWO

15. Fryzjer TYNA

16. Sprzątaczka ZUC

17. Magazynier (wózek widłowy) 
– RANDSTAD

18. Nauczyciel: jęz. Angielskiego, 
techniki – SP Błotno

19. Kierowca – sprzedawca –Li-

der Service 

OFERTY PRACY Z REJONU

1. Kierowca z kat. C+E   (Węgo-
rza) (Szczecin) (Koszalin)

2. Pracownik produkcji (Ma-
szewko) (Goleniów)

3. Pomocnik szwaczki z grup. 
Inwalidzka (Goleniów)

4. Sprzedawca (Rewal, Pogorze-
lica, Niechorze)

5. Operator maszyn i urządzeń 
(RURKA)

6.  Ochroniarz (Szczecin)
7. Pracownik zieleni (dowóz) 

Szczecin

SZKOLENIA   

1. Technolog robót wykończe-
niowych

2. Kucharz-kelner-garmażer
3. Brukarz + operator sprzętu 

średniego (drogowego)
4. Profesjonalny sprzedawca 

(kasa fisk., komputer)
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Podsumowanie rozgrywek I klasy juniorów

Dobry sezon
Dziś rozpoczynamy cykl krótkich podsumowań rozgrywek młodzieżowych 

drużyn piłkarskich nowogardzkiego Pomorzanina. Na początek I klasa 
juniorów prowadzona przez Pawła Kaczmarka.

Kto trenerem Pomorzanina
Mija trzeci tydzień od czasu zakończenia rozgrywek piłkarskiej V ligi, 

a Pomorzanin nadal nie ma trenera. Trudno nawet mówić o konkretnej 
kandydaturze.

W przypadku tej drużyny nie ma 
powodu do narzekań. Co prawda o 
awansie trudno było nawet myśleć, 
bo miejsce premiowane walką w 
barażach od początku zarezerwowała 
sobie goleniowska Ina, ale trzecia 
miejsce na koniec sezony jest z pew-
nością sukcesem.

„Zakończony sezon można uznać 

jako dobry, choć mogło być trochę 
lepiej. – mówi Paweł Kaczmarek – Ro-
zegraliśmy kolka naprawdę dobrych 
meczy. Ale również niestety odnieśli-
śmy druzgocącą porażkę 1:11 z Iną 
Goleniów. Ta porażka była dla mnie i 
mojej drużyny prawdziwą katastrofą. 
Całą drużyna miała wtedy bardzo 
zły dzień, zagraliśmy bardzo słabo. 

Drużyna I klasy juniorów Pomorzanina Nowogard w sezonie 2006/07. Stoją od lewej: P. Jagoda, P. Jutkiewicz, 
Ł. Marszałek (kapitan), Ł. Nosek, G. Golema, P. Kuś, D. Stachowiak, G. Wnuczyński, M. Cyran, J. Tomporowski. 
Poniżej od lewej: Ł. Wipplinger, M. Soska, M. Ebert. M. Dobrowolski, M. Stachowiak, T. Mazur, M. Lep, S. Gro-
nowski, Ł. Baranowski.

Końcowa tabela:
1.  Ina Goleniów 14 42 104-7
2.  Stal Szczecin 14 32 65-28
3.  Pomorzanin Nowogard 14 24 68-41
4.  Gryf Kamień Pomorski 14 21 52-33
5.  Pogoń Nowa Szczecin 14 21 52-44
6.  Orzeł Rega Merida II Mrzeżyno 14 17 28-54
7.  TKKF Stepnica 14 6 22-98
8.  Wybrzeże Rewalskie Rewal 14 0 16-102

Jak powiedział nam prezes no-
wogardzkiego klubu Kazimierz 
Lembas prowadzone były rozmowy z 
doświadczonym szkoleniowcem Zbi-
gniewem Gumiennym, lecz sprawa 
jest już nie aktualna i poprowadzi on 
najprawdopodobniej Hutnika Szcze-
cin. Dziś ma sie spotkać zarząd, więc 
być może zapadnie jakaś decyzja.

W związku z kłopotami finanso-
wymi klubu mało prawdopodobne 
wydaje się ściągnięcie jakiegoś tre-
nera z zewnątrz. Wiele wskazuje, że 
funkcję szkoleniowca obejmie, któryś 
z naszych działaczy. Z nieoficjalnych 
źródeł dowiedzieliśmy się, że brana 
jest pod uwagę kandydatura trenera 
drużyny występującej w I klasie ju-
niorów Pawła Kaczmarka. Po krót-
kiej analizie kandydatura wydaje się 

odpowiednia. Nie ma on co prawda 
doświadczenia z zespołami senior-
skimi, lecz jego podopieczni grali w 
najtrudniejszej lidze młodzieżowej 
w jakiej udział biorą nowogradzkie 
drużyny zajmując tam dobrą, trzecią 
pozycję. Z młodzieżą pracuje od lat 
ma więc spore rozeznanie wśród 
młodych zawodników. Jednak jak 
nam powiedział nikt się z nim w tej 
sprawie nie kontaktował: „Nikt mi nie 
składał żadnej propozycji, ale gdyby 
taka się pojawiła na pewno bym ją 
rozważył. Musiałbym porozmawiać z 
chłopakami z drużyny i z młodszymi 
zawodnikami, którzy rok czy dwa lata 
temu skończyli wiek juniora i zobaczyć 
kim mógłbym grać. Poza tym w klubie 
osoby, które mają uprawnienia do pro-
wadzenia zespołu w V lidze jak choćby 

Spartakiada w Węgorzy
W najbliższą niedzielę Na pięknie położonym boisku w Węgorzy odbędzie 

się spartakiada sportowo rekreacyjna. W programie m.in. turniej piłki nożnej, 
turniej siatkówki, zawody „Strongman”, przeciąganie liny i wiele konkurencji 
dla dzieci i młodzieży. Początek imprezy o godzinie 10.00. Organizatorzy czyli 
LZS, sołtys Krzysztof Machol i rada Sołecka zapraszają.

Ag

Po tym meczu 
p r z e p ro w a -
dzona została 
z chłopakami 
ostra i męska 
r o z m o w a . 
Mu s i e l i ś my 
sobie wyjaśnić 
pewne sprawy. 
Wszyscy zade-
klarowali, ze 
już nigdy więcej nic takiego się nie 
zdarzy. Efekt był pozytywny i do końca 
sezonu odnieśliśmy same zwycięstwa. 
Dobre mecze zagraliśmy ze Stalą re-
misując 4:4, z Orłem wygrywając 6:2. 
Bardzo dramatyczny mecz rozegrali-

śmy z Gryfem Kamień Pomorski. Do 
przerwy przegrywaliśmy 0:3 a mimo 
to wygraliśmy 4:3, druga połowa w 
naszym wykonaniu była fantastyczna. 
Nie jako tradycją w tym sezonie było, 
że drugie połowy niemal każdego 
meczu mieliśmy zdecydowanie lepsze. 
Świadczy to o tym, że drużyna pod 
względem kondycyjnym była bardzo 
dobrze przygotowana do sezonu. 
Moim zdaniem chłopcy pokazali, że 
jeśli tylko chcą to potrafią grać w piłkę 
i to bardzo dobrze. Siłą moich zawod-
ników jest to, że stanowią oni jedną 
drużynę zarówno na boisku jak i poza 
nim. Ważne jest to, ze potrafią słuchać 
i z popełnionych błędów wyciągają 
wnioski. Dobrze też, że rozumieją i 
nie obrażają się, gdy najczęściej w 
przerwie meczu muszę nimi ostro 
słownie „potrząsnąć”. Indywidualnie 
nie chcę nikogo wyróżniać, bo każdy 
miał wkład w wynik, jaki uzyskaliśmy 
w tym sezonie. W przyszłym sezonie 
celem tej drużyny będzie walka o 
awans do MLJ. Czy to się nam uda? 
Zobaczymy. Oby tak się stało. Chciał-
bym bardzo podziękować za grę w 
mojej drużynie Gracjanowi Golemie 
i Mariuszowi Lepowi, którzy kończą 
wiek juniora.”

Andrzej Garguliński

B. Grygowski, M. Wolny, S. Pastusiak 
czy J. Kaczmarek.”

Efekty tych rozmów mogą być 
bardzo ciekawe, szczególnie z młod-
szymi zawodnikami. Wśród byłych 
juniorów P. Kaczmarek cieszy się 
sporym szacunkiem. Nie grającego 
od dłuższego czasu Marcina Kawę, 
zwanego Maneyem, niektórzy okre-
ślali mianem zmarnowanego talentu. 
Na forum internetowym Nowogardz-
kiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej ktoś 
określił go mianem zawodnika, który 
ma silnik od stara w lewej nodze, 
a potężne uderzenie to nie jedyny 

jego atut. Trenerzy i działacze bez-
skutecznie namawiali go na powrót 
do Pomorzanina. Nam powiedział, 
że dla P. Kaczmarka zagra. Takich 
zawodników jest więcej.

Czy decyzja zapadnie już dzisiaj. 
Dobrze by było gdyby tak się stało. 
Rozgrywki zaczną się na początku 
sierpnia. By nie szargać nerwów 
kibiców warto byłoby dobrze prze-
pracować okres przygotowawczy. 
Zwłoka może odbić się negatywnie na 
postawie zespołu w trakcie sezonu.

Andrzej Garguliński
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MEBLE
dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

Transport gratis na terenie miasta Serdecznie zapraszamy

PIWNICA BIEDRONKA

NIE PRZEPŁACAJ - KUPUJ TYLKO U NAS

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl
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Tel. 091 39 26 953
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i Mieszkaniowe

70-423 Szczecin

tel/fax 091 488 54 26

KUPNO - SPRZEDAŻ

ul. Piłsudskiego 11/2

ARDOM

ERMINEX
i dużo, dużo więcej

Nowogard • ul. 15 Lutego 9
tel. 091 39 20 882

Systemy ratalne • Dowóz do klienta

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Weekend w kinie

Krew 
jak czekolada

Horror USA 2005 r., reż. Katja von 
Garnier, obsada: Agnes Bruckner, Hugh 
Dance, Olivier Martinez, czas trwania 98 
min. projekcja: piątek – niedziela godzina 
19.00.

Historia młodej kobiety-wilkołaka, która 
zakochuje się w człowieku. Na przeszkodzie 
miłości staje odwieczna tajemnica jej rodzi-
ny, którą musi bezwzględnie ukryć. Ag
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KALENDARIUM
10 LIPCA

Imieniny: Aleksander, Amalberga, Aniela, Antoni, 
Bianor, Daniel, Emanuel, Filip, January, Leoncjusz, Mau-
rycja, Maurycy, Nasława, Racimir, Rufina, Rzędziwoj, 
Samson, Sekunda, Sylwan, Witalis i Zacheusz

11 LIPCA

Imieniny:  ABenedykt, Cyprian, Jan, Kalina, Olga, Pela-
gia, Pelagiusz, Pius, Placyd, Sabin i Wyszesława.

12 LIPCA

Imieniny: Andrzej, Bonifacy, Bruno, Brunon, Epifa-
nia, Euzebiusz, Feliks, Hilarion, Hilariona, Himisław, 
Imisława, Jan Gwalbert, Janina, Jazon, Leon, Leona, 
Marcjanna, Pamela, Paulin, Piotr, Prokles, Prokul, 
Świętożyźń, Tatomir i Weronika

Kronika policyjna

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 

Nowogard,  Osina. 

03.07.07
We wtorek 3 lipca przy ul. 

Poniatowskiego dokonano kra-
dzieży elementów metalowych 
z terenu działki. Skradzione 
przedmioty to m.in. taczka, ryn-
na i narzędzia o łącznej wartości 
200 PLN.

Tego samego dnia z mieszkania 
przy ul. Bema skradziono mikser 
i odkurzacz. Straty oszacowano 
na 230 PLN.

Również we wtorek, nieznany 
sprawca skradł pozostawiony 
pod sklepem Media Expert (obok 
placu) rower górski Cross SFX, 
koloru czerwonego o wartości 
863 PLN.

W tym dniu policja ujęła także 
Bogumiła W., który miał 1,1 pro-
mila alkoholu we krwii.

04.07.07
W środę 4 lipca w Wojcieszynie 

dokonano kradzieży urządzenia 
zasilającego do tzw. pastucha 
czyli elektrycznego ogrodzenia 
dla bydła. Wartość skradzionego 
przedmiotu szacuje się na kilka-
set złotych.

05.07.07
W czwartek 5 lipca zgłoszono 

kradzież aluminiowych ele-

mentów konstrukcji szklarni w 
miejscowości Wierzchy. Wartość 
skradzionych rzeczy wynosi 
10.000 PLN. 

Przedmioty te mają charaktey-
styczny wygląd, są to specjalnie 
kształtowane listwy do szklarni. 
Kilkadziesiąt sztuk o dlugości 
3,5 metra oraz kilka o długości 
6 metrów.

Tego samego dnia nieznany 
mężczyzna i kobieta, pod pre-
tekstem sprzedaży uszczelek, 
dokonali kradzieży 900 PLN 
w trakcie celowo wywołanego 
sztucznego zamieszania. Do 
zdarzenia doszło przy ulicy Za-
mkowej.

W tym samym, z ul. Wiejskiej 
skradziono kosiarkę o wartości 
700 PLN.

06.07.07
W nocy nieznani sprawcy wła-

mali się do dwóch samochodów 
i dokonali kradzieży dwóch od-
biorników radiowych. Zdarzenie 
to miało miejsce w trakcie impe-
zy kulturalnej w Strzelewie.

08.07.07
W sobotę 8 lipca policja skon-

trolowała pojazd marki Volkswa-
gen Golf, którym jechał Sławomir 

N. pomimo sądowego zakazu, na 
dodatek samochód, którym kie-
rował miał przełożone tablice z 
innego pojazdu.

W ostatnim czasie na terenie 
naszej gminy doszło do nastę-
pującego zdarzenia. 16 – na-
stolatka przewożąca skuterem 
małą dziewczynkę wjechała 
do rowu po czym obie dziew-
czyny doznały nieznacznych 
obrażeń.

Zgodnie z przepisami o ru-
chu drogowym, motorowerem 
mogą jeździć osoby po ukoń-
czeniu 13 roku życia, które mają 
uprawnienia w postaci karty 
motorowerowej. Natomi ast 
przewożenie osób dozwolone 
jest dopiero od 17 roku życia. 
Powyższych uprawnień nie po-
trzebują osoby, które ukończyły 
18 lat.

W najbliższym czasie w trak-
cie kontroli, które będą prze-
prowadzane na drogach, policja 
będzie zwracać szczególną uwa-
gę na młode osoby poruszające 
się tego typu pojazdami.  ps

Pociąg zablokował 
przejazd kolejowy

W niedzielny wieczór około godziny 19.30 po raz 
kolejny w ciągu ostatnich kilku miesięcy awaria 
pociągu skutecznie utrudniła ruch samochodowy w 
naszym mieście.

Zbliżając się do przejazdu kolejowego przecinają-
cego ulicę Bohaterów Warszawy, gdzie miała miejsce 
awaria, nie sposób było odgonić wrażenie, że z no-
wogardzkimi torami jest coś nie w porządku, skoro w 
ciągu kilku ostatnich miesięcy aż dwukrotnie stawały 
tu pociągi. Okazało się, że to wrażenie było mylne. 
Tym razem nie zawiniły tory a awaria lokomotywy. 
A, że miało to miejsce na przejeździe kolejowym 
ruch samochodowy w naszym mieście był mocno 
utrudniony. Do pomocy wezwano policjantów, którzy 
kierowali zdezorientowanych kierowców na drogi 
objazdowe. 

Szczęściem w nieszczęściu był fakt, że w miniony 
weekend stosunkowo niewiele osób wybrało się nad 
morze. Zazwyczaj o tej porze Nowogard jest zakor-
kowany nawet bez żadnej awarii. Strach pomyśleć co 
by się działo w naszym mieście, gdyby zwyczajowa 
masa plażowiczów wracająca do domów zastała 
zablokowany przejazd kolejowy.

Awaria pociągu trwała około 50 minut. Po tym cza-
sie podstawiono sprawną lokomotywę i pasażerowi 
ruszyli w dalszą drogę. Ag

Mieszkańcy Maszkowa poszerzyli drogę
 

W dniu 16 maja 2007 roku 
mieszkańcy Maszkowa boryka-
jąc się z problemem zbyt wąskiej 
jezdni, która na odcinku 2 km ( 
od drogi krajowej nr 6 do wioski 
) uniemożliwiała przejazd dwóch 
pojazdów, stwarzając realne nie-
bezpieczeństwo dla pojazdów oraz 
pieszych, postanowili wspólnymi 
siłami poprawić bezpieczeństwo 
na ww. drodze. Była ona zbyt wą-
ska z powodu wysokich poboczy, 
które poprzez wieloletnie nano-
szenie ziemi zaczęły nachodzić 
na asfalt i tym samym zwęziły 
szerokość drogi. Ponadto krzaki 
oraz trawy rosnące na poboczu, 
pomimo corocznego wycinania i 
wykaszania, także stanowiły po-
ważne zagrożenie Pomysł i inicja-
tywa wspólnego działania i roz-
wiązania tego problemu wypłynął 
od Rady Sołeckiej Maszkowa oraz 
Radnego Tomasza Szafrana. 
Natomiast spotkanie mieszkań-
ców Maszkowa z Wicestarostą 
Tomaszem Kuliniczem  oraz jego 
zaangażowanie i zgoda na wy-
konanie prac pod nadzorem pra-
cownika Starostwa Powiatowego 
w Goleniowie, pozwoliło szybko i 

skutecznie rozwiązać ten problem. 
Ustalono, że mieszkańcy otrzy-

mają ze Starostwa Powiatowego 
sprzęt do załadowania nadwyżki 
ziemi z poboczy jezdni w zamian 
za aktywne włączenie się w prace 
porządkowe. Obecnie droga jest 
już poszerzona a pobocze zebrane 
i wysprzątane. W ten sposób za-
miast w nadziei czekać na swoją 
kolej przy zbieraniu poboczy na 
drogach powiatowych, w kilka 
godzin osiągnęli swój cel. Należy 
tutaj szczególnie podziękować 

mieszkańcom Maszkowa za ich 
trud i ogrom pracy włożony w 
poprawę bezpieczeństwa na dro-
dze do swojej wsi.

Zarówno Radny Tomasz 
Szafran jak i Wicestarosta Tomasz 
Kulinicz aktywnie uczestniczą 

i wspierają tego typu przedsię-
wzięcia, w których inicjatywa wy-
chodzi od samych mieszkańców 

Oczekujemy na  podobne dzia-
łania mieszkańców innych miej-
scowości naszej gminy.

Opr.red LMM 
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Festiwalowe warsztaty

Burmistrz przekazał 
klucz do miasta

Festiwal kosztuje…
Piszę o kosztach Festiwalu „Lato z Muzami” nie po to, by narzekać, ze to 

kosztowna impreza, ale by przedstawić przy okazji ogrom pracy organiza-
cyjnej jaki podejmują pracownicy, a w szczególności dyrektor NDK.

Oto przykładowe wydatki (można 
czytać - sprawy do załatwienia):

- wynagrodzenia i honoraria dla 
koordynartorów z Warszawy (2 oso-
by), konferansjer, spotkania autorskie 
zwiazane z ekranizacją dzieł literackich 
(reżyser i 2 aktorów), przygotowanie i 
opracowanie materiałów do foldera, 
obsługa techniczna (w tym ochrona, 
kinooperator z Poznania, dozorcy 
i elektryk), tłumacz ze Szczecina 
– 12 250 zł

Koncerty w dniach 14 – 21.07 – 
35 460 zł.

Koszty organizacyjne i rzeczowe:
- zakup materiałów do druku plaka-

tów, zaproszeń, bonów, podziękowań 
– 1 000 zł,

- druk foldera w dwóch wersjach 
językowych – 8 000 zł,

- tłumaczenia tekstów do foldera 
– 500 zł,

- tablica pamiątkowa dla gwiazdy 
Festiwalu agnieszki Holland – 150 zł,

- 2 statuetki „Laura Cisowego” – 900 
zł,

- 2 odlewy stóp artystów malarzy 
– 3 000 zł,

- ubezpieczenie imprezy – 240 zł,
- wypożyczenie sceny plenerowej na 

8 dni – 5 600 zł,
- wypożyczenie odtwarzacza VHS 

– 1 000 zł,

- wypożyczenie projektorów filmo-
wych  z Poznania (bez transportu) 
– 6 300 zł,

- wypozyczenie kopii filmowych na 
festiwal – 3 500 zł, 

- przywóz i odwóz kopii – 1 000zł,
- koszty prowizji dla ZaiKS – 3 546 zł 

(10% od wartosci koncertów).
- koszty przejazdów zaproszonych 

artystów i gości – 2 000 zł.
- wyżywienie i zakwaterowanie gości 

i artystów – 2 400 zł.
Daje to w sumie kwotę 92 846 zł.
Około 60 tysięcy złotych NDK 

uzyskał z funduszy zewnętrznych i od  
sponsorów.

Rada Miasta przyznała dotację w 
wysokości 35 000 złotych.

Jeśli złożony do Ministerstwa Kul-
tury wniosek będzie rozpatrzony 
pozytywnie to budzet miasta otrzyma 
zwrot dotacji.

Z przedstawionego preliminarza 
widać, że nie są to koszty wygórowane i 
daleko odbiegające od przedstawianych 
u „cioci na imieninach”. 

Lesław M. Marek.

PS. W cenie ogólnej koncertów (35 460 
zł) mieści się także pokaz sztucznych 
ogni. Ile „biorą” poszczególni artyści jest 
dobrym obyczajem nie podawać publicz-
nie. Są to zawsze stawki negocjowane. 

Mieszkaniowy Zasób Gminy – cz.VI

Planowane inwestycje
W rozdziale IX omawianego przeze 

mnie Programu Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem Gminy 
omówiony jest program inwestycji 
mieszkaniowych.

Paragraf 25 pkt 1 stanowi, że Gmina 
nie jest w stanie zaspokoić posiadanym 
aktualnie zasobem wszystkich potrzeb 
w zakresie dostawy lokali socjalnych, 
zamiennych oraz mieszkań docelowych 
dla osób o niskich dochodach. Zacho-
dzi zatem potrzeba budowy nowych 
lokali komunalnych.

W punkcie 2 tego paragrafu mówi 
się, że w latach 2007 – 2011 Gmina 
wybuduje 24 mieszkania komunalne 
w drodze inwestycji.

Paragraf 26 stanowi, że Gmina może 
również uczestniczyć w kosztach bu-
dowy mieszkań na wynajem w celu 
pozyskania lokali do zasiedlenia w 
Spółdzielniach Mieszkaniowych, może 
też wynajmować mieszkania od SM 
i podnajmować je osobom oczekują-
cym na przydział lokalu w zasobach 
Gminy.

§ 27 określa przewidywane nakłady na 
omawiane wyżej przedsięwzięcia.

I tak w roku 2008 planuje się oddanie 
budynku z 12 mieszkaniami za kwotę 
1 800 000 zł, w roku 2010 podobny 
budynek za kwotę 1 900 000 zł.

W roku 2009 i w roku 2011 Gmina 
przeznaczy po 300 000 zł na swój udział 
w kosztach budoway mieszkań na wy-
najem przez inne podmioty.

Określając koszty bazowano na ce-
nach z kwietnia 2007 roku – faktyczne 
koszty określać będzie co roku uchwała 
budzetowa Gminy.

Podstawowe żródło finansowania 
gospodarki mieszkaniowej to wpływy 
pozyskiwane przez Gminę z opłat za 
wynajem i dzierżawę lokali i gruntów 
gminnych oraz ze sprzedaży lokali 
komunalnych.

Uzupełnieniem tych środków będą 
fundusze pozyskiwane z zewnątrz 
jako kredyty bankowe oraz środki po-
mocowe z programów rządowych (np.
Fundusz Dopłat – ustawa z 8 grudnia 
2006 roku o finansowym wsparciu 
lokali socjalnych, noclegowni i domów 
dla bezdomnych).

Opr. Lesław M. Marek

Punktualnie o godzinie 11.00 przed 
nowogardzkim Ratuszem stanęło po-
nad stu młodych ludzi wzywających 
burmistrza do przekazania im władzy 
nad miastem. Kazimierz Ziemba po 
wysłuchaniu żądań przekazał im sym-
boliczny klucz i młodzież rozpoczęła 
zajęcia. 

W tym roku oferta Nowogardzkiego 
Domu Kultury to warsztaty filmowe i 
fotograficzne, warsztaty teatralne i ta-

neczne, warsztaty muzyczne, warsztaty 
malarsko-ceramiczne oraz warsztaty 
literacko-dziennikarskie. Weźmie w 
nich udział ponad sto osób. Zdecy-
dowana większość to młodzież, która 
przez cały rok bierze udział w zajęciach 
organizowanych przez NDK. Udział w 
warsztatach kosztuje ich 25 zł a więc 
prawie tyle ile wynosi koszt miesięcz-
nych zajęć w zespołach NDK. Warsztaty 
potrwają do 21 lipca. Ag

Wczoraj rozpoczęły się warsztaty dla młodzieży będące częścią rozpoczyna-
jącego się w sobotę kolejnego festiwalu „Lato z Muzami”.

Nasi nad morzem…
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Dziwnowie organizuje w dniu 13 lip-

ca (piątek) tradycyjną już Wakacyjną Biesiadę w Międzywodziu. Miło nam 
poinformować, że na Biesiadę zaproszony został zespół ”Bursztyn” rodziny 
Zająców z Wojcieszyna.

W Dziwnowie doceniają także kapelę „Kryzys” prowadzoną przez Tadeusza 
Łukaszewicza i była ona uczestnikiem podobnego koncertu w środę 4 lipca. 
Musiała niestety występować podczas bardzo złej pogody.

Dla nas pozostaje refleksja – swego nie znacie, cudze chwalicie…
Ireneusz Karczyński

foto archiwum
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„Wielkie dzieło nawrócenia
świata rozpoczyna się

od małych nieraz wysiłków,
od budowania zgody

w naszych rodzinach, parafiach,
w środowiskach pracy”

Serdeczne podziękowania
za 10 lat dzielenia się 

słowem Bożym z nami
dla ks. proboszcza  

Andrzeja Wąsik
składają

parafianie z Osowa i Bieniczek

ŻYCZENIA

Z okazji 25 rocznicy ślubu

dla 
Lidii i Ryszarda

Piotrowskich
dużo zdrowia, pomyślności oraz 

obfitych łask Bożych
życzą 

rodzice, siostra Ewa z rodziną
i brat Zbyszek

jenie wiejskiego klimatu, mogą 
raczyć podniebienie różnymi 
specjałami domowej kuchni, 
których wyrobem zajmuje się 
pani Jolanta. Są to na przykład 

smalec ze skwarkami, chleb 
domowego wypieku, masło, 
sery, starannie przyrządzone 
i odpowiednio przyprawione 
mięsiwo, na deser natomiast 
gospodyni przyrządza pyszne 
ciasta. Tym gościom, którzy 
mimo wszystko preferują włas-
ne potrawy  i chcą przyrządzić 
je sobie sami, gospodarze od-
dają do użytku w pełni wypo-
sażoną kuchnię. Na poobiedni 
odpoczynek można udać się 
nad stawy, które znajdują się 
na terenie gospodarstwa lub na 
spacer do lasu. Na pobliskich 

łąkach nad stawami można 
również rozbić namiot, przygo-
tować grilla lub rozpalić ogni-
sko. Jest to ponadto wspaniałe 
miejsce na wieczorną biesiadę 
w świetle księżyca. Dla dzieci 

natomiast przygotowano spe-
cjalny plac zabaw. Powszechnie 
wiadomą rzeczą jest, że jed-
ną z najbardziej pożądanych i 
oczekiwanych atrakcji w jakie 

powinno być zaopatrzone go-
spodarstwo agroturystyczne 
jest możliwość jazdy konnej. 
Nie zabrakło tego również w 
gospodarstwie państwa Kazi-
mierza i Jolanty Bąk. Tutejsze 

stadko liczy cztery konie i jed-
nego źrebaka. Pan Kazimierz 
posiada dwa wozy, którymi 
zabiera na przejażdżki konne 
swoich turystów po specjalnie 
wytyczonych trasach do Dłu-
gołęki, Węgorzyc i Jenikowa. 
Jest również możliwość osiod-
łania konia dla tych, którzy 
wolą indywidualne wędrówki. 
Ci natomiast, którzy nie mieli 
jak dotąd okazji odbycia sa-
modzielnej jazdy konno, mogą 
skorzystać ze specjalnie przy-
gotowanej ujeżdżalni. Nad-
mienić w tym miejscu należy, 
że zaprzęg pana Kazimierza 
Bąka uatrakcyjnia również 
wiele imprez, które mają miej-
sce na terenie naszej gminy. 
Przejażdżkę jego zaprzęgiem 
można było odbyć na przy-

kład podczas ostatniego Święta 
Wody, nie wykluczone, że bę-
dzie taka możliwość również 
podczas Lata z Muzami.

W gospodarstwie, które opi-
sujemy, przez niemalże cały rok 
swój wolny czas spędza wielu 
wczasowiczów z różnych części 
Polski i Europy między innymi 
z Francji i Danii. Zachwala-
ją oni bardzo tutejszy klimat i 
warunki w jakich mogą wypo-
czywać oraz atrakcje, z których 
mają możliwość skorzystać.

Ci, którzy nie sprecyzowali 
jeszcze swoich wakacyjnych 
planów mogą zastanowić się 
nad atrakcjami jakie oferuje 
nam gospodarstwo agrotury-
styczne państwa Kazimierza i 
Jolanty Bąk z Krasnołęki.

tekst i foto: Piotr Słomski

Gdzie na letni wypoczynek?
Kiedy zbliża się czas wakacji często zastana-

wiamy się nad tym jak spędzić nadchodzące 
wolne dni. Plany wakacyjne, w zależności od 
osobistych upodobań i preferencji, bywają róż-
ne. Jedni pragną w tym czasie zwiedzać wielkie 
miasta z całym ich bogactwem zabytków i róż-
norakich turystycznych atrakcji. Inni natomiast, 
żyjąc i funkcjonując na co dzień w mieście, prag-
ną choć na chwilę uwolnić się od wszechogar-
niającego zgiełku i związanego z tym szybkiego 
tempa życia. Dla tych drugich właśnie optymal-
ną wakacyjną perspektywą może być spędzenie 
czasu na łonie natury, w sielskim klimacie, jaki 
zapewnia np. gospodarstwo agroturystyczne.

W ostatnim czasie odwiedziliśmy jedno z ta-
kich gospodarstw. Znajduje się ono w miejsco-
wości Krasnołęka, na granicy gmin Nowogard i 
Osina. Gospodarstwo prowadzą państwo Kazi-
mierz i Jolanta Bąk. 

Pomysł zainicjowania takiego przedsięwzięcia 
powstał niespełna 5 lat temu, kiedy to pan Ka-
zimierz Bąk poszedł za sugestią swojego znajo-
mego i rozpoczął urządzanie swojego gospodar-
stwa tak, aby w niedalekiej przyszłości stworzyć 
odpowiednie warunki dla prowadzenia działal-
ności agroturystycznej.

Obecnie w gospodarstwie państwa Kazimierza 
i Jolanty Bąk wypoczywający, oprócz najbardziej 
upragnionego przez wszystkich niosącego uko-

Jeden z pięciu koni...

...a na wieczór grill 

Dla ochłody na gorące dni
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Degradacja nowogardzkiej straży cz. II

Takie opinie 
przyjmuję spokojnie

służy. To jest zasadnicza rzecz i ja 
się tym kieruję od wielu lat. Wiele 
rzeczy można zrobić, wielu osobom 
i instytucjom można pomagać, ale 
jaki jest cel. Jeżeli to ma być cel 
prywatno – hobbystyczny to ja się 
po trzykroć nie zgadzam, choć sza-
nuję tych ludzi. Niech sobie ćwiczą, 
niech sobie to robią, ale na własny 
użytek i przede wszystkim za własne 
pieniądze. 

Wspomniał pan o podnośniku. 
Około 1997 roku był wypadek tego 
podnośnika, który był wówczas 
w Nowogardzie. Wtedy były dwie 
komendy, Nowogard i Goleniów. 
Ten samochód stał i my w 1999 lub 
2000 r. z dwóch podnośników, które 
miały swoje lata zrobiliśmy jeden. 
Nie wiem czy ktokolwiek inny na 
moim miejscu podjąłby decyzję, że 
ten podnośnik nie będzie w Komen-
dzie Powiatowej. Od kilku lat czy-
nimy starania, żeby ten podnośnik 
tu był i wszystko wskazuje no to, że 
będziemy mieli nowy podnośnik 30 
m w powiecie, ale to jest 1,5 mln zł i 
to wymaga różnych zabiegów. 

Ten podnośnik złożony z dwóch 
innych ma już 24 lata, i jeżeli ja do-
stanę ten nowy podnośnik, to ja spo-
kojnie z każdym mogę porozmawiać 
gdzie on będzie garażował.

Podobno „nowogardzki” pod-
nośnik jest teraz w Stepnicy. Czy 
to prawda?

Nie. Ten podnośnik, który jest w 
Stepnicy, był „wykasowany” i OSP 
Stepnica z pomocą wójta go wyre-
montowała i ma na własne potrzeby. 
To jest wątek, który się już ciągnie od 
lat, a fakty są troszeczkę inne.

To jaka będzie przyszłość no-
wogardzkiego, teraz już, Poste-
runku?

Przyszłość, jeżeli chodzi od strony 
operacyjnej, jest taka, że czynimy 
starania, żeby, tak jak się dzieje w 
województwie z udziałem Komen-
danta Wojewódzkiego, przybrała 
z powrotem statusu JR-G. Ale w 
tym naszym przypadku byłaby to 
sprawa nie zwiększenia radykalne-
go siły operacyjnej jednostki, tylko 
na miejscu byłby dowódca. To jest 
ta różnica, bo jeżeli chodzi o siłę 
bojową jednostki to nawet o jeden 
procent nie uległo to zmianie.

Ale ci ludzie jednak z nowo-
gardzkiej straży odeszli.

No, siłą rzeczy. Zdecydowanie. 
Te osoby przeszły do tzw. podziału 
bojowego i one są w systemie zmia-
nowym jako strażacy w podziale. 
Oczywiście, jest to strata. Ja bym 
chciał, żeby dowódca był na miejscu 
i bezpośrednio miał nadzór nad jed-
nostką i byłyby te pierwsze reakcje 
na rzeczy, które dzieją się w ciągu 
dnia. Ale taka jest rzeczywistość 
dzisiaj. Niemniej wcale to tak źle 
nie wygląda i czynimy starania żeby 

to było bardziej różowo, że tak w 
kolorach powiem. 

Proponowałbym się przejść do 
jednostki. Zobaczyłby pan czy te sło-
wa, że jest ubogo, że jest okradane, 
czy to jest zgodne z prawdą. Niech 
pan wejdzie do jednostki i zobaczy 
czy tam jest gospodarz czy go nie 
ma. Tylko tyle i aż tyle. To da panu 
obraz czy te moje słowa mają jakieś 
uzasadnienie, czy to jest jakaś ściema 
z mojej strony. Pan coś wspomniał, 
że ja lubię, nie lubię, albo najlepiej 
jakby zaorać ten Nowogard i zrobi 
to ten komendant niedobry, Tunkie-
wicz. Proszę sobie skonfrontować. Ja 
to mówię spokojne. Dla mnie fakty 
muszą się bronić i one są dobre, bo 
tam na prawdę wiele rzeczy zostało 
zrobionych. 

Moim celem od dobrych kilku 
lat, bo to jest proces, który musi 
trwać, jest to by te jednostki były na 
tym samym poziomie, jeśli chodzi 
po poziom wyszkolenia, sprzęt, 
wyposażenie. I spokojnie mogę po-
wiedzieć, że jest realizowane z taką 
opcją, że Nowogard stoi na wyższym 
poziomie. My tu chcemy rozbudo-
wać Komendę w Goleniowie i pewne 
rzeczy zostały zastopowane, żeby nie 
inwestować w coś, co niedługo ma 
być zmienione. Ale to też się rodzi 
w bólach. Mówię to spokojnie i z 
podniesioną głową. Wiele pomogło 
miasto, pan burmistrz Ziemba. To 
widać i na zewnątrz i wewnątrz.

Burmistrz ma chyba słabość do 
strażaków.

Myślę, że to jest tak. Słabość wy-
nika z tego, że robimy swoją robotę 
i ona jest dobrze wykonywana. Za 
darmo nikt nie dostanie dzisiaj 
złotówki. Jak zapracujesz tak bę-
dziesz miał i my staramy się, żeby ta 
współpraca z różnymi jednostkami 
w Nowogardzie i w terenie, bo tu nie 
chodzi tylko o Nowogard, układała 
się dobrze. Jak my zapracujemy tak 
ludzie nam się odwdzięczą. A rzeczy-
wiście jest pomoc bo pan burmistrz 
jest przecież przewodniczącym, Za-
rządu Powiatowego Zrzeszenia OSP. 
W powiecie jest nas 650 osób i to nie 
jest tak, że się przypadkiem kogoś 
wybiera na to stanowisko. 

Powiedział pan, ze czyni pewne 
starania by poprawić sytuacją no-
wogardzkiej straży.

Wkrótce będę miał kilka odpo-
wiedzi na pana troskę o poprawność 
funkcjonowania JR-G w Nowogar-
dzie, Posterunku w Nowogardzie. 
Dla nas to dalej została JR-G, bo ta 
Jednostka żyje, ona musi żyć swoim 
życiem. Dzisiaj Posterunek to jest 
coś malutkiego. To jest normalna 
Jednostka.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Andrzej Garguliński

Rozmowa z Komendantem Po-
wiatowym Państwowej Straży 
Pożarnej mł. bryg. Bogusławem 
Tunkiewiczem.

„Dziennik Nowogardzki”: Dla-
czego zlikwidowano nowogardzką 
Jednostkę Ratowniczo – Gaśni-
czą?

Bogusław Tunkiewicz: To są de-
cyzje Komendanta Wojewódzkiego. 
Zmieniają się struktury i w związku 
z tym w takim powiecie jak my 
może być komenda odpowiedniej 
kategorii i jedna JR-G. Stąd zmiana, 
ale tylko nazwy, bo tak na prawdę są 
to dwa etaty mniej. Od strony czysto 
operacyjnej to się nic nie zmieniło.

Ale prawdopodobnie w Dęb-
nie...

To jest to samo, Darłowo, Dębno.
...z tego co mówił burmistrz 

Dębna, JR-G najprawdopodobniej 
wróci do tego miasta. 

Ja też mogę powiedzieć, że czynimy 
pewne starania i we wrześniu zaczną 
się takie prace, bo korespondencja 
jest prowadzona w tej sprawie. Dla 
mnie jest rzeczą bezdyskusyjną, 
żeby tam była JR–G, żeby miała swój 
statut, żeby był dowódca na miejscu. 
Ale to są decyzje, które wykraczają 
poza kompetencje Komendanta 
Powiatowego.

Podobno nie lubi pan Nowo-
gardu.

Gdyby był pan w Jednostce trzy 
czy cztery lata temu i poszedł teraz 
to zobaczyłby pan ile setek tysięcy 
złotych zostało tam wpompowane. 
To widać gołym okiem i na zewnątrz 
i wewnątrz. Więc przyjmuję to spo-
kojnie.

Takie opinie krążą o panu.
Jest środowisko, które chciałoby, 

żeby można było wjechać do Jed-
nostki, umyć samochód, zagarażo-
wać, przyjść się poopalać, przyjść 
sobie pograć w piłkę, zrobić to czy 
tamto. To jest obiekt Państwowej 
Straży Pożarnej, stąd jest i brama 
elektryczna, stąd jest system monito-
rowania. Nie może być tak, że każdy 
z ulicy przychodzi i sobie parkuje 
samochód, bo on kiedyś tu pracował, 
i czemu nie? Ano temu. To jest obiekt 
państwowy. Stąd sporo emocji i do 
mnie docierały takie głosy, ale ja nie 
będę się zgadzał na takie rzeczy. To 
nie jest prywatne podwórko tylko to 
jest obiekt państwowy, w związku z 
tym nie powinno być tak, żeby każdy 
kiedy chce i jak chce miał dostęp. To 
jest po prostu nieprawidłowość. To 
nie jest jakiś wymysł, że ja obudziłem 

się dzisiaj i wymyśliłem, tylko jest to 
zwykła prawidłowość, która w moim 
odczuciu i z całym przekonaniem 
powinna funkcjonować. Drzwi są 
otwarte, ale są służby dyżurne, które 
muszą wiedzieć. To nie może być tak, 
ze ileś osób ma dostęp, bo oni tak 
zawsze przychodzili. Przepraszam, 
ale to powinno się zmienić. Dzisiaj 
się wiele rzeczy zmienia i tutaj nie 
ma żadnej wielkiej rewolucji tylko 
jest żelazna konsekwencja. Nie 
będziemy tego robili, bo to nie jest 
plac do mycia samochodów czy par-
kowania. Mówię przykładowo. A, że 
to trochę emocji budziło. Myślę, że 
już nie budzi.

Pytanie o sprzęt. Jest sporo żalu, 
że z Nowogardu zniknęło sporo 
sprzętu. Mówi się o podnośniku, 
o sekcji płetwonurków.  Dlaczego 
się tak działo? Przedstawiane jest 
to jako systemowe działanie mają-
ce na celu zmniejszenie znaczenia 
nowogardzkiej Jednostki. 

I widzi pan. Po prostu ktoś gdzieś 
tam coś mówi. Układ jest tego 
typu, że w latach osiemdziesiątych 
ta sekcja funkcjonowała. Była to 
grupa zapaleńców, strażaków i ludzi 
z miasta. W 1999 roku w wyniku 
reorganizacji, utworzenia Komendy 
Powiatowej w Goleniowie z tej grupy 
zostały tylko dwie osoby, ja mówię o 
strażakach. Jest to sprzęt bardzo dro-
gi i w związku z tym utrzymywanie 
tej sekcji w 1999 roku było niecelowe 
i stąd sekcja taka powstała w Łobzie. 
W wyniku reorganizacji utworzono 
tam JR-G, większość tych ludzi 
była z Łobza i oni utworzyli tam 
tą jednostkę przejmując gros tego 
sprzętu. Utrzymywanie sekcji płe-
twonurkowej dla dwóch osób, które 
wtedy pracowały było niecelowe. 
Dzisiaj tak samo uważam. Bo to jest 
nieuzasadnione by osoby z miasta, 
z poza służby mogły korzystać pod 
szyldem PSP ze sprzętu, z możli-
wości, z wyjazdów, a w momencie 
gdybyśmy ich potrzebowali do nie-
zwłocznego wyjazdu pewnie mieli-
byśmy kłopoty, bo kto za to zapłaci. 
Jeżeli w sekcji ratownictwa wodnego 
PSP są w zdecydowanej większości 
osoby spoza służby to to już nie jest 
jednostka PSP. I w tamtym czasie, w 
wyniku tej reorganizacji i przejścia i 
pod Goleniów i do Łobza, niecelo-
wym było utrzymywać coś co jest w 
tym przypadku tworem sztucznym 
jeżeli chodzi o struktury PSP. I to jest 
cała rzecz. Możemy sobie tworzyć 
coś, tylko kto za to płaci i komu to 
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Euntes ergo docete omnes gentes 
– Idźcie i nauczajcie wszystkie narody 
(Mt 28,19).

Te słowa Chrystusa zaczerpnięte 
z ewangelii św. Mateusza są nawo-
łaniem do działalności misyjnej. 
Kościół katolicki niemalże od zarania 
swojego istnienia głosi Dobrą Nowinę 
poprzez działalność misjonarzy na 
całym świecie. Począwszy od pierw-
szych apostołów, którzy dwa tysiące 
lat temu opuścili Jerozolimę udając 
się w dalekie, pełne czyhających 
zewsząd niebezpiecznych przygód 
podróże, tak również w dzisiejszych 
czasach misjonarze, nierzadko z na-
rażeniem zdrowia i życia, wyruszają 
w odległe kraje naszego globu aby 
nauczać i nieść pomoc potrzebującym 
narodom.

W ubiegłą niedzielę, troje misjonarzy, 
pracujących na co dzień w Kamerunie, 
przebywało w naszej parafii p.w. Wnie-
bowzięcia NMP w Nowogardzie.

Byli to Księża Marianie ks. Krzysztof 
Pazio i ks. Grzegorz Myłek z misji w 
Atok oraz s. Leonarda Klim z misji w 
Ayos, która przez kilka lat posługiwała 
w naszym nowogardzkim kościele. 

W celu dowiedzenia się jak wygląda 
ich życie i zmaganie się z codziennymi 
obowiązkami udaliśmy na spotkanie i 
rozmowę.

Zacznijmy od przedstawienia syl-
wetek przybyłych do Nowogardu 
misjonarzy. 

Ks. Krzysztof Pazio pochodzi z Wę-
growa na Mazowszu. Przez pierwsze 
lata swojego kapłaństwa posługiwał w 
parafii w okolicach Elbląga: W Polsce 
pracowałem 6 lat. Wyjazd na misję 
był moim pragnieniem. Po ukończeniu 
seminarium napisałem prośbę, aby 
umożliwiono mi wyjazd w celu podjęcia 
działalności misyjnej. Po uzyskaniu 
pozwolenia wyjechałem do Francji by 
tam nauczyć się języka a następnie do 
Kamerunu – wspomina po latach ks. 
Krzysztof. 

Ks. Krzysztof przebywa w Kameru-
nie od czterech lat, jest proboszczem 
tamtejszej parafii.

Ks. Grzegorz Mycek pochodzi z 
miejscowości Wólka Pełkińska koło 
Jarosławia w diecezji przemyskiej. Po 
swoich święceniach pracował przez 
rok w Licheniu: W Kamerunie jestem 
już drugi rok, właściwie spędziłem tam 
15 miesięcy, po czym zostałem wysłany 
na formację do kierownictwa duchowego 
we Francji, które pomoże mi w przyszłej 
pracy gdyż będę się zajmował naszymi 
klerykami, którzy przyjadą z Rwandy, 
Kongo oraz miejscowymi klerykami, 
którzy przeszli formację w Rwandzie. 
Wszyscy oni będą studiować teologię 
– powiedział nam ks. Grzegorz. Do-
tychczas przebywając w Kamerunie ks. 
Grzegorz zajmował się działalnością 
duszpasterską wśród dzieci i młodzieży, 
organizował także ministranturę.

S. Leonarda Klim przybyła do Polski 
po raz drugi w ciągu swojej trwającej 
już czwarty rok posługi w Kamerunie. 
S. Leonarda pochodzi z Wolsztyna 
w woj. Wielkopolskim: W 1993 roku 
wstąpiłam do zakonu Sióstr Opatrzności 
Bożej w Grodzisku Wielkoposlkim. Po 
czym przez rok pracowałam w Janowie 
Lubelskim. Następnie 6 lat posługiwa-
łam w Nowogardzie. Po zakończeniu 
pracy w tutejszej parafii udałam się do 
centrum formacji misyjnej we Francji 
gdzie przygotowywałam się do dzia-
łalności w Kamerunie – wspomina s. 
Leonarda.

Działalność misyjna
Na działalność misyjną Księży Ma-

rianów oraz Sióstr Opatrzności Bożej 
składa się zarówno formacja duchowa, 
pomoc materialna oraz organizowanie 
różnego typu przedsięwzięć, szkół, 
placówek itp. Zacznijmy od krótkiego 
opisu działalności, którą prowadzą 
Siostry Opatrzności Bożej w Ayos w 
diecezji Mbalmayo gdzie, na co dzień 
posługuje s. Leonarda, która powie-
działa nam na ten temat kilka zdań. Na 
misji w Ayos do naszych głównych zadań 
należy prowadzenie hafciarni, w której 

Misjonarze z Kamerunu w Nowogardzie

W służbie Bogu 
na kontynencie afrykańskim

zatrudniamy 55 kobiet. Zamówienia 
składają u nas ambasadorowie francu-
scy i amerykańscy. Wyszywamy również 
stroje liturgiczne dla Księży Marianów. 
Prowadzimy ponadto centrum kroju i 
szycia. Centrum to jest przeznaczone dla 
dziewcząt, które nie dostały się do żad-
nych szkół bądź nie mają czasu na naukę 
ze względu na to, że wychowują już 
własne dziecko. Do zakładu tego przyj-
mujemy również dziewczęta, które mają 
ciężką sytuację finansową. Praca tam, 
oprócz zapewnienia źródła utrzymania 
daje im również możliwość uchronienia 
się przez prostytucją. Niestety na ten czas 
możemy przyjąć jedynie 35 dziewczynek 
gdyż na więcej nie mamy miejsca – po-
wiedziała s. Leonarda.

Ponadto jedna z sióstr prowadzi 
działalność administracyjną w szkole. 
Do jej zadań należy zbieranie opłat za 
szkołę, zapisywanie dzieci na następny 
rok, dbanie o to, żeby nauczyciele otrzy-
mywali comiesięczne wynagrodzenie 
oraz uzupełnienie brakujących bądź 
zużytych przedmiotów np. kredy itp.

Siostry prowadzą również intensyw-
ną działalność w zakresie formacji du-
chowej poprzez prowadzenie katechez. 
Ponadto przygotowują młodzież do 
przyjęcia sakramentów świętych.

W położonej kilkadziesiąt kilome-
trów dalej misji Atok posługują Księża 
Marianie. Podobnie jak siostry niosą 
oni tamtejszej ludności pomoc dwoja-
kiego rodzaju. Przede wszystkim jest to 
zakrojona na szeroką skalę działalność 
duszpasterska: Jako przybysze jesteśmy 
dobrze odbierani. Oprócz tego, że niesie-
my i przekazujemy wiarę naszej służbie 
towarzyszy działalność charytatywna 
i socjalna. Staramy się na przykład 
gromadzić fundusze dla dzieci ubo-
gich, które nie posiadają dostatecznych 
środków na naukę. Ponadto staramy 
się zapewnić uposażenie dla szkół i 
uczniów oraz nauczycieli – mówił nam 
ks. Krzysztof Pazio.

Oprócz ciężkiej sytuacji material-
nej wielu mieszkańców, niepokojąco 
przedstawia się również obraz służby 
zdrowia. Na dostatecznym poziomie 
znajdują się tylko te ośrodki zdro-
wia, które prowadzą siostry zakonne 

natomiast sieć małych państwowych 
przychodni rozmieszczonych w afry-
kańskich wioskach nie posiada dosta-
tecznie wykwalifikowanego personelu 
medycznego. Personel taki składa się 
przeważnie z kilku pielęgniarzy wypo-
sażonych jedynie w paracetamol lub 
chininę oczywiście leczenie chorego, 
który wymaga operacji jest niemożliwe. 
O tym jaką radzą sobie Księża Marianie 
gdy chory, wymagający leczenia opera-
cyjnego, prosi ich o pomoc opowiadał 
nam ks. Krzysztof Weszliśmy w kontakt 
z kameruńskim lekarzem, który posiada 
własna klinikę. Wysyłamy tam chorego 
a po zakończeniu leczenia opłacamy 
związane z tym koszty.

Stosownie do warunków dopaso-
wany jest także przebieg działalności 
duszpasterskiej. Praca zaczyna się od 6 
rano. Księża starają się systematycznie 
odwiedzać wioski (jest ich 25 rozsia-
nych w promieniu kilkudziesięciu ki-
lometrów), dlatego program nawiedzin 
duszpasterskich ustalany jest z mie-
sięcznym wyprzedzeniem. Wizyta na 
wiosce rozpoczyna się spotkaniem, w 
czasie którego wierni mogą skorzystać 
z sakramentów, wysłuchać katechezy 
i uczestniczyć we mszy świętej. Po 
czym księża odwiedzają chorych. W 
celu zapoznania się z bieżącą sytuacja, 
w jakiej znajdują się mieszkańcy danej 
wioski księża odwiedzają poszczególne 
chaty.

Misja z Internetem
Księża Marianie, z którymi mieliśmy 

przyjemność rozmawiać zamieszkują 
strefę, w której nie ma dostępu do 
energii elektrycznej. Prąd uzyskiwany 
jest za pomocą specjalnego agregatu, 
który dostarcza energii na zaledwie 
trzy godziny. W ciągu tego krótkiego 
czasu księża muszą wykonać wszystkie 
czynności, które wymagają dostępu do 
elektryczności takie jak prasowanie, 
pranie, napisanie czegoś na kompute-
rze itp. Misjonarze kontakt ze światem 
zapewniają sobie korzystając z telewizji 
satelitarnej oraz Internetu. Jest specjalna 
firma na Watykanie, która obsługuje 
misjonarzy. Mamy dzięki temu dostęp do 
Internetu za pomocą łącza satelitarnego. 
Można odebrać pocztę, porozmawiać na 

ks. Krzysztof Pazio MIC, s. Leonarda Klim CSDP i ks. Grzegorz Myłek MIC
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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

Po-

wierz-

chnia

Kondyg-

nacja

Cena wywoławcza
Wadium

Wyposa-żenie 

ponad-standar-

dowe

Miesięczne opłaty

lokatorskie własnościowe eksploatacja kredyt

NOWOGARD

1 Poniatowskiego 24 45,80 IV piętro 33 068 zł 66 135 zł 2 000 zł  247 zł  

2 Światowida 1 62,90 II piętro 33 260 zł 93 658 zł 2 800 zł 818 zł 340 zł 171 zł

DOBRA NOWOGARDZKA

1 Traugutta 3a 78,10 parter 12 250 zł 63 514 zł 1 500 zł 1 562 zł 422 zł 212 zł

2 Traugutta 3a 67,20 1 piętro 19 565 zł 63 867 zł 1 600 zł 670 zł 363 zł 183 zł

3 Traugutta 3a 67,20 2 piętro 28 295 zł 72 597 zł 1 300 zł 2 150 zł 363 zł 183 zł

4 Traugutta 5 67,20 parter 14 322 zł 58 894 zł 1 300 zł  363 zł 183 zł

Miesięczna opłata eksploatacyjna w wysokości 5,40 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/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 lo-
kalu. 
Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje osobom deklarującym ustanowienie własnościowego prawa do lokalu.
Termin składania ofert upływa we wtorek 17 lipca 2007 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 
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. 

DOCIEPLENIA 

ELEWACJE
Nowogard – Goleniów – Szczecin

Tel. 513 872 042

NOWO OTWARTA
Hurtownia Odzieży 

Używanej
(towar mieszany w workach 10-15 kg)
ul. Radosława 1 (naprzeciw Nadleśnictwa, 

wjazd od. Boh. Warszawy) Nowogard 
zaprasza każdego dnia (także w niedziele)

Tel. 782 572 710

Poszukuję hali 
(magazynu) 

ok. 1000 m kw 
do wynajęcia.

Tel. 609 124 162

Skypie, zapoznać się z bieżącymi informacjami z Polski. 
Czasami nawet w nocy, wykorzystując energię z baterii, 
jest możliwość podłączenia się do Internetu i  posłuchania 
polskiego radia – powiedzieli misjonarze.

Tak właśnie, w dużym skrócie, przedstawia się życie 
misjonarzy, którzy odwiedzili w ubiegłą niedzielę no-
wogardzką parafię p.w. Wniebowzięcia NMP. Mamy 
nadzieję, że za kilka lat ponownie odwiedzą Nowogard i 
znowu opowiedzą nam wiele ciekawych rzeczy na temat 
swoich zmagań na misji. Tymczasem składamy na ręce 
misjonarzy serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności i 
Błogosławieństwa Bożego na każdy dzień ich pracy w 
dalekim Kamerunie.

Jeżeli chcecie zdobyć więcej informacji na temat misji 
Słomki Atok zapraszamy na stronę internetową www.
kamerun.marianie.pl

Piotr Słomski 

Kościół w Ayos Atok Maka spotkanie paschalne

Ayos
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REKLAMA

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

KOMINKI

SKLEP Z KOMINKAMI 
– NOWOGARD

UL. BOH. WARSZAWY 103A
Oferuje:
- sprzedaż wkładów kominkowych i pie-

ców grzewczych firmy „JOTUL” (10 lat 
gwarancji)

- sprzedaż wkładów komnkowych firmy 
„LECHMA” (5 lat gwarancji)

- sprzedaż wkładów kominkowych i pie-
ców firmy „BELFONTE”, „CHEMINEES”, 
„DIFUSION”, „FRANCO BELGE”.

- montaż wkładów i obudów zakupio-
nych u nas i przez zleceniodawcę

- wykonanie obudów projektowanych 
indywidualnie

- wykonywanie kominków tradycyjnych 
otwartych

- montaż drzwiczek z szybą do kominków 
otwartych

- naprawa i przeglądy kominków
OFERTA SPECJALNA:
Wkład kominkowy 14 kw – 1050 zł
Obudowa + belka – 1350 zł
Razem -  2 400 zł
Podłączenie wkładów zakupionych u nas 
w miesiącach lipiec – sierpień – GRATIS

Sklep czynny od poniedziałku 
do piątku 9.00 – 17.00

W soboty w godz. 9.00 – 13.00
Kontakt tel.: Sklep – 091 39 25 000, 

wł. 507 967 205, 091 39 23 652
ZAPRASZAMY

Przepraszam 
Marcina Babiarczuka

za zdarzenie, 
które miało miejsce 
w kwietniu 2007 r.

Krzysztof Kaniowski

Firma „NOWORIM” Spółka z o.o. 
w Nowogardzie 

zatrudni na umowę o dzieło 

byłych pracowników. 
Zainteresowani proszeni są 

o kontakt telefoniczny 
pod numerem tel. 091 39 22 934.

„ŒW IAT 
PREZENTÓW”

obrazy, smoki Egipt, 
porcelana, metaloplastyka
Pakowanie prezentów!
Bielizna damska i męska, 

stroje kąpielowe, 
t-shirty, pidżamy

ul. 700 lecia 20 F 
Nowogard

(pasaż handlowy przy starej „Biedronce”)

METALZBYT II
Nowogard • ul. 15 Lutego 17 

ZATRUDNI
osoby do pracy na stanowisko

- sprzedawca-magazynier

- pracownik biurowy

Wymagania:
- znajomość obsługi komputera; - wiek 
do 35 lat; - kreatywny; - komunikatyw-
ny; - wykształcenie średnie.

Chętnych prosimy o kontakt 
wraz z CV w siedzibie firmy 

(adres jw.), tel. 091 392 01 48, 
e-mail: metalzbyt2@wp.pl

Informujemy, że   

12 lipca 2007 r.
czwartek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

REKLAMA

A miał być skatepark
Rozpoczęły się wakacje. Nieliczni szczęśliwcy wyjechali na wczasy, obozy 

czy kolonie. Zdecydowana większość pozostała w domu. Niestety, nie ma 
dla nich ciekawej oferty.

Dzieci i młodzież musza, więc szukać rozrywki na własną rękę. W okolicy 
osiedla Gryfitów takową stała się ogromna kałuża i leżące bramki stanowiące 
przeprawę przez „wielką wodę”. Zaraz obok na nierównym trawniku, na zaim-
prowizowanym boisku inna grupa młodzieży grała w siatkówkę. A podobno 
ktoś kiedyś obiecywał tu skatepark.

Ag

Przeprawa przez wielką wodę.
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NIERUCHOMOŚCI

• Pilnie poszukuję do wynajęcia 

mieszkania 2 pokojowego. Tel. 

607 066 425.

• Kupię mieszkanie 2 lub 3 pokojo-

we własnościowe w Nowogardzie 

na os. Radosława lub w innej części 

miasta. Tel. 0605 522 340.

•  Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 
58 m kw. Telefon 513 153 646 (po 
godz. 16-tej)

• Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie 
na parterze w centrum Nowogardu 
wraz z garażem, o podwyższonym 
standardzie za 145.000,00 zł – w ce-
nie między innymi zabudowa kuch-
ni. Tel. 0607 347 422.

• Sprzedam lokal o pow. 167 m kw, Do-
bra Nowogardzka. Tel. 604 961 199.

• Sprzedam kontener handlowy na 
targowisku miejskim w Nowogar-
dzie. Tel. 508 444 130.

• Do wynajęcia pomieszczenie kosme-
tyczne 16 m kw w studiu fryzjerskim. 
Tel. 091 39 25 027.

• Do wynajęcia pomieszczenie w by-
łym hotelu „Cisy” na parterze, 16 m 
kw. Tel. 091 39 25 027.

• Kupię kawalerkę lub dwupokojowe. 
667 777 868.

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w centrum. 0697 16 83 82.

• Wynajmę pokój 1 dziewczynie z 
dostępem do kuchni i łazienki. Tel. 
605 631 691.

• Sprzedam 1 /2 mieszkania na 
wsi, duże podwórko, garaż. Tel. 
600 695 546.

• Sprzedam kiosk przy ul. Poniatow-
skiego 24. Tel. 091 39 20 467.

• Pilne. Poszukuję kawalerki lub 2 

pokojowe (parter, I piętro) do wy-

najęcia. Tel. 507 520 723.

• Sprzedam działkę budowlaną 9 
arów w miejscowości Kościuszki. Tel. 
502 673 863.

• Sprzedam kawalerkę własnościową. 
Tel. 781 285 240.

• Sprzedam mieszkanie M-3, IV pię-
tro, Boh. Warszawy 106/30. Wiado-
mość ul. Boh. Warszawy 106/24. Tel. 
509 910 769.

• Kupię kawalerkę (może być do re-
montu). Tel. 665 655 390.

• Szukam garażu do wynajęcia, okolice 
ul. Gryfitów, Poniatowskiego lub 15 
Lutego. 507 604 367.

• Szukam garażu do wynajęcia w 

okolicach centrum. 691 507 128.

MOTORYZACJA

• Sprzedam Renault Laguna, kom-
bi,1999/2000  concorde, 1,8, 16V, 120 
KM,  bezwypadkowe, serwisowane, 

przeb. 122 000 km, ABS, podgrzew. 
siedzenia, 4 poduszki powietrzne, 4 
el. szyby, el. lusterka, halogeny, relin-
gi, radio ster. przy kierownicy, drew-
niane wykończenia, kolor kameleon  
metalik, dipol – zabezp. skrzyni bie-
gów, wspom. kierownicy, regul. kie-
rownica w 2 płaszczyznach, alufelgi 
15”, roleta bagażnika, 1 właściciel w 
Polsce i w Niemczech, klimatronik, 
niepalone, zadbany, nie wymaga 
żadnego wkładu finansowego, cena 
22500 zł do uzgodnienia. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam Ford Escort cabrio, poj. 
1800, 16V, 130 KM, rok prod. 1993. 
Tel. 510 170 269.

• Sprzedam VW Golf II, Turbodiesel, 
1992 r., trzydrzwiowy, zielony. Tel. 
607 585 567.

• Sprzedam Audi A-6, sedan, 2,5 TDI, 
180 KM, skóra, nawigacja, telefon, 
sport pakiet, 1998 r. Tel. 607 585 567.

• Sprzedam VW Golf, poj. 1,8, rok prod. 
1990, sportowe zawieszenie, cena 
1300 zł. Tel. 607 594 980.

• Sprzedam ciągnik siodłowy Sca-
nia, 360 KM, czerwony, 1998 r. Tel. 
607 585 567.

• Sprzedam Ford Fiesta 1,8 diesel, 1991 
r.; Suzuki Swift 1,6, 16 V, 1991 r., stan 
bardzo dobry. Tel. 603 436 766.

• Sprzedam Skodę Favorit, rok prod. 
1991, cena do uzgodnienia. Tel. 
603 284 503.

• Sprzedam Audi 100, rok prod. 1983, 
poj. 1800 cc. Tel. 601 938 293.

• Peugeot 206, 2000 r., benzyna, poj. 
1,1, przebieg 77 100, metalik, immo-
biliser, radio, opony zimowe, garażo-
wany, po przeglądzie, użytkowany 
przez kobietę, stan bardzo dobry. Tel. 
091 39 21 067 po 16.00.

• Sprzedam Mercedesa 123. spraw-
ny + drugi rozebrany na części. 
665 335 914.

• Sprzedam Ford Escort CLX, poj. 1600, 
benzyna + gaz, pełen wtrysk, rok 
prod. 1991, centralny zamek, stan 
dobry, cena do uzgodnienia. Tel. 
693 060 839 lub 600 384 853.

ROLNICTWO 
• Sprzedam pszenżyto, żyto. Tel. 091 

39 106 84.
• Sprzedam kombajn DEUTZ – FAHR, 

1995 r., 2100 Mtg, heder 4,8 m, moc 
silnika 220 KM, stan bardzo dobry. 
Tel. 506 012 702. 

• Sprzedam prosiaki. 696 659 660.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 

OG£OSZENIA DROBNE

P.U.H. GRUND-MAX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

„złota rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• Rehabilitacja po udarze mózgu. 

609 799 687.

• Masaże. 510 052 611.

• Remonty od A do Z. Regipsy, malo-

wanie, szpachlowanie, glazura, hy-

draulika, elektryka. 667 435 942.

• Wynajmę rusztowanie elewacyjne 
„Layher” 100 m. Tel. 692 478 465.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 575, 695 085 470.

• Profesjonalne strony internetowe na 
indywidualne zamówienie – szyb-
ki czas realizacji, faktury VAT. 0605 
522 340.

• Usługi remontowo-budowlane. 
880 690 324.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.

PRACA

• Zatrudnimy osobę do prac przy 
montażu okien. Wymagane prawo 
jazdy. Fabryka okien i drzwi „OKNO” 
Nowogard. Tel. 091 39 25 639.

• Zatrudnimy handlowca do pracy w 
biurze i w terenie. Znajomość obsłu-
gi urządzeń biurowych, prawo jazdy 
i dyspozycyjność. Fabryka okien i 
drzwi „OKNO” Nowogard tel. 091 39 
25 639.

• FIRMA BARTEK-Domet zatrudni 

magazyniera. Tel. 091 579 02 63.

• Restauracja i hotel OSKAR zatrudni 
kucharkę i pomoc w kuchni, może 
być emerytka. Tel. 091 39 20 091.

• Zatrudnię pracowników do robót 

drogowych. Znajomość układa-

nia chodników – roboty brukar-

skie. Mile widziane prawo jazdy 

kat. B,C,T. Tel. 091 39 26 824, 

606 879 329.

• Zakład Karny w Nowogardzie poszu-
kuje lekarza w zakresie podstawo-
wej opieki zdrowotnej, na 0,5 etatu. 
Tel. 091 43 26 607/605.

• Przyjmę kierowcę z kat. C+E, kraj, 
wywrotka. Tel. 0601 275 900.

•  Zatrudnię na budowie – legalnie. 
Tel. 0608 817 214. 

• Zaopiekuję się starszą osobą. Tel. 
0783 548 673.

• Przyjmę do pracy w sklepie spo-

żywczym od 1 sierpnia 2007 r. Tel. 

667 189 714.

• Szukam pomocy do dziecka/ go-
spodarstwa domowego. Tel. 0513 
045 188.

INNE

• Sprzedam aparat telefoniczny Erics-
son K700i, z dodatkowym wyposa-
żeniem, na gwarancji, zadbany. Tel. 
0605 522 340.

• Sprzedam drzwi wejściowe antywła-
maniowe. Tel. 502 649 118.

• Sprzedam hulajnogę elektryczną. 
501 141 655.

• Sprzedam HP-1200, Brother HL 
1270N, ksero+fax format A-4. Tel. 
604 431 408.

• Sprzedam piec kaflowy. 512 467 438.
• Sprzedam wózek dziecięcy wielo-

funkcyjny w idealnym stanie, 180 zł, 
niebieski. 0513 045 188.

• Sprzedam używaną kuchenkę gazo-
wą. Tel. 091 39 22 026 po 15.00.

• Sprzedaż używanych urządzeń 

gastronomicznych (chłodziarki, 

zamrażarki, witryny sklepowe), 

sklepowych i domowych; serwis, 

gwarancja, transport. Tel. 091 39 

21 607, 0601 58 74 38.

• Sprzedam pianino, stan bdb, cena 

do uzgodnienia. Tel. 091 39 21 607, 

0601 587 438.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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)

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

Nowogard 09.07.2007r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca – magazy-
nier 

2. Pracownik produkcji 
3. Sekretarka 
4. Przedstawiciel handlowy  
5. Ślusarz-spawacz – me-

chanik – pracownik pro-
dukcji  

6. Ślusarz – spawacz, pra-
cownik produkcji, pra-
cownik gospodarczy 

7. Kierowca C+E  
8. Kierowca z kat. B  
9. Sprzedawca 
10. Fryzjer 
11. Sprzątaczka 
12. Magazynier (wózek wid-

łowy )
13. Kierowca z kat. C– sprze-

dawca 

14. Nauczyciel jęz. Angiel-
skiego

15. Kucharz, pomoc kuchen-
na 

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Kierowca z kat. C+E   (Wę-
gorza) (Szczecin) (Kosza-
lin)

2. Pracownik produkcji 
(Mieszewo) (Goleniów)

3. Sprzedawca (Rewal, Po-
gorzelica, Niechorze )

4. Ochroniarz ( Szczecin )
5. Pracownik zieleni (dowóz) 

Szczecin
6. Nauczyciel: jęz. Angiel-

skiego, techniki  (SP Błot-
no)

SZKOLENIA   

1. Technolog robót wykoń-
czeniowych

2. Kucharz-kelner-garmażer
3. Brukarz + operator sprzę-

tu średniego (drogowe-
go)

4. Profesjonalny sprzedaw-
ca (kasa fisk.,komputer)
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TURNIEJ SIATKÓWKI 
PLAŻOWEJ  

NOWOGARD 2007
Dnia 01.07.2007 (sobota), rozegrany został 

(pierwszy z pięciu) turniej siatkówki plażowej. 
Przy iście wakacyjnej pogodzie do rywalizacji 
przystąpiło 16 ekip, w tym 13 w kategorii OPEN. 
Zwycięzcami tej grupy został zespół z Golen-
iowa - MODRZEWIE. Ogromną niespodziankę 
sprawił drugi zespół turnieju, czyli ORIEN, 
ulegając tylko jednej drużynie. Miejsce trzecie 
zajął MAX ŻABOWO, czwarte MIX ŻABOWO. 
Te cztery zespoły wystąpią w następnym turni-
eju w fazie finałowej, walcząc o kolejne punkty 
z pierwszą czwórką drugiego turnieju, który 
odbędzie się 8 lipca na plaży miejskiej ul. Prom-
enada 3, początek turnieju godzina 10.00. Udział 
brać mogą 2-osobowe zespoły. W roku bieżącym 
rozgrywki odbywać się będą w kategorii; pod-
stawówki, gimnazja, dziewczęta i 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 Ro-
man 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 WOD-
NIAKA można znaleźć na stronie internetowej: 
www.wodniak.nowonet.pl, oraz www.wodni-
ak2006.nowonet.pl.

Pomorzanin nadal 

bez trenera
Piątkowe spotkanie Zarządu Pomorzanina 

Nowogard nie przyniosło efektów i seniorska 
drużyna piłkarska nadal pozostaje bez trenera. 

Być może decyzja zapadła już wczoraj, ale spot-
kanie to zakończyło się już po zamknięciu tego 
wydania DN. Jak nam powiedział p.o. wiceprezesa 
klubu Jerzy Wolny jako o oficjalnych kandydatach 
obecnie możemy mówić o dwóch osobach. Jed-
nym z nich jest Robert Żolik były szkoleniowiec 
Astry Ustronie Morskie. O tym czy zasiądzie on 
na ławce trenerskiej Pomorzanina ma zadecydo-
wać m.in. rozmowa z burmistrzem Kazimierzem 
Ziembą i czy znajdą się wystarczające fundusze 
by go zatrudnić. Drugim kandydatem jest znany 
doskonale wszystkim kibicom Zbigniew Ceranka, 
który prowadził zespół przed Wojciechem Kubi-
ckim. Nie wiadomo jednak czy będzie on chciał 
po raz kolejny trenować zespół.

Bez trenera pozostają również V ligowi juniorzy 
Pomorzanina. Wiele wskazuje na to, że schedę po 
Czesławie Sowie przejmie Marcin Wolny. Więcej 
informacji spróbujemy przekazać w najbliższym 
wydaniu naszej gazety.

Andrzej Garguliński

Spartakiada w Karsku

Spartakiada w Węgorzy
Organizatorom spartakiady w Węgorzy dopisało szczęście. Padające od kilkunastu dni ulewne 

deszcze dały odpocząć właśnie w niedzielę, a te kilka kropel, które spadło nie mogło popsuć zabawy i 
imprezę zorganizowaną na pięknie położonym boisku można uznać za udaną.

S p a r t a k i a d a 
LZS to oczywiście 
przede wszystkim 
zawody sportowe. 
W turnieju piłkar-
skim wzięło udział 
pięć zespołów. Do 
finału dostały się 
zespoły z Węgorzy 
i Węgorzyc. Lepsi 
okazali się gospo-
darze wygrywając 
2:0. Trzecie miejsce 
zajęła drużyna z 
Kościuszek wygry-
wając z Kikorzam 
1:0. Najlepszym bramkarzem zo-
stał Piotr Domański z Węgorzy.

Również pięć zespołów zagrało 
w turnieju siatkarskim. Najlepsi 
okazali się zawodnicy z Krzy-
wic, drugie miejsce przypadło 
w udziale Kościuszką a trzecie 
ekipie z Kikorzy.

Najlepszym siatkarzem turnie-

W niedzielę 8 czerwca spor-
towcy wiejscy zawitali do goś-
cinnego Karska.

Spotkanie organizował sołtys 
Jerzy Kubicki wraz z Radą Sołe-
cką i LZS FC Karsk.

Sportowe zmagania to oczy-
wiście piłka nożna i piłka siat-
kowa.

Do rywalizacji  w siatkówce 
wystartowało 10 drużyn.

Zwycięzcą turnieju okazała 
się drużyna LZS Czermnica z 
Grzegorzem Krystkiewiczem, 
drugie miejsce zajął LZS Sikorki, 
a trzecie LZS Osowo. Najlepszym 
siatkarzem był Damian Pawlik z 
LZS Czermnica. Turniej spraw-
nie prowadzili panowie Adam 
Milewski z synem Łukaszem,

W turnieju piłki nożnej zma-
gało się 12 drużyn.

Zwyciężył LZS Wojcieszyn, 
przed LZS OSP Wyszomierz. 
Trzecie miejsce zajęli gospodarze 
LZS FC Karsk. Najlepszym snaj-
perem okazał się Tomasz Nawro-
cki z LZS OSP Wyszomierz.

Spotkania piłkarskie sędzio-
wali Grzegorz Skowroński, Miro-
sław Bazyl, Stanisław Rutkowski 
i Roman Zając.

Imprezę prowadził i muzycznie 
oprawił Tadeusz Łukaszewicz.

Wszyscy uczestnicy imprezy 
uczcili minutą ciszy pamięć wie-
loletniego sołtysa Wyszomierza, 
miłośnika sportu wiejskiego 
Mariana Maślaka.

Tradycyjnie już najwięcej gier 

i konkursów przygotowano dla 
dzieci (nie zapominając o do-
rosłych). Ten blok prowadziła 
Marta Łukaszewicz.

Przeprowadzenie imprezy nie 
byłoby możliwe bez wsparcia 
sponsorów.

Organizatorzy serdecznie dzię-
kują Burmistrzowi Kazimierzowi 
Ziembie, Wandzie i Jerzemu 
Furmańczykom, Adamowi Fed
eńczakowi,Władysławowi Błaże-
wiczowi i właścicielom piekarni 
„Karsk”.

Następna spartakiada w dniu 
29 lipca w Wyszomierzu. Sołty-
sowi Andrzejowi Kani dziękuję 
za zaproszenie.

Ireneusz Karczyński

ju wybrano Jacka Wawrzyniaka 
z Krzywic.

Poza głównymi turniejami 
rozegrano wiele innych zawo-
dów. Prestiżową konkurencję 
pchnięcia kulą zwyciężył Krzysz-
tof Rogoś. Wśród pań sporym 
zainteresowaniem cieszyły się 
rzuty karne. Pierwsze miejsce 

zajęła Grażyna Rossa, na drugim 
uplasowała się Milena Wielgat 
a na trzecim Basia z Załomia. 
Dzieci też nie mogły narzekać 
na nudę, dla nich przygotowano 
wiele konkurencji sprawnościo-
wych a dla najlepszych czekały 
nagrody.

Spartakiada zakończyła się 
wspólną zabawą.

Organizatorzy czyli sołtys 
Krzysztof Machol wraz z Radą 
Sołecką i miejscowym LZS 
dziękują sponsorom: Urzędo-
wi Gminy Osina, Romanowi 
Laszkiewiczowi, Romanowi 
Golemie, Bronisławowi Gibaso-
wi, Eugeniuszowi Placzyńskie-
mu i Bogusławowi Wielgatowi. 
Osobne podziękowania należą 
się strażakom z miejscowego 
OSP, którzy przez całą imprezę 
pilnowali porządku.

Ag
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banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Radiowa w
Radio VOX Gryfice

CENTRUM FINANSOWE 

„AVANTIS”
ul. 700-lecia 6/A, Nowogard

Tel. 091 39 272 68, 605 554 720
Poleca:
- atrakcyjne kredyty (nawet do 100 tys. zł)
- pożyczki gotówkowe (oferta 10 banków)
- kredyty samochodowe ( do 20 tys. na 

oświadczenie)
- kredyty konsolidacyjne (redukcja rat na-

wet o 50%)
- kredyty, pożyczki hipoteczne (szybka de-

cyzja)
- kredyty dla fi rm, rolników (uproszczone 

zasady)
- kredyty dla osób wpisanych do BIK, KRD 

(raty miesięczne)

Rozpocząłeś pracę lub staż 

a nie wybrałeś jeszcze funduszu emerytalnego? 
Nie daj się wylosować i przyjdź do najlepszych. 

OFE „Dom” od wielu lat plasuje się w czołówce wszelkich rankingów. 
Sprawdź nas na gospodarczych stronach „Rzeczpospolitej”.

Zadzwoń i umów się na spotkanie 694 281 784

REKLAMA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE HL
poszukuje osoby chętnej do pracy

na stacji paliw w Nowogardzie
w charakterze:

SPRZEDAWCY
Szukamy osoby, która:

* z pasją traktuje pracę w handlu,
* stara się zrozumieć potrzeby klienta,
* jest energiczna, kreatywna, komunikatywna,
   zaangażowana w pracę,
* posiada wykształcenie średnie i doświadczenie 

w handlu, 
* obsługuje komputer.
Jeśli jesteś taką osobą i chciałbyś dołączyć 

do naszego zespołu
prześlij: CV + list motywacyjny na adres: 

PH HL, ul. Cukrowa 28,
71-004 Szczecin lub email: hl@phhl.pl

Wiejski Festiwal Sztuki w Strzelewie

Fo
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Nasze festiwale

Nowogard festiwalami stoi! Dopiero co skończył się Wiejski Festiwal Sztuki w Strzelewie 
a już jutro rozpoczyna się kolejna edycja „Lata z Muzami”.  O festiwalu w Strzelewie czytaj 
na s. 6.  Program „Lata z Muzami” s. 7.
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KALENDARIUM
13 LIPCA

Imieniny: Andrzej, Benedykt, Ernest, Eugeniusz, Hen-
ryk, Małgorzata, Mildreda, Radomiła, Serapion, Sylas, 
Sara, Świerad i Trofima

14 LIPCA

Imieniny:  Angelina, Damian, Dobrogost, Feliks, Fokas, 
Franciszek, Herakles, Izabela, Jakub, Kamil, Kosma, 
Maksymiliana, Marcelin, Marcelina i Ulryk.

15 LIPCA

Imieniny: Anna, Antioch, Atanazy, Bonawentura, 
Cyriak, Cyriaka, Daniel, Dawid, Dawida, Egon, Igna-
cy, Niecisław, Pompiliusz, Roksana, Włodzimierz i 
Włodzimir

16 LIPCA

Imieniny: Andrzej, Atenogenes, Bartłomiej, Benedykt, 
Benita, Carmen, Dzierżysław, Dzirżysława, Eustacjusz, 
Eustazja, Eustazjusz, Eustazy, Faust, Kanmił, Maria, 
Marika, Ryta, Stefan, Walenty i Walentyn

REKLAMA

Komunikat policji
Portret pamięciowy jednego ze sprawców 

rozboju dokonanego w dniu 18.06.2007 r. w No-
wogardzie przy ul. Wyszyńskiego, gdzie dwóch 
sprawców po doprowadzeniu pokrzywdzonej 
do stanu bezbronności skradło jej torebkę z 
dokumentami i pieniędzmi łącznej wartości 
6030 zł. 

Rysopis:
Wzrost około 170 cm, z wyglądu w wieku 17 

– 18 lat, sylwetka szczupła, dobrze rozbudowa-
ne barki, włosy koloru jasny blond ostrzyżone 
krótko na około 5 mm, wydatne krzaczaste 
brwi, przymknięte i mętne oczy, cera „porowa-
ta” – zmiany trądzikowe zwłaszcza po prawej 
stronie podbródka, nieznacznie ostające uszy, 
kolczyk – kółko w lewym uchu, ubrany w bluzę z długim rękawem koloru jasny brąz 
z napisem na klatce piersiowej w ciemnym kolorze   

60 lat PRD S.A. Nowogard!

Rocznicę uczczą 

nową inwestycją
Otrzymaliśmy zaproszenie na uroczyste oddanie 

do użytku nowej linii produkcyjnej – wytwórni 
mas bitumicznych. Wytwórnia powstała na terenie 
Goleniowskiego Parku Przemysłowego na działce 
należącej do Przedsiębiorstwa Robót Drogowych 
S.A. w Nowogardzie. W dniu 23 sierpnia nastąpi 
oficjalne otwarcie wytwórni jako ważny akcent 
obchodów 60-lecia istnienia nowogardzkiej firmy 
drogowej.

LMM

Kłopoty Leppera  - zmartwienie Mucka

Andrzej Lepper jako wicepre-
mier i minister rolnictwa wy-
walczył w ramach koalicji prawo 
obsadzania stanowisk w resorcie 

i agencjach działających w sek-
torze rolniczym swoimi ludźmi 
czyli członkami i zaufanymi 
sympatykami Samoobrony.

Zmiany kadrowe planowane są 
(a może już tylko były) także w 
Agencji Nieruchomości Rolnej  
w Jednostce Gospodarowania 
Zasobem w Nowogardzie.

Na nowego administratora 
przymierzany był znany w No-
wogardzie Przemysław Mucek 
aktualnie zatrudniony w tej ze 
JGZ w dziale windykacji należ-
ności.

Jak wieść powiatowa niesie 
Przemysław Mucek jest już po 

rozmowach w Oddziale Tere-
nowym Agencji w Szczecinie, 
a dotychczasowy administrator  
Szczepan Olesiński ma być po-
dobno odwołany.

W polityce niestety nic pew-
nego być nie może – w wyniku 
działań CBA Andrzej Lepper z 
dnia na dzień (a dokładnie wie-
czorem) stracił posady rządowe, 
a udział Samoobrony w koalicji 
stanął pod znakiem zapytania.

Czy nowy minister rolnictwa 
będzie pamiętał o Przemysławie 
Mucku?

LMM

Rodzina z wędką!
Koło Miejsko-Gminne PZW organizuje w 

dniu 22 lipca br. (niedziela) zawody wędkarskie 
splawikowe „Rodzina z wedką”. Do udziału 
zapraszamy trzyosobowe zespoly rodzinne. Wpi-
sowe 10 zł od drużyny. Zapisy przyjmowane są w 
sklepie „Wędkarz” do dnia 19 lipca. Zapraszamy 
do wspólnej zabawy.

Zarząd Koła  M-G PZW

OŚWIADCZENIE
W związku z medialnymi doniesieniami dotyczącymi ojca Tadeusza Rydzyka założyciela Wyższej Szkoły 

Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, jako absolwent tej szkoły wyrażam swoją głęboką dezaprobatę 
dla stylu, treści i formy kreowania obrazu szkoły i ojca Tadeusza Rydzyka. Medialny przekaz w tej sprawie 
narusza nie tylko dobre imię ojca Tadeusza Rydzyka, ale również nas absolwentów i myślę, że w zdecydo-
wanej większości obecnych studentów szkoły. 

W trakcie trzyletniego mojego pobytu w toruńskiej szkole nauczyłem się wiele w zakresie umiejętności i 
wiedzy kierunkowej jak i uzyskałem nieocenione doświadczenie formacyjne.

Ojciec Tadeusz to osoba o otwartej osobowości, zainteresowana losem każdego studenta. I to te relacje 
zaufania i wiary w innego człowieka stanowią dominującą rzeczywistość szkoły. Jest to bardzo przykre, że 
znalazły się osoby, które posługując się haniebnymi metodami obrzydliwie donoszą. Ale jeszcze bardziej 
niepokojące jest, że świat medialny w swoim dochodzeniu prawdy korzysta ze sposobów, które nie mają nic 
wspólnego z rzetelnością dziennikarską, opisując rzeczywistość za pomocą plotki, donosu, fałszu i innych 
zabiegów manipulacyjnych. Tego nie uczono nas w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Tego nie 
uczył nas ojciec Tadeusz Rydzyk. Jego specyficzne, retoryczne zwroty np. burza hormonów itp. były przez 
nas odbierane jako pewien rodzaj żartobliwego upomnienia czy komentarza, których nikt z minimum IQ 
nie traktował tak jak to media komentowały a już zupełnym obłędem jest czynienie z tego poważnych 
zarzutów, włącznie z wystąpieniem do Ojca Świętego.

Mam nadzieję, że media, które chętnie korzystają z relacji anonimowych osób kierujących się wątpliwymi 
intencjami wezmą również pod uwagę otwarty głos osoby, która szkołę ukończyła i zna ją z autopsji a nie 
z plotki.

Uznając za swój obowiązek dania w obecnej sytuacji świadectwa w sprawie, zakładam, że mamy jednak 
do czynienia z dobrą wolą.

      Piotr Słomski
   absolwent WSKSiM, rocznik 2003-2006
   obecnie student wydziału politologii UMCS, 

specjalność dziennikarstwo i komunikacja społeczna, II rok SUM
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Wspólnoty Mieszkaniowe

Zarządcy „doją”… Gminę!
ba zaznaczyć, że fundusz remontowy jest 
na osobnym koncie i zgodnie z przepisa-
mi Zarządca nie może wykorzystać go do 
innych celów. Ważne jest także to, że po 
zebraniu 30% funduszy potrzebnych na 
inwestycje Wspólnota może starać się o 
preferencyjny kredyt Zgodnie z opisa-
nymi zasadami Zarządca w tym temacie 
lokatorów nie doi!

Opłata za CO.
Autor pisma jest zbulwersowany za-

liczkową stawką 5 zł za metr kwadratowy 
powierzchni mieszkania i proponuje: 
skoro zaliczka to dlaczego nie np. 3.50 
zł tylko 5 zł?

Pyta także dlaczego sąsiad w iden-
tycznym mieszkaniu komunalnym ma 
stawkę 4 zł.?

Po zasięgnięciu opinii w tej sprawie 
wyjaśniam, że najemca mieszkania ko-
munalnego opłaca inaczej, aniżeli właś-
ciciel. Stawka 4 zł jest stawką zaliczkową, 
ale dla ZBK. Gdy po sezonie grzewczym 
okaże się, że lokator zapłacił zbyt mało 
to ZBK pokrywa niedobór z własnych 
funduszy nie obciążając lokatora. Gdy 
okaże się, że lokator zapłacił zbyt dużo 
to…. nie otrzymuje zwrotu, a nadpłata 
wpływa na konto ZBK.

Właściciel mieszkania członek Wspól-
noty rozliczany jest indywidualnie – gdy 
jest niedopłata to musi po rozliczeniu 
sezonu dopłacić, gdy jest nadpłata to 
otrzymuje zwrot pieniędzy lub zalicza mu 
się nadpłatę na konto następnego sezonu 
i płaci wówczas mniej.

Przy proponowanym przez Czytelnika 
naliczeniu 3.50 zł może się okazać, że 
koszty są większe przykładowo o 1 złoty 
– wówczas całą niedopłatę (w przypadku 
autora skargi byłoby to 55 zł pomnożone 
przez 12 miesięcy czyli 660 zł) musiałby 
wpłacić jednorazowo.

Przy stawce obecnej 5 zł istnieje 
uzasadnione prawdopodobieństwo, że 
nastąpi nadpłata i właściciele otrzymają 

zwrot. Czy „zastrzyk” kilkuset złotych 
uciułanych przez rok się nie przyda? W 
tym konkretnym przypadku być może 
stawka jest zbyt asekuracyjna, ale to 
przecież właściciele ją zaakceptowali na 
zebraniu.

A teraz dojenie Gminy. 
Trzeba wiedzieć, że nie najemca miesz-

kania komunalnego w bloku wspólno-
towym jest członkiem wspólnoty tylko 
ZBK w imieniu Gminy. Dlatego najemca 
płaci stawki czynszu i podstawowych 
opłat naliczanych przez ZBK zgodnie z 
przepisami jakie Gminę obowiązują, a 
wszelkie inne opłaty jakie ponoszą właś-
ciciele zrzeszeni we wspólnocie ponosi 
ZBK czyli pośrednio wszyscy podatnicy 
– fundusz remontowy, ubezpieczenia, 
utrzymanie zieleni między blokami 
wspólnot to problem ZBK, a nie najemcy 
lokalu komunalnego.

W praktyce ZBK bardzo często opłaca 
również czynsze, bo lokator z różnych 
przyczyn nie płaci całymi miesiącami.

Tak więc „dojenie” Gminy przez 
Zarzadcę Wspólnoty ma wymiar sym-
boliczny – Wspólnota ma się lepiej, bo 
Gmina jako jej członek wnosi wszystkie 
opłaty w całości . 

Inna sprawa, że i Gminie zdarzają 
się zaległości. Przykładowo zarządca 
„Furmańczyk –Wspólnoty” podał, że na 
dzień 15 czerwca Gmina jest mu winna 
115 000 złotych!

LMM
 PS. W posiadaniu redakcji jest od-

powiedź jaką autor skargi otrzymał od 
Zarządcy posądzanej o dojenie lokatorów 
Wspólnoty. Ponieważ mój artykuł do-
kładnie wyjaśnia sporne kwestie pisma 
Zarządcy nie będę publikował. Dodam 
jedynie iż każdy członek wspólnoty ma 
prawo udać się do biura wspólnoty i na 
miejscu otrzyma wszelkie niezbędne wy-
jaśnienia, a jak trzeba to także kalkulacje 
poszczególnych kosztów.

Tytuł oczywiście jest przewrotny i na-
wiązuje jedynie do tytułu pisma pewnego 
lokatora, pewnej Wspólnoty publikowa-
nego w „DN” z dnia 6 czerwca.

W tym miejscu przepraszam Zarząd-
ców Wspólnot – tytułowe „dojenie” ma 
inne znaczenie, które w tekście wyjaśnię. 
Autor listu oczekiwał na sygnały Czytel-
ników i słusznie wątpił w ich aktywność 
– na artykuł zareagowała tylko jedna Pani 
jednak jej wątpliwości dotyczyły fundu-
szu remontowego i naliczania mediów i 
innych opłat od metrażu mieszkania.

W poruszanych sprawach przeprowa-
dziłem rozmowy z Zarządcami i kierow-
nikiem ZBK 

Dzisiaj mogę wyjaśnić tylko niektóre 
problemy. 

Fundusz Remontowy.
Ten składnik opłat ustalany jest na 

zebraniu właścicieli mieszkań w każdej 
wspólnocie oddzielnie. Proponowane 
remonty i naprawy i ewentualne ocie-

plenia proponuje Zarządca na podstawie 
oceny stanu technicznego budynku i 
przedstawia na to kalkulację kosztów. 
Właściciele propozycje mogą przyjąć, 
zmienić albo odrzucić. Stawki wykazane 
przez autora pisma zostały przyjęte na 
zebraniu. Skoro właściciele zaakcepto-
wali projektowane ocieplenie budynku 
to i stawka funduszu remontowego jest 
wysoka – 2.60 zł/m.kw co w omawianym 
przypadku daje miesięczną opłatę 143.62 
zł. Na pewno jest to dużo, ale trzeba pa-
miętać, ze ocieplenie ścian budynku jest 
kosztowne i w dodatku drożeje. W ZBK 
pokazano mi projekt ocieplenia budynku 
z dwunastoma mieszkaniami skalkulowa-
ny wstępnie na ok. 200 000 zł.

Jak łatwo policzyć średnio na jednego 
właściciela przypada prawie 17 tysięcy 
złotych.

Przy stawce 170 złotych potrzebna 
kwota będzie zebrana po 100 miesiącach 
czyli po 9-ciu latach? W tym miejscu trze-
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Komendant nagrodził
Jedenastu policjantów na nasze-

go powiatu otrzymało nagrody od 
Komendanta Powiatowego Policji. 
Wśród nich jest pięciu funkcjonariu-
szy z nowogardzkiego Komisariatu.

Ich wręczenia odbyło się w ponie-
działek. Jedenastu policjantów otrzy-
mało z rąk Komendanta Powiatowe-
go Policji w Goleniowie insp. Leszka 
Skotnickiego nagrody pieniężne za 
osiągnięcia bardzo dobrych wyników 
w służbie. Jest to podsumowanie ich 
pracy w roku 2007. 

Wśród nich jest pięciu policjan-
tów z nowogardzkiego Komisariatu: 

asp. sztab. Krzysztof Saniuk, st. asp. 
Grzegorz Nowak, sierż. Sebastian 
Żróbek, sierż. Grzegorz Pleskacz 
oraz st. post. Damian Denisiewicz. 
Pozostali nagrodzeni funkcjona-
riusze czyli podkom. Paweł Piesio, 
st. asp. Krzysztof Pietrucha, sierż. 
sztab. Robert Kowalczyk, sierż. Pa-
weł Knioła, st. post. Bartosz Minda 
oraz st. post. Jarosław Wira pełnią 
służbę w Komendzie Powiatowej w 
Goleniowie.  Ag

Nagrodzeni policjanci 
z nowogardzkiego Komisariatu.

Zmiany na raty

Jest nowy skarbnik Starostwa
W dniu 6 czerwca odbyła się 

nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu 
poświęcona wyborowi nowego skarb-
nika. Pod koniec czerwca na wnio-
sek Starosty odwołano skarbnika , 
ale nowego nie wybrano. Sprzeciw 
wobec wyborów wyrazili wówczas 
radni SLD, PSL i PiS tłumacząc swoją 
decyzję, że są kompletnie zaskocze-
ni wnioskiem Starosty, a nowego 
kandydata  wogóle nie znają. Po ty-
godniu niewiele się zmieniło. Nawet 
obecność na Sali obrad  szefa woje-
wódzkiego PSL Kazimierza Ziemby 
i szefa powiatowego PSL Tadeusza 

Kinika nie wpłynęła mobilizująco na 
radnych tej partii. Za kandydaturą 
nowego skarbnika zagłosował jedy-
nie Adam Fedeńczak ZA był także 
Kazimierz Lembas z SLD. Pozostali 
radni PSL i SLD wstrzymali się od 
głosu. Zbigniew Mazur, doktor nauk 
ekonomicznych, pracownik naukowy 
Akademii Rolniczej w Szczecinie 
otrzymal 10 głosów poparcia i został 
nowym skarbnikiem.

Czyżby maszynerii koalicyjnej 
PO- PSL nie udało się nasmarować?  
Nadal słychać zgrzytanie…

Opr. LMM

Nie zapomniała o szkole
…Przed dobrocią nawet gwiazdy chylą głowę…
                                                           Przysłowie koreańskie

Państwu Agnieszce i Dominikowi Banach
na nową drogę życia….

…Wszystko, co tylko miłe na świecie,
Wszystko, co tylko pomyślność wróży,
Niech się Wam w jedno ogniwo splecie

Będzie szczęściem w życia podróży!
Składają Dyrektor, Rada Pedagogiczna
i uczniowie Szkoły Podstawowej w Długołęce

Ogromna radość rodzi się w ser-
cu pedagoga, jeśli uczniowie, byli 
absolwenci mile wspominają lata 
spędzone w szkole, utożsamiają się 
z nią i czasem z różnych powodów 
ją odwiedzają, pomimo swoich co-
dziennych spraw.

Takie miłe chwile, w Szkole Pod-
stawowej w Długołęce, przeżyliśmy 
dzięki byłej uczennicy, Agnieszce 
Szcześniak i jej mężowi Dominikowi 
Banach.

Oboje, postanowili od zaproszo-
nych na swój ślub gości, zamiast 
tradycyjnych kwiatów, otrzymać 
przybory szkolne, sprzęt sportowy, 
książki, gry edukacyjne i planszowe, 
gry komputerowe, słowem, rzeczy, 
które są niezbędne w szkole. Nazbie-
rało się tego sporo. Niektórzy goście, 

przekazali pewne kwoty pieniędzy. 
To wszystko, po wspaniałym przy-
jęciu weselnym, które odbyło się 30 
czerwca, Państwo młodzi, już jako 
Agnieszka i Dominik Banachowie, 
przywieźli do szkoły i przekazali do 
dyspozycji uczniom, którzy będą 
mogli po wakacjach skorzystać z tych 
wspaniałych prezentów. Jako dyrek-
tor szkoły, poczułam się dumna z 
tego, że uczyła się u nas tak wspaniała, 
wrażliwa i bezinteresowna uczenni-
ca, która oprócz tego, że uzyskiwała 
zawsze wysokie wyniki nauczania, 
reprezentowała szkołę, i była jej chlu-
bą, to jeszcze w tak miły i zaskakujący 
sposób utożsamiła się ze swoją byłą 
szkołą, pomimo że przecież ukończy-
ła ją kilka lat temu. Dziękujemy Wam, 
jesteście wielcy!

Dwa tysiące wniosków 
o renty strukturalne

Rolnicy złożyli 2 067 wniosków 
w biurach powiatowych Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolni-
ctwa o przyznanie renty strukturalnej 
z nowego PROW. ARiMR przyjmuje 
takie wnioski od 25 czerwca br. 

Od złożenia kompletnego wniosku 
ARiMR ma 40 dni na jego rozpa-
trzenie i wydanie postanowienia o 
spełnieniu warunków przez wnio-
skodawcę, co jednak nie może nastą-
pić wcześniej niż po zatwierdzeniu 
PROW 2007 - 2013 przez Komisję 
Europejską. Rolnik, który otrzyma 
postanowienie będzie musiał w cią-
gu pół roku zaprzestać działalności 
rolniczej i udokumentować zbycie 
gospodarstwa, po czym ARiMR w 
ciągu 30 dni wyda decyzję przyznającą 
rentę strukturalną.

Komisja Europejska zgłosiła uwagi 
do projektu Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 20070-2013, 
w tym uwagę, wynikającą z interpreta-
cji przez Komisję Europejską przepi-
sów rozporządzenia Rady (WE) 1698 
z dnia 20 września 2005r. w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
przez Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), dotyczącą przekazywa-
nia gruntów rolnych wyłącznie na 
działalność rolniczą. Zgodnie z nią, 
gospodarstwo rolne będzie mogło być 
przekazane przez producenta rolnego 
ubiegającego się o rentę strukturalną 
tylko na cele związane z dalszym 
prowadzeniem działalności rolniczej, 
a nie jak dotychczas również na zale-
sianie lub na cele związane z ochroną 
przyrody. W latach 2004 – 2006, na 
ok. 0,5 mln hektarów przekazanych 
za rentę strukturalną w całym kraju, 
na cele ochrony przyrody i na zale-

sianie rolnicy przekazali zaledwie 68 
hektarów gruntów rolnych i dotyczyło 
to tylko 8 rolników w województwie 
warmińsko – mazurskim (w tym 7 
przypadków przekazania na zalesianie 
i 1 na ochronę przyrody). 

Agencja wypłaca już renty struk-
turalne ponad 50 tys. osobom, które 
uzyskały ją w ramach Planu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2004 
– 2006. 

Podstawowa wysokość renty struk-
turalnej przyznawanej na nowych 
zasadach wynosić będzie 150 % 
najniższej emerytury. O renty mogą 
ubiegać się rolnicy, którzy ukoń-
czyli 55 lat, lecz nie osiągnęli wieku 
emerytalnego i nie mają ustalonego 
prawa do emerytury lub renty oraz 
prowadzili nieprzerwanie działalność 
rolniczą w gospodarstwie rolnym 
przez co najmniej 10 lat bezpośrednio 
poprzedzających złożenie wniosku 
o rentę strukturalną i w tym okresie 
podlegali ubezpieczeniu w KRUS 
przez co najmniej 5 lat. Przejmujący 
gospodarstwo musi mieć mniej niż 40 
lat w przypadku następcy albo mniej 
niż 50 lat w przypadku przejmującego 
na powiększenie gospodarstwa, a tak-
że musi posiadać kwalifikacje zawo-
dowe uprawniające do prowadzenia 
działalności rolniczej.

W budżecie PROW na lata 2007 
– 2013 przewidziano na renty struk-
turalne ponad 2,18 mld euro (z czego 
1,64 mld euro pochodzi z budżetu 
wspólnotowego, a ponad 0,5 mld 
euro z budżetu krajowego). ARiMR 
jest agencją płatniczą UE dla PROW 
2007 – 2013.

Radosław Iwański, 
Rzecznik Prasowy 
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banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Radiowa w
Radio VOX Gryfice
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Wiejski Festiwal Sztuki 
w Strzelewie 

Miejsce 
Wieś Strzelewo ponad 260 dusz. 

Dwa sklepy, które spełniają także 
rolę centrum integracji społecznej. 
Tak zresztą jest prawie w każdej wsi. 
Wiejskie kluby upadły wraz z upad-
kiem starego systemu. We wsi jest też 
sześcioklasowa szkoła, Kościół, zakład 
betoniarski, produkcji folii i naprawy 
sprzętu mechanicznego. 

Była też spółdzielnia produkcyjna, 
która zgodnie z duchem czasu – padła. 
Ale pozostał duch. 

Festwial 
 Festiwal Wiejski narodził się dość 

spontanicznie od koncertu Bębniarzy 
z Wolimierza i „Sambali” ze Szczecina, 
jaki w 1998 roku zorganizował Arka-
diusz Irzemski, muzyk z Nowogardu. 
Niespodziewanie i bez żadnego zadę-
cia i reklamy do Strzelewa zjechało ok. 
150 osób. Powstał zamysł stworzenia 
Wiejskiego Festiwalu, poza urzędami 
i innymi instytucjami. Do pracy w 
przygotowanie włączyli się mieszkań-
cy Strzelewa, szczególnie młodzież. 
Razem na łące zbudowaliśmy wielką 
zadaszoną scenę, w stodole powstała 
sala teatralno - muzyczna i zaczęło 
się... 

Festiwal w 1999 roku odwiedziło 
2000 osób. Ale nie o to chodziło w idei 
tworzenia, nie chodziło o ilość, wiel-
kość zaproszonych gwiazd i pieniądze, 
chodziło o pracę, tworzenie i ducha, 
który w takim tumulcie staje się li 
tylko szumem powietrza i kurzem na 
drodze. Po tym było kilka lat przerwy 
w wielkich imprezach kulturalnych. 
Była sztuka tworzona bardziej kame-
ralnie, w ciszy dla siebie i niewielkiego 
grona osób. 

Do Strzelewa zawitał Daniel Jace-
wicz i ludzie z Teatru Brama. 

Z wielości pojedynczych dzia-
łań znów powstał projekt powrotu 
do Festiwalu, Wiejskiego Festiwalu 
Sztuki w Strzelewie, który pokazałby 
przekrój wszystkich wydarzeń, jakie 
działy się na przestrzeni kilku lat w 
Ośrodku Poszukiwań Twórczych w 
Strzelewie.  

Sztuka 
Jaka gości w Strzelewie jest inna 

od tej, jaką oferują zazwyczaj ośrod-
ki kultury. Sztukę w Strzelewie nie 
tworzy się dla sukcesu artystycznego, 
pieniędzy, ani poklasku. Sztuka w 
Strzelewie jest każdorazowo we-
wnętrznym przymusem artysty. Jest 
głosem opowiadającym rzeczywistość 
i siebie. Tu rodzi się sztuka nazywania 
i odkrywania doznań, na które szuka-
my odpowiedzi. Formuła spektaklu, 
koncertu, czy innego wydarzenia 
artystycznego jest jedynie formalnym 
tego kontekstem. 

Ludzie 
Tworzący przedstawienia, koncerty, 

warsztaty i Festiwal, to „pogranicze 
społeczne”. Wielu żyje poza jego ob-
szarem. Nie zgadzają się ze sztywnym 
schematem życia. Nie zgadzają się z 
tym, że życie takie jest. Mówią: „to 
nie jest życie”, „życie jest gdzie indziej”. 
Przyjeżdżają do Strzelewa ze swoją 
wrażliwością i poszukują innych, 
bardziej czułych wyjątków życia w 
sobie i innych ludziach. To wielki 
skrót wielu indywidualnych historii, 
z których każda jest pewnie warta 
opowiadania. 

Wiejski Festiwal Sztuki 
Poszukuje starej tradycji i tworzy 

nową. Staramy się w nim odnaleźć to, 
co ongiś tworzyło ludzką wspólnotę, 
co określało tożsamość i miejsce na 
ziemi. Szukamy tego, co stanowiło o 
tym, że jesteśmy sobie bliscy, podob-
nie czujemy i myślimy. 

Od ubiegłego roku współorgani-
zatorem Wiejskiego Festiwalu Sztuki 
jest Teatr Kana ze Szczecina, którego 
bogate doświadczenie pozwala nam 
oglądać i przeżywać wydarzenia, które 
bez ich pomocy byłyby na pewno 
bardzo trudne. W tym roku Festiwal 
organizowany był równolegle z Festi-
walem Artystów Ulicy w Szczecinie. 
Jest to nowe doświadczanie różnych 
środowisk i wiedzy. Jak będzie, jak 
zwykle czas pokaże. 

Zygmunt Heland 

Przez cztery dni w Strzelewie od-
bywał się Wiejski Festiwal Sztuki. 
Pogoda, niestety,  nieco pokrzyżowa-
ła plany organizatorów, którymi byli: 
Ośrodek Poszukiwań Twórczych 
w Strzelewie, Teatr „Brama”, Teatr 
„Kana” ze Szczecina oraz Rada 
Sołecka wsi Strzelewo. 

Dzień pierwszy 
Rozpoczął dynamiczny koncert 

w stodole Helanda, w którym za-
grał ośmioosobowy zespół z Korei 
Południowej „Dulsori”. Był to nie-
zwykły pokaz umiejętności gry na 
instrumentach rytmicznych, tań-
ca i warsztatów. Warto dodać, że 
gościnność strzelewska tak urzekła 
Koreańczyków, że zostali u nas do 
dnia następnego. 

Pod wieczór w tym samym miej-
scu wystąpiły jeszcze dwa zespoły: 
„Jesienni Przyjaciele” oraz „Kwartet 
Jorgi”. 

Drugi dzień 
Festiwalu rozpoczęła msza w koś-

ciele p.w. św. Sylwestra, którą odprawił 
ks. Krzysztof Socha. Po mszy wszyscy 
udali się do centrum wsi, aby budo-
wać stumetrowy stół na powitanie 
gości Festiwalu. Na stole nie zabrakło 
chleba, smalcu ze skwarkami i ogórka 
małosolnego. Pod wieczór w stodole 
ze spektaklem „Truflasz, czyli polowa-
nie na dzika” wystąpił teatr z Gdańska 
Muflasz. 

Wieczór zakończył koncert zespołu 
„Kochankowie Gwiezdnych Prze-
strzeni” z Gdańska. 

Dzień trzeci 
Rozpoczął koncert pieśni religij-

nych i obrzędowych w strzelewskim 
kościele. Zaśpiewano m.in.; starą 
pieśń żałobną z kaliskiego „Smutku”, 
kolędę Święty Szczepanie”, obrzędową 
na powitanie wiosny „Wiesna nocka 
„ starą kołysankę z lubelskiego oraz 

pieśni ukraińskie. 
A z wieczora Rada Sołecka zaprosiła 

gości Festiwalu na wiejską zabawę 
taneczną do klubu, którego dach jest 
niestety w fatalnym stanie i grozi 
zawaleniem. 

Dzień czwarty ostatni 
Rozpoczęli „Nomadzi kultury” 

projektem „Jurta”, w którym goście 
Festiwalu mogli poznać kunszt ręcz-
nego wyrabiania świec przez Piotra 
Makowskiego, panie mogły skorzystać 
z wiedzy Marii Bienias, która pokazy-
wała, jak to kiedyś posługując się tylko 
papierem można było ustroić cały 
dom. W Jurcie byli też opowiadacze 
ze Stowarzyszenia Studnia O, którzy 
snuli zapomniane opowieści naszych 
przodków. 

A z wieczora polskie pieśni stare 
zagrał Jacek Hałas i Alicja Choro-
mańska Hałas. Niektóre z nich liczą 
po kilkaset lat. Festiwal zakończył 
koncert finałowy zespołu Dikanda, 
który osiem lat temu debiutował na 
Wiejskim Festiwalu w Strzelewie. 
Koncert Dikandy nie zakończył jed-
nak dobrej zabawy, która trwała do 
pierwszego pienia koguta. 

Serdeczne podziękowania dla 
tych, którzy wspomogli Festiwal: 

Urządu Marszałkowsk i ego, 
Urzędu Miasta Nowogard, KRUS, 
POLIGRAF – Marka Słomskiego, 
INTERMED – Marzeny i Jacka 
Kargul, PUWiS Nowogard, Romana 
Saniuka - Strzelewo, ARiMR, 
Adama Fedeńczaka, PBO Grinbud 
- Mariana Jeża, Leszek Ozimek 
– Gazeta Goleniowska Janiny i 
Andrzeja Mucek, Henryka i Andrzeja 
Grygowskich oraz Anny i Marka 
Kołodziejek. Podziękowania dla 
mediów za zainteresowanie. 

Kilka słów o Festiwalu i Organi-
zatorach 
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W dniach 09.07.2007 r. do 21.07.2007 r. odbywały się będą młodzieżowe 
warsztaty, których uczestnicy zakwaterowani zostaną w internacie Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Poniatowskiego 21 

oraz w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

przy ul. Poniatowskiego 17.

WSTĘP NA WSZYSTKIE PROJEKCJE FILMOWE – BEZPŁATNY!!!
Festiwal „Lato z Muzami”® Nowogard’2007

14.07.2007r. (sobota)
Scena plenerowa
18.00  Uroczyste rozpoczęcie Festiwalu „Lato z Muzami”®

W programie:
- Odsłonięcie tablicy pamiątkowej reż. AGNIESZKI HOLLAND – NDK
- Otwarcie wystawy malarskiej - Miejska Biblioteka Publiczna
- Wręczenie Honorowego „LAURU CISOWEGO” reżyserowi AGNIESZCE 

HOLLAND
- „KOROWÓD” - piosenki z repertuaru Marka Grechuty w wykonaniu 

Zespołu Projekt  Niemien
- Projekcja filmu pt. „KOBIETA SAMOTNA”, prod. polskiej, reż. Agnieszka 

Holland, 105’
- Pokaz sztucznych ogni
- Projekcja filmu konkursowego pt. „TESTOSTERON”, prod. polskiej, reż. 

Andrzej Saramonowicz, 119’, Dystrybutor: ITI Film Studio

15.07.2007r. (niedziela)
Sala widowiskowa Nowogardzkiego Domu Kultury
10.00 Spotkanie z reżyserem Agnieszką Holland oraz projekcja jej filmu 
Mini Kino dla dzieci
14.00 Kino malucha - projekcja filmu animowanego  „PRZYGODY GA-

PISZONA”, prod. polskiej, reż. Jerzy Kotowski, 100’ 
16.00  Kino starszaka - projekcja filmu fabularnego  „KRÓL MACIUŚ I” 

prod. polskiej, reż. Wanda Jakubowska, 89’
Plac Wolności  centrum miasta
18.00 Spektakl dla dzieci pt. „ZŁOTY SMOK Z PROMIENISTEJ KRA-

INY” w wykonaniu Pracowni Teatralno-Plastycznej Teatr „Ko.t” 
Scena plenerowa
19.00  Widowisko artystyczne pt. „WYSPA CZTERECH WIATRÓW” w 

wykonaniu artystów z NDK, scenariusz: L. Jurek,reż. J. Gornowska, choreo-
grafia: B. Żróbek

20.30  Koncert irlandzkiego zespołu wokalno-instrumentalnego „CALE-
DONIA” wraz z grupą taneczną

22.00 Projekcja filmu pt. „KOPIA MISTRZA”, prod. polskiej, reż. Ag-
nieszka Holland, 104’, Dystrybutor: ITI Film Studio

- Projekcja krótkometrażowego niemieckiego filmu alternatywnego
- Projekcja filmu konkursowego pt. „PRZECZUCIE”, prod. USA, reż. 

Mennan Yapo, Dystrybutor: ITI Film Studio

16.07.2007r. (poniedziałek)
Sala widowiskowa Nowogardzkiego Domu Kultury
Mini Kino dla dzieci
15.00 Kino malucha - projekcja filmu animowanego  „PRZYGODY 

SKRZATÓW” prod. polskiej, reż. Edward Sturlis, 70’
17.00  Kino starszaka - projekcja filmu fabularnego  „MARYSIA I KRAS-

NOLUDKI”  prod. polskiej, reż. Jerzy Szewski, 71’
Scena plenerowa
20.00  Koncert zespołu „SPIRIT BAND - COVER BAND”
30.30 Spektakl pt. „ZIELONO NAM”, reż. Aneta Drążewska w wykonaniu 

teatru FONEM 
z Nowogardzkiego Domu Kultury
22.30  Projekcja filmu pt. „AKTORZY PROWINCJONALNI”, prod. 

polskiej, reż. Agnieszka Holland, 103’
-  Projekcja filmu konkursowego pt. „MALOWANY WELON”, prod. Chiny, 

USA, reż. John Curran, Dystrybutor: ITI Film Studio

17.07.2007r. (wtorek)
Sala widowiskowa Nowogardzkiego Domu Kultury
Mini Kino dla dzieci
15.00 Kino malucha - projekcja filmu animowanego  „WIO, LEOKA-

DIO!”  prod. polskiej, reż. Lucjan Dembiński, 80’ 
17.00  Kino starszaka - projekcja filmu fabularnego „PIERŚCIEŃ KSIĘŻ-

NEJ  ANNY” prod. polskiej, reż. Maria Kaniewska, 98’
Scena plenerowa
20.00  Koncert zespołu wokalno-instrumentalnego „SKAMBOMAM-

BO”  
22.00  Projekcja filmu artystycznego
- Projekcja filmu konkursowego pt. „WZGÓRZA MAJĄ OCZY 2”, prod. 

USA, reż. Martin Weisz, 89‘, Dystrybutor: ITI Film Studio
- Projekcja filmu pt. „GOLEM”, prod. Niemieckiej, reż. Paul Wagener, 

84’

18.07.2007r. (środa)
Sala widowiskowa Nowogardzkiego Domu Kultury
Mini Kino dla dzieci
15.00 Kino malucha - projekcja filmu animowanego - „W KRAINIE 

CZARNOKSIĘŻNIKA OZA 1” prod. polskiej, reż. Alina Kotowska, 70’
17.00  Kino starszaka - projekcja filmu fabularnego „TAJEMNICA DZI-

KIEGO SZYBU”  prod. polskiej, reż. Wadim Berestowski, 92’
Scena plenerowa
20.00 Koncert zespołu wokalno-instrumentalnego „BIG FAT MAMA” 
22.00 Projekcja filmu artystycznego
- Projekcja filmu pt. „NICZEGO NIE ŻAŁUJĘ EDITH PIAF”, prod. 

Francja, reż. Olivier Dahan, 140’, Dystrybutor: ITI Film Studio

19.07.2007r. (czwartek)
Sala widowiskowa Nowogardzkiego Domu Kultury
Mini Kino dla dzieci
15.00 Kino malucha - projekcja filmu animowanego - „W KRAINIE 

CZARNOKSIĘŻNIKA OZA 2”  prod. polskiej, reż. Alina Kotowska, 70’
17.00  Kino starszaka - projekcja filmu fabularnego „WYSPA ZŁOCZYŃ-

CÓW” prod. polskiej, reż. Stanisław Jędryka, 85’
Scena plenerowa
20.00 Koncert zespołu wokalno-instrumentalnego z Niemiec 

„KRACH”  
22.00 Projekcje filmów powstałych na tegorocznych warsztatach 
  Wspomnienia o LEONIE NIEMCZYKU: 
  - projekcja filmu po warsztatowego z 2006 r.
  - projekcja filmu pt. „NÓŻ W WODZIE”, prod. polskiej, reż. Roman 

Polański, 94’

20.07.2007r. (piątek)
18.00  Uroczyste zakończenie Festiwalu „Lato z Muzami”®

W programie:
- odsłonięcie odlewów stop artystów malarzy - plac przed Nowogardz-

kim 
- Domem Kultury
- otwarcie wystaw: poplenerowej i powarsztatowej  Nowogardzki Dom 

Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna 
- Scena plenerowa przy Nowogardzkim Domu Kultury
- Wręczenie „Lauru Cisowego”  nagrody publiczności dla najlepszego 

filmu Festiwalu,
- Koncert zespołu wokalno-instrumentalnego „WYTRAWNI”
- Finałowy projekt powarsztatowy pt. „ZERO TOLERANCJI” w reż. Ar-

kadiusza Buszko
- Dyskoteka z DJ HUBERTUSE oraz DJ DON LUCA i DJ GRUSZI

Program „Lata z Muzami”
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Szczere wyrazy współczucia

Janinie 
Szałkiewicz

z powodu 
śmierci męża

składają
pracownicy 

Banku Spółdzielczego w Goleniowie
Oddział Nowogard

Wszystkim, którzy 
uczestniczyli w pogrzebie

śp. 
Mariana Maślaka
a także burmistrzowi Nowogardu,

jednostkom Straży Pożarnej
oraz księdzu Piotrowi Gronostajowi

serdeczne podziękowania
składa rodzina

Nowogardzki radny na straży czystości 
obyczajów, czyli „dzień świra”!

Z głębokim oburzeniem i nie-
smakiem przeczytałem post p. 
Rafała Szpilkowskiego zamiesz-
czony na internetowej stronie 
forum Nowogardu: „...a jeżeli 
już musimy ściągać za pieniądze 
podatników jakieś „gwiazdy”, to 
niech te „gwiazdy” robią to , za 
co im się płaci – niech krzewią 
kulturę, a nie w pijanym amoku 
rozbijają się bryczkami po uli-
cach lub fatygują personel szpi-
tala do ratowania ich z oparów 
gorzałki...”.

„Można stracić majątek ale nie 
stracić rozumu” – czego zdaje się 
nie dostrzegać autor postu.

Wszyscy mieszkańcy Nowo-
gardu wiedzą doskonale, że ową 
osobą ratowaną niejako z oparów 
gorzałki był Pan 
Leon Niemczyk, 
wybitny aktor 
filmowy, który 
rzeczywiście za-
słabł, z małą tyl-
ko różnicą – nie 
od alkoholu, a 
wskutek ciężkiej 
operac j i ,  j aką 
miał przed przy-
jazdem na jubile-
uszowy festiwal 
Lato z Muzami. 
Potwierdzenie 
znajduję w wy-
wiadzie, którego 
udzielił aktor p. 
Marianowi Fry-
drykowi w ostat-
nim pofestiwa-
lowym folderze: 
„Dla mnie przy-
jazd do Nowogardu po przebytej 
operacji stanowił jednak pewien 
wysiłek i znalazłem się na łóż-
ku szpitalnym, poznałem tzw. 
szpital gminny, pięknie utrzy-
many, piękna obsługa, troskliwi 
ludzie...”. 

Od kilku lat wiedział, że jest 
śmiertelnie chory. Zbytnio się 
tym jednak nie przejmował 
– „kiedy się już tyle przeżyło, 
śmierć nie robi specjalnego wra-
żenia” – mówił. 

Ale prawdziwie szlachetny 
człowiek, Pan Rafał Szpilkowski 
– radny – wie lepiej! W sposób 
cyniczny i nie przystojący osobie 
wyedukowanej architektonicz-
nie, odwzajemnia się wspania-
łemu człowiekowi za to tylko, 
że przeczuwając najgorsze, jak 
obolały ptak przyleciał do zna-
jomego gniazda – Nowogardu, 

by raz jeszcze, tym razem ostat-
ni, pożegnać się z tymi, którzy 
kochali go naprawdę – wierny-
mi widzami. Piszę te słowa i z 
wolna ogarnia mnie prawdziwy 
smutek, i boli puste miejsce po 
pełnym ciepła,  życzliwości dla 
ludzi artyście. 

Można kogoś nie lubić, nawet 
darzyć antypatią, co jest zrozu-
miałe, ale podając nieprawdę 
przestaje się być wiarygodnym 
w oczach własnej społeczności. 
Pomówienia i oszczerstwa pod 
adresem zmarłego są najgorszy-
mi ze wszystkich znanych mi 
nieetycznych występków czło-
wieka. Nie flekuje się leżącego, 
tym bardziej spoczywającego 
w grobie.

Pamiętam doskonale wielkie 
kreacje filmowe Pana Leona, 
jak „Dziewiątka” z „Bazy ludzi 
umarłych”, Jerzy z „Pociągu”, 
Andrzej z „Noża w wodzie” – już 
tylko te trzy role uczyniły go 
nieśmiertelnym, a przecież grał 
do samego końca. Do ostatnich 
chwil budził podziw, czego trud-
no powiedzieć o panu radnym. 
Kiedyś zapytałem Pana Leona 
żartobliwie, czy chciałby być 
ambasadorem kultury naszego 
miasta? Słowa dotrzymał! W 
jednym z wywiadów w prasie 
ogólnopolskiej, na pytanie, co 
Pana fascynuje w odwiedza-
nych miejscach?” – odpowie-
dział: „Enklawa kultury, sym-
patycznych, grzecznych ludzi, 
co ostatnio należy do rzadkości. 
Nowogard, gdzie ostatnio byłem 
na Międzynarodowym Festiwalu 

Filmu, Muzyki, Malarstwa jest 
wprawdzie małym miastem, ale 
znajdujący się tam dom kultury 
promieniuje sztuką. Nie ma tam 
chuligaństwa, są czyste ulice i 
uprzejmi ludzie w przeciwień-
stwie do dużych miast, gdzie 
widzę tylko bandytyzm. Byłem 
naprawdę zdumiony, czułem 
się jak na innej planecie”. A tu 
przedstawiciel tej planety topi 
naszego ambasadora w oparach 
gorzałki. 

Bo to pan radny, Rafał Szpil-
kowski, jest człowiekiem praw-
dziwie szlachetnym i niczym 
Porcjusz Kato, chociaż do pięt 
mu nie dorasta, gromi całe zło 
i nieprawości tego świata. Pi-
sze np. o „gwiazdach”, które za 

pieniądze podat-
ników  w pijanym 
amoku rozbijają 
się w bryczkach po 
ulicach. 

Co za dezynwol-
tura i dobitność 
określeń! Okla-
skujcie obywatele! 
To Ja! Wasz trybun 
i obrońca  kieszeni! 
Można wybaczyć 
ironię czy złośliwo-
ści – ale kłamstwa 
nigdy, zwłaszcza 
t u p e c i a r s k i e -
go, bezczelnego, 
kompromitujące-
go miasto i jego 
mieszkańców. W 
średniowieczu za 
takie słowa stawia-
no delikwenta pod 

pręgierz na centralnym placu 
miasta.

Co na to Pan Burmistrz i co 
bardziej wrażliwi ludzie, nie-
koniecznie odbiorcy sztuki? Są 
granice dobrego smaku, których 
nie wolno przekraczać!

Jan Nowak

PS. Ostrzeżenie: Jakakolwiek 
polemika z p. Rafałem Szpilkow-
skim jest bezcelowa i nie przyno-
si żadnych sensownych konklu-
zji. Nie dajcie się prowokować. 
Prawidłową reakcją każdego 
zdrowo myślącego człowieka i 
internauty na tego rodzaju huc-
piarskie enuncjacje powinna być 
solidarna blokada - milczenie, 
ponieważ z każdej wypowiedzi 
buduje on konsekwentnie swój 
osobliwy wizerunek – MEGA-
LOMANA i MITOMANA!

Sprostowanie
W poprzednim wydaniu DN napisaliśmy, ze w 

festiwalowych warsztatach uczestniczy ponad sto 
osób. W rzeczywistości jest ich ponad trzysta. Za 
pomyłkę przepraszamy. Red.

Sprostowanie
W DN z 22 czerwca w artykule „Toksyczny blok 

w prokuraturze” padło zdanie : „Sytuacja zrobiła się 
patowa: opinia eksperta przeciwko opinii innego 
eksperta (swoją drogą nienajlepiej to świadczy o 
niezależności pewnych „ekspertów”).” Zdaniem 
tym poczuł się dotknięty nowogardzki kominiarz, 
autor jednej z ekspertyz, określany w tekście mia-
nem Bogdana K. Oświadczam, że moją intencją 
nie było wskazywanie bądź sugerowanie, która z 
dwóch przeczących sobie ekspertyz jest niepraw-
dziwa. To określi prokuratura lub sąd. Ja w tym 
tekście chciałem tylko wskazać na dziwną moim 
zdaniem sprawę, gdy dwóch fachowców z tej samej 
dziedziny oglądając ten sam komin dochodzi do 
zupełnie innych wniosków. Ag

Uwaga Emeryci
Prosimy uprzejmie o sprawdzenie w legi-

tymacji czy składki na ten rok są opłacone. 
Szczególnie ważne jest by ZKP było do końca 
maja opłacone. Z góry dziękujemy.

Biuro czynne w poniedziałki i piątki od go-
dziny 9.00 do 12.00. Alina Ochman
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Dlaczego plaża jest płatna? pozwoliłby również korzystać z tego 
miejsca spacerowiczom, turystom 
niekąpiącym się i wszystkim innym. 
Spowodowałby, że wreszcie byłoby 
normalnie. 

Nie było to jednak na rękę radne-
mu Szpilkowskiemu, który za punkt 
honoru postawił sobie zablokowanie 
tego tematu. Jak to jednak zrobić, by 
ludzie nie pomyśleli, że to przez niego 
są bilety? I tu pojawia się szatański 
pomysł. Wymyślić coś, na co dzier-
żawca na pewno się nie zgodzi a co 
będzie pozytywnie postrzegane przez 
społeczeństwo. – PLAC ZABAW. 
Miasto wybuduje na plaży plac zabaw, 
a szczęśliwy dzierżawca w zamian bę-
dzie utrzymywał teren i odpowiadał 
za bezpieczeństwo kąpiących się z 
własnych oszczędności. Ratownikom 
zamiast pensji pozwoli pohuśtać się 
na huśtawkach.

Odbyło się kolejne spotkanie ko-
misji finansowej, o którym niestety 
nie wiedziałem, nie wierzę w tym 
momencie w przypadek. Na komisji 
radny Szpilkowski zaprezentował 
cykl zdjęć jak to istniejący plac za-
baw jest niebezpieczny i jak bardzo 
potrzebny jest nowy, atestowany. 

W efekcie doprowadził do zmiany 
projektu uchwały na sobie wygodny. 
Nie wiem w ogóle czy jest to zgodne 
z prawem. Radni na tej komisji nawet 
nie głosowali pierwotnego projektu.

Kolejną zagadką jest dla mnie 
również to, że na kolejnej komisji 
(społecznej) pod głosowanie był 
już poddany tylko projekt radnego 
Szpilkowskiego a nie projekt Burmi-
strza. Na tej komisji byłem obecny. 
Oczekiwano ode mnie tylko krótkiej 
odpowiedzi czy zgadzam się na pro-
jekt radnego Szpilkowskiego Tak lub 
Nie. W tym momencie intryga była 
dla mnie już oczywista. Pozostali 
radni mieli w ogóle nie być zapoznani 
z wersją pierwotną. Nie pozwoliłem 
na to i mimo wszystko około 30 
minut tłumaczyłem radnym cel za-

mierzenia. Tylko dzięki temu radni 
poznali projekt pierwotny. Na sesji 
gminy radny Szafran oświadczył, że 
nic nie wie o projekcie porozumienia 
– jest to oczywiste kłamstwo. Nie-
oczekiwanie na komisji społecznej 
pojawił się radny Szpilkowski, który 
ponownie już na nie swojej komisji 
naciskał radnych na przegłosowanie 
swojej wersji. W pewnym momencie 
ośmielił się nawet zwrócić uwagę na 
sposób wpisu do protokołu mówiąc, 
by zapis wykonać pod jego dyktando 
tak, by ludzie nie pomyśleli, że to 
przez nich będą bilety.

Finał tych zabiegów był taki, że 
niektóre komisje zapoznały się z 
projektem radnego Szpilkowskiego, 
inne z projektem Burmistrza a jeszcze 
inne z żadnym. Spowodowany przez 
radnego Szpilkowskiego bałagan i 
zamieszanie uwidoczniły się na sesji 
27 czerwca  (4 miesiące za późno). 
Do tego czasu, by nie pogłębiać 
zamieszania, licząc na zrozumienie 
ze strony radnych, na własne ryzyko 
wprowadziłem bezpłatny wstęp na 
kąpielisko. Chcąc unaocznić oczy-
wistą intrygę przed sesją osobiście 
wręczyłem radnym dwa apele. (Ich 

treść wydrukowana jest na 
końcu artykułu) Podczas 
pierwszej próby głosowa-
nia okazało się, że Radni 
nie wiedzą, co głosują. Za-
częto zastanawiać się nad 
samą formą głosowania. 
Zarządzono kilka przerw, 
w holu kina grupy radnych 
ustalali własny plan dzia-
łania. - Sprawa przepadła. 
Wkradły się problemy zwią-
zane z koalicjami, partiami, 
sympatiami i koleżeńskimi 
układami. O tym, że ludzie 
w mieście po prostu chcą 
wchodzić na plażę za darmo 
już chyba nikt nie myślał. 
Dał się słyszeć tylko jeden 
temat. Jak to zrobić by nie 
było na nas?

Teraz radni mają wakacje 
– a ja problem i duże straty. Rozgo-
ryczeni ludzie do mnie przychodzą 
z pretensjami. Życzę miłego wypo-
czynku.

Jak się to wszystko ma do zapew-
nień radnego Szpilkowskiego, że 
teraz nic nie będzie załatwiane w 
kuluarach, pod stołem i w gronie 
kilku zaufanych osób? Te oświadcze-
nia to zwyczajna hipokryzja. Gierki i 
układziki to nowy sposób załatwiania 
– tym razem niewygodnych osób.

Obowiązują, więc bilety na zasa-
dach takich jak w roku ubiegłym, czy-
li 1 zł dla dzieci i 3 zł dla dorosłych.

Nadal jestem jednak gotów wpro-
wadzić wstęp bezpłatny. Wystarczy 
tylko jeden podpis.

Romuald Kowalski

Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, 
gdzie dyrektor waszego zakładu pracy 
przychodzi do was z propozycją.

…  D r o d z y  Pa ń s t w o  c h c ą c 
popraw ić  e fekty w ność  wasze j 
pracy postanowiłem, że pomaluję 
wam hale fabryczną. Pod jed-
nym jednak warunkiem. Musicie 
na własne życzenie zrezygnować 
z całorocznego wynagrodzenia za 
pracę. Proszę również pamiętać, 
że w przyszłym roku zamierzam 
was wszystkich zwolnić z fabryki… 
 Powód? – Jaki powód? Co z tego, że 
Wy postawiliście ten zakład na nogi i z 
warsztatu w piwnicy zbudowaliście mi 
fabrykę? Murzyn zrobił swoje …a tak 
w ogóle, to mój kolo rozmaryn chce so-
bie dorobić po robocie. Czy wyrażacie 
na to zgodę?. (I jeszcze oświadczenie 
dyrektora do prasy po zdarzeniu) …Ja 
się tak bardzo starałem, żeby tym 
ludziom pomóc. Doprawdy nie wiem, 
o co im chodzi.

Tak w dużym uproszczeniu wygląda 
genialny plan radnego Szpilkowsk-
iego, który to jest głównym sprawcą 
zamieszania związanego 
z biletami wstępu.

D l a  n o r m a l n e g o 
funkcjonowania No-
wogardzkiego Ośrodka 
Wypoczynku i Rekreacji 
jednym z najważniej-
szych elementów jest 
roczny harmonogram 
pracy. Sprawy formalne 
i budżetowe swój finał 
muszą w nim mieć naj-
później do końca marca. 
Każde przesunięcie w 
czasie powoduje poważ-
ne problemy i generuje 
straty.

Inspirowane i prowa-
dzone przez radnego 
Szpilkowskiego od cza-
su kampanii wyborczej 
działania, doprowadziły 
w efekcie do takiego stanu, jaki mamy 
obecnie, czyli do niczego.

Jak do tego doszło? Postaram się to 
w miarę szczegółowo przedstawić.

Od lutego trwały prace w celu 
rozwiązania tematu związanego z 
odpłatnością za wstęp na kąpielisko. 
Wypracowano kilka propozycji i 
wariantów rozwiązania problemu. 
Temat okazał się bardziej skompli-
kowanym niż przewidywano. W roz-
wiązanie problemu zaangażowali się 
burmistrzowie, pracownicy urzędu, 
skarbnik, sekretarz gminy i dzierżaw-
ca ośrodka. Przeanalizowano szereg 
koncepcji i na końcu wypracowano 
kompromisowy sposób rozwiązania. 
Jak nigdy znaleziono na ten cel środki 
i uzyskano akceptację prawną. Temat 
w postaci projektu uchwały trafił pod 

dyskusję radnych. Rozpatrzony miał 
być na sesji 27 czerwca. 

Radni, którzy w czasie kampanii 
wyborczej bardzo interesowali się 
problemem po wyborach o nim 
zapomnieli. Przypomnieli sobie do-
piero przed majową sesją. Czyli, co 
najmniej o 3 miesiące za późno.

Odbyło się rzeczowe spotkanie 
na ośrodku z komisją rewizyjną. Na 
spotkanie komisji finansowej nie 
zostałem zaproszony, w związku z 
tym wprosiłem się na nią. Moje usil-
ne próby wyjaśnienia radnym zasad 
funkcjonowania ośrodka i kąpieliska 
były ustawicznie przerywane przez 
radnego Szpilkowskiego, który z so-
bie typową ironią próbował narzucić 
radnym swój tok myślenia i wręcz 
wymusić to, by wszyscy pozytywnie 
zaopiniowali jego wniosek, by bilety 
na plażę były za darmo z wyraź-
nym zaznaczeniem, iż dzierżawcy 
nie należy się z tego tytułu żadna 
rekompensata. Wniosek jednak nie 
przeszedł. 

Odbyła się sesja majowa, na której 

niczego nie ustalono. Radny Szpil-
kowski jednak miał już zarysowany 
plan i na sesji zebrał 18 podpisów 
pod oświadczeniem radnych w 
sprawie załatwienia tematu bezpłat-
nego wstępu na plażę. Radni jednak 
chyba niezbyt dokładnie wczytali się 
w treść tego oświadczenia, ponieważ 
zawierało ono szereg informacji 
kłamliwych. Zaznaczam, że był to 
koniec maja. 

Po tym oświadczeniu pracownicy 
urzędu profesjonalnie podeszli do 
problemu i go rozwiązali. Powstał 
projekt porozumienia na podstawie, 
którego gmina wykupiłaby bilety 
wstępu dla miasta i wszyscy mogliby 
przez cały rok korzystać bezpłatnie 
z terenu kąpieliska. Nie chodzi tu 
tylko o kąpiących się. Ten wariant 
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„Prawdziwą miłość
poznaje się nie po sile

lecz po czasie jej trwania”
Z okazji zawarcia

związku małżeńskiego

w dniu 7.07.2007 r.

dla Wioletty (z d. Żebrowska)
i Dominika Golińskiego

szczęścia, pomyślności 
oraz obfitych łask Bożych

życzą
rodzice, siostra Wiola 
i brat Artur z rodziną

Sławkowi Gawrońskiemu
z okazji urodzin 

wszystkiego najlepszego, zdrowia, 
szczęścia oraz wiele uśmiechu na co dzień

życzy córka Agnieszka

Szanownej Solenizantce
Pani Henryce 
Gaszewskiej

najserdeczniejsze życzenia
wszystkiego co dobre

z okazji imienin

i rocznicy urodzin

składa 
rodzina Słomskich

Serdeczne podziękowania 
dla p. T. Szafran i M. Krygiel 
za pomoc w zorganizowaniu 

Pikniku Rodzinnego dla dzieci 
i mieszkańców Orzechowa i Orzesza.

Dziękujemy również sponsorom:
- Urząd Miasta i Gminy w Nowogardzie
- Zakład Przetwórstwa Mięsnego I. Z. Grabowscy
- Piekarnia Karsk
- Hurtownia Pasz i Koncentratów Central Soya
- W. J. Ciechanowscy
- M. Malinowska (Piekarnia)

Organizatorzy

W soboty zapraszamy 

do Strzelewa 
na dyskotekę. 

Rada Sołecka

Boisko w każdej wsi!

Co z tą turystyką?
W czasie kampanii wyborczej magiczne słowo „tu-

rystyka” odmieniane było na wszelkie możliwe sposo-
by. Niestety, jak na razie niewiele z tego wychodzi.

Trudno oczekiwać by z roku na rok nasze miasto 
zalała ogromna fala turystów z wypchanymi portfe-
lami. Liczyłem raczej na małe, aczkolwiek widoczne 
kroczki. I chyba się przeliczyłem.

W środę 11 lipca do „Kuriera Szczecińskiego” do-
łączono dodatek „Lato” 2007 będący turystycznym 
przewodnikiem po województwie zachodniopomor-
skim. Na zamieszczonej na drugiej stronie mapie 
zaznaczono ponad trzydzieści miejscowości. Są tam 
m.in. Łobez, Maciejewo, Goleniów, Kamień Pomorski i 
Gryfice, a o Nowogardzie nawet nie wspomniano. Tyl-
ko część zamieszczonych tam materiałów to artykuły 
dziennikarzy, reszta to materiały promocyjne miast, 
gmin czy powiatów. Była więc możliwość zaprezento-
wania się, ale nie skorzystano z niej. Oj słabiutko się 
staracie drodzy radni i urzędnicy, słabiutko.

Ag

Podczas spartakiady w Karsku 
zwrócił się do mnie przedsta-
wiciel druzyny LZS Słajsino z 
prośbą o interwencję. Oto co 
usłyszałem:

„Od trzech lat staramy się o plac 
pod budowę boiska sportowego. 
Pomóc może tylko Urząd Miasta 
Nowogard. W naszej miejsco-
wości jest bardzo dużo ziemi, 
która leży odłogiem. Należy ona 
w przeważającej większości do 
Agencji Nieruchomości Rolnej. 
Gmina mogłaby wystąpić o nieod-
płatne przekazanie takiego placu. 
Mamy drużyny piłkarzy i siatka-
rzy, od kilku lat bierzemy udział 
we wszystkich spartakiadach i 
imprezach halowych, regularnie 
zajmujemy miejsca na podium. 
Był u nas burmistrz Kazimierz 
Ziemba, który oglądał wskazane 
tereny i obiecał pomoc. Niestety 
trwa to tak długo, a efektów nie 
widać. A tyle mówi się o rozwoju 
sportu na wsi. Moi chłopcy chcą 
grać, cieszą ich zwycięstwa, ale 

pojawia się też rozgoryczenie, 
bo nie otrzymujemy pomocy. To 
chłopakom podcina skrzydła.

Przecież LZS i PSL to organi-
zacje związane ze wsią. Wierzy-
liśmy, że burmistrz, członek PSL 
nas rozumie i pomoże nam”.

Z podobnymi problemami 
zwróciła się do mnie pani sołtys 
Osowa i sportowcy z tamtej 
drużyny.

O wyjaśnienie sprawy popro-
siłem Zdzisława Bogdańskiego 
kierownika w Urzędzie Miasta i 
Gminy Nowogard.

Pan Bogdański poinformował 
mnie, że sprawa boiska w Osowie 
zmierza w dobrym kierunku i są 
sygnały, że wniosek jaki Gmina 
w tej sprawie przesłała do ANR 
zostanie załatwiony pozytywnie. 
Jest nadzieja, że za dwa, trzy 
miesiące Osowo będzie mogło 
boisko urządzać.

Niestety tak dobrze nie jest z 
placem w Słąjsinie.Urząd Gminy 
wystąpił z wnioskiem o przejęcie 

placu przy wjeździe do Słajsina i 
otrzymał odpowiedź negatywną. 
Wysłaliśmy więc drugi wniosek. 
Jeśli i tym razem odpowiedź 
będzie negatywna wystąpimy 
z kolejnym wnioskiem do in-
westora jaki wchodzi na teren 
gorzelni. Jest on zainteresowany 
tylko obiektami gorzelni, może 
więc wyrazi zgodę  i użyczy nam 
plac na budowę boiska na tere-
nie przyległym do gorzelni. Tak 
załatwiliśmy sprawę w Jarchlinie 
gdzie teren został wypożyczony 
na 10 lat.

Ze słów pana Bogdańskiego 
przebijał optymizm – wierzmy 
więc, że jeszcze w tym roku spra-
wa zostanie załatwiona po myśli 
wiejskich sportowców!

Ireneusz Karczyński

Czy na tym placu młodzi 
ludzie z Osowa będą mogli urzą-
dzać boisko sportowe?

Foto LMM

Mapka zamieszczona w dodatku do Kuriera 
Szczecińskiego. A gdzie Nowogard?
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Syn Anny i Krzysztofa  
ur.4.07.07 z Jarchlina

Syn Anny Szczepaniak 
ur.4.07.07 z Dobrej

Córka Marleny Po-
niedziałek ur.4.07.07 z 
Bielic

Natalia córka Katarzyny 
i Krzysztofa ur.5.07.07 
z Nowogardu

Córka Ewy Czaplickiej 
ur.5.07.07 ze Szczecina

Córka Anny Rosińskiej 
ur.6.07.07 z Nowogar-
du

Córka Danuty Albi-
niak ur.8.07.07 z Dę-
bic

Ponadto w Szpitalu w Nowogardzie urodziło się 1 dziecko 
Zdjęcie oraz dane personalne nie zostały opublikowane 
ze względu na brak zgody rodziców

 Witamy wśród nas...

Córka Anny Bator 
ur.9.07.07 z Nowogar-
du

Syn Aleksandry Pła-
checkiej ur.11.07.07 z 
Nowogardu

Ponadto w Szpitalu w Nowogardzie urodziło 
się 1 dziecko 

Zdjęcie oraz dane personalne nie zostały opub-
likowane ze względu na brak zgody rodziców

Impreza w Orzechowie
Dnia 07.07.2007 roku odbyła się w 

Orzechowie kolejna impreza ( pierw-
sza odbyła się w Maszkowie ) z cyklu “ 
Wakacje na wsi “ organizowana przez 
Radnego Tomasza Szafrana.

Przy współpracy z sołtysem Orze-
chowa i Orzesza przeprowadzone 
zostały gry i zabawy dla dzieci w 
ramach Dnia Dziecka. Dzieci brały 
udział w różnych konkurencjach 
sportowych i konkursach    za które 
otrzymały nagrody.

Młodzież otrzymała od organiza-
tora nowy komplet siatek i piłek oraz 
nagrody, a następnie rozegrała mecz 
piłkarski z dorosłymi mieszkańcami 
obu miejscowości. Mecz był bardzo 
dramatyczny, po którym młoda dru-
żyna wygrała 3:2.

Po części przeznaczonej dla dzieci, 
kulminacyjnym punktem impre-
zy było spotkanie mieszkańców z 
przedstawicielami Urzędu Miejskie-
go w celu omówienia sytuacji wsi, 
potrzeb i problemów. Na spotkaniu 
obecni byli:

− Zdzisław Bogdański ( Wydział 
Gospodarki Nieruchomości, Geo-
dezji i Rolnictwa), który z ramienia 
Burmistrza Kazimierza Ziemby 
zbierał informacje dotyczące wsi nie-

zbędne do stworzenia dokumentacji i 
poszukiwania środków finansowych

− Przemysław Sońtka ( Wydział 
Rozwoju Lokalnego i Funduszy), któ-
ry z ramienia wiceburmistrza Artura 
Gałęskiego przedstawił pracę nowego 
wydziału oraz plan pozyskiwania 
środków z Unii Europejskiej

Radny Tomasz Szafran przedstawił 
natomiast możliwości pozyskiwania 
pieniędzy  z różnych źródeł przez 

samych mieszkańców, pozostawiając 
wnioski umożliwiające pozyskanie 
środków w prosty sposób.

Po dyskusji z mieszkańcami za-
proszeni goście wyjechali, natomiast 
mieszkańcy mieli możliwość uczest-
niczenia w zabawie. Obaj sołtysi 
przygotowali ognisko, było pieczenie 
kiełbasek   oraz atrakcje mające na 
celu integrację mieszkańców i pobu-
dzenie ich do wspólnego działania na 
rzecz własnej wsi.

Kolejna impreza odbędzie się już 

dziś, 13.07.2007 r. w Żabowie, na 
którą zaprasza organizator Tomasz 
Szafran wraz z Sołtysem i Radą 
Sołecką wszystkich mieszkańców 
Żabowa.

14.07.2007r. w sobotę odbędzie 
się natomiast spotkanie w Osowie, 
na które również serdecznie zapra-
szają Sołtys i Rada sołecka wraz z 
organizatorem mieszkańców Osowa, 
Bieniczek i Bieńczyc.

Opr.red LMM
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Rozpocząłeś pracę 

lub staż a nie wybrałeś 

jeszcze funduszu 

emerytalnego? 
Nie daj się wylosować 

i przyjdź do najlepszych. 
OFE „Dom” 

od wielu lat plasuje się w czołówce 
wszelkich rankingów. Sprawdź nas 

na gospodarczych stronach 
„Rzeczpospolitej”.

Zadzwoń i umów się na 
spotkanie 694 281 784

Stypendium szkolne 
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Nowo-

gardzie informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 
2007/2008 wydawane będą od 16 sierpnia 2007 r.  (ul. 3 Maja 6  - I piętro)

Wnioski wydawane będą w godzinach urzędowania tj. poniedziałek od 8.00 do 
16.00, wtorek-piątek od 7.00 do 15.00.

Wniosek można również pobrać ze strony internetowej www.nowogard.pl

Stypendium szkolne przysługuje:
a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicz-

nych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczy-
cielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb 
społecznych – do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończe-
nia 24 roku życia,

b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających 
dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach re-
walidacyjno-wychowawczych,  a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umy-
słowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

c) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających  uprawnień szkół publicznych 
dla młodzieży i dla dorosłych- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

d) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kole-
giów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 24 roku życia. 

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji ma-
terialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, 
gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała 
choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wy-
chowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiega-
nia się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351 złotych.

Termin przyjmowania w/w wniosków od 1 do 15 września 2007 r. 

Jako międzynarodowa firma produkcyjna z branży motoryzacyjnej 
specjalizująca się w wytwarzaniu elementów wygłuszających do wnętrz 
samochodów. Poszukujemy osób na stanowisko: 

Inżynier systemów 
informatycznych 

Oczekujemy: 
• Wyższego wykształcenia - matematyczne lub informatyczne, 
• Doświadczenie na podobnym stanowisku 
• Doświadczenie w administracji systemami Windows 2003, Active 

directory, Microsoft SQL server, 
• Dodatkowym atutem będzie znajomość środowiska AS400 
• Znajomości języka SQL oraz zagadnień związanych z bazami dan-

ych, 
• Znajomość Crystal Reports, 
• Umiejętności programowania w Visual Basic, 
• Bieglej obsługi pakietu MS - Office, szczególnie MS Access i MS Excel 

(umiejętność pisania makr w VBA), 
• Znajomości języka angielskiego, 
• Zdolności analitycznego myślenia, 
• Komunikatywności
Oferujemy: 
• Stabilne miejsce pracy w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 
• Konkurencyjny pakiet wynagrodzenia 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przet-

warzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji 
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych 
osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883)”.

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie dokumentów w 
postaci CV i LM na adres:

Rieter Automotive Poland
ul. Armii Krajowej 28d

72-200 Nowogard

POSZUKUJEMY 
KOBIET I MĘŻCZYZN NA STANOWISKO:

PRACOWNIK OCHRONY 

Z LICENCJĄ
DO PRACY W PORCIE LOTNICZYM 

SZCZECIN-GOLENIÓW
OFERUJEMY:
• UMOWĘ O PRACĘ
• SZKOLENIA
• ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE

ZGŁOSZENIA:
Adres e-mail: kadry.szczecin@solidsecurity.pl

Adres Biura: Al. Wojska Polskiego 186, 71-343 Szczecin
Telefon komórkowy: 608 692 631

Pomgali Natalce!
Panie Lidia Tatara i Edyta Kamińska były inicjatorkami bardzo pożytecznej 

akcji w Szkole Podstawowej nr 1. W okresie od 1 marca do 15 maja przepro-
wadziły szereg konkursów w ramach akcji charytatywnej „Pomóżmy Natalce”. 
Głównym celem konkursu było uwrażliwienie dzieci na krzywdę i cierpienia in-
nych, a przy okazji zebranie środków finansowych na pomoc dla chorej uczennicy 
Natalii Kielar.

     Do kon-
kursu przy-
stąpiło 6 klas 
s z k o l ny c h . 
U r o c z y s t e 
podsumowa-
nie konkursu 
odbyło się na 
zakończenie 
roku szkolne-
go. Trzy klasy, 
które zebrały 
najwięcej pie-
niędzy uho-
n o r o w a n o 
pucharami i 
dyplomami, 
a wszystkie klasy dyplomami. Były 
też podziękowania dla nauczycieli 
zaangażowanych w akcje.

I miejsce zajęła klasa IIa, drugie 
– klasa Ic i trzecie miejsce klasa IIb.

Szczególne podziękowania za 
udział w konkursie organizatorki 
pragną przekazać paniom – Iwonie 
Gulbinowicz, Elżbiecie Kwiatkow-

skiej, Ewie Oparze i Jolancie Burewicz 
oraz panu Robertowi Augustynkowi 
za poparcie wszystkich organizowa-
nych akcji oraz fudowanie nagród w 
konkursie.

Opr.red LMM

 Dla Natalki sprzedawano 
nawet domowe przetwory
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DOWODY OSOBISTE !!!!!
Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby, poświadcza-

jącym obywatelstwo polskie oraz uprawniającym obywateli polskich do przekrocze-
nia granic między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Potrzebny jest więc wtedy, gdy chcemy potwierdzić, że jesteśmy tą osobą za którą 
się przedstawiamy, gdy chcemy potwierdzić dane osobowe, gdy chcemy udowodnić, 
że mamy obywatelstwo polskie. Dowód potrzebny jest przy załatwianiu spraw w 
urzędach administracji publicznej lub innych. Od 2001 roku trwa wymiana starych 
dowodów osobistych (zielone książeczki) na nowe dowody plastikowe. Zgodnie z 
ustawą z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych proces 
wymiany dowodów kończy się 31 grudnia 2007 r. co oznacza, że

Dowody osobiste „książeczkowe” od l stycznia 2008 r. stracą ważność.
Wszyscy ci, którzy nie wymienią do tego czasu starych dowodów na nowe, znajdą 

się w trudnej sytuacji, ponieważ nie będą mogli m.in.
• załatwić formalności w urzędach,
• odebrać listu poleconego na poczcie,
• wziąć kredytu bankowego,
• sprzedać lub kupić mieszkania, itp.
Jak dotąd, ok. 5 tysięcy mieszkańców gminy Nowogard 

nie wymieniło dotychczasowych dowodów. Przyczyną 
może być cena wymiany (wymiana kosztuje 30 złotych), 
bądź nieświadomość konsekwencji jaką poniosą oby-
watele gdy tej czynności nie dokonają. Osoby, które nie 
wymieniły jeszcze swojego dokumentu maj ą dodatkową 
szansę. 

Od dnia 21 lipca do dnia 31 sierpnia 2007 r. w każdą sobotę w Urzędzie Miej-
skim przyjmowane będą wnioski o wymianę dowodu osobistego.  Biuro Dowodów 
Osobistych pok. 11 będzie czynne w godzinach od 8:00 do 14:00.

Wymagane dokumenty:
1.   Prawidłowo wypełniony wniosek
2.   Dwie jednakowe aktualne fotografie (3,5x4,5 cm), lewy półprofil z widocznym 

całym lewym uchem
3.   Odpis skrócony aktu urodzenia (w przypadku osób urodzonych poza Nowo-

gardem)
4.   Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku 

(dot. osób, które zawierały związek małżeński poza Nowogardem)
5.   Dowód wpłaty opłaty 30 zł za wydanie dowodu osobistego - opłatę należy 

uiścić w kasie urzędu lub na rachunek Urząd Miejski w Nowogardzie, Bank PEKAO 
S.A. o/ Nowogard nr rachunku: 68 1240  3884 1111 0000 4209 2441

6.   W przypadku wymiany dowodu należy okazać do wglądu posiadany już do-
wód.

7.   Na żądanie pracownika należy również okazać ważny polski paszport, jeżeli 
zaistnieją wątpliwości, co do obywatelstwa wnioskodawcy.

Obowiązek wymiany dowodów osobistych dotyczy wszystkich obywateli 
polskich.

Informuję, że złożenie wniosku o wymianę dowodu osobistego jak i odbiór 
wyprodukowanego dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnio-
skodawcy w urzędzie. Natomiast do osób obłożnie chorych czy niepełnosprawnych, 
udadzą się urzędnicy, po uprzednim zgłoszeniu takiej konieczności.

Apeluję więc do mieszkańców Gminy Nowogard, aby nie czekali z obowiązkiem 
wymiany dowodu osobistego do ostatniej chwili.

Burmistrz Nowogardu 
Kazimierz Ziemba

Dofinansowanie do zakupu 

podręczników szkolnych i jednolitych strojów

1. dofinansowanie zakupu podręczników dzieciom rozpoczynającym 
roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły 
podstawowej i w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I 
stopnia 

2. dofinansowania zakupu jednolitego stroju uczniom szkół podsta-
wowych i gimnazjów

Program skierowany jest do dzieci z rodzin gdzie dochód na osobę w 
rodzinie nie przekracza 351 zł netto.

1. Dofinansowanie podręczników szkolnych dotyczy dzieci w klasach od 0 
do 3 – kwota dofinansowania jest różna i w zależności od ceny podręczników 
na różnych etapach kształtuje się następująco:

Klasa 0 – 70 zł
Klasa I – 130 zł
Klasa II – 150 zł
Klasa III – 170zł.
2. Dofinansowanie zakupu jednolitych strojów wymaganych przez szkoły 

wynosi 50 zł.
Jak ubiegać się o dofinansowanie?
Dofinansowanie zakupu podręczników:
1. Rodzice składają wniosek o dofinansowanie w szkole, w której dziecko 

będzie uczyło się w roku szkolnym 2007/2008 do dnia 20 lipca 2007 r. (do 
wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie 
o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub – w uza-
sadnionych  przypadkach – oświadczenie o wysokości dochodów).

2. Rodzice dokonują zakupu podręczników.
3. Rodzice przedstawiają dyrektorowi szkoły dowód zakupu podręczników 

lub – w przypadkach braku możliwości okazania dowodu zakupu 
– oświadczenie o cenie zakupionych podręczników.

4. Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom dofinansowanie.
Dofinansowanie zakupu jednolitych strojów:
1. Rodzice składają wniosek o dofinansowanie w szkole, w której dziecko 

będzie uczyło się w roku szkolnym 2007/2008 do dnia 20 lipca 2007 r.( do 
wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie 
o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub – w uza-
sadnionych  przypadkach – oświadczenie o wysokości dochodów).

2. Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom dofinansowanie.
Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitych strojów 

dostępne są w szkołach podstawowych i gimnazjach, których organem 
prowadzącym jest Gmina Nowogard.

„ŒW IAT 
PREZENTÓW”

obrazy, smoki Egipt, 
porcelana, metaloplastyka
Pakowanie prezentów!
Bielizna damska i męska, 

stroje kąpielowe, 
t-shirty, pidżamy

ul. 700 lecia 20 F 
Nowogard

(pasaż handlowy przy starej „Biedronce”)

METALZBYT II
Nowogard • ul. 15 Lutego 17 

ZATRUDNI
osoby do pracy na stanowisko

- sprzedawca-magazynier

- pracownik biurowy

Wymagania:
- znajomość obsługi komputera; - wiek 
do 35 lat; - kreatywny; - komunikatyw-
ny; - wykształcenie średnie.

Chętnych prosimy o kontakt 
wraz z CV w siedzibie firmy 

(adres jw.), tel. 091 392 01 48, 
e-mail: metalzbyt2@wp.pl

USŁUGI 

HYDRAULICZNE
c.o., wod. – kan., gaz

tel. 504 517 117
697 227 603

Firma MONTBUD sp. z o.o.
zatrudni pracowników 
w zawodach budowlanych.
Chętni proszeni są o zgłaszanie się 

osobiście w siedzibie firmy: 
MONTBUD sp. z o.o. ul. Górna 4, 

72-200 Nowogard lub pod numerem 
tel. 091 39 26 861.
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P.U.H. GRUND-MAX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

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, okreso-
we i kontrolne pracowników

- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWENCI!!! 

CENY PROMOCYJNE!
Rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

DORADZTWO PRAWNE 
opinie prawne, pisma procesowe,

wnioski do sądu i komornika, 
umowy, testamenty

ul. 3 Maja 55 (na przeciw księgarni) 
Czynne pon – pt w godz. 930 – 1600 

tel. 0503 61 77 39 
N I S K I E  C E N Y ! ! !

SNACK BAR
zaprasza

na pizzę 
prosto z pieca

Plac Wolności 7
Tel. 091 39 26 913 - dowóz

Pizzeria „FANTAZJA”
organizuje przyjęcia 

okolicznościowe
Zapraszamy

Tel. 091 39 20 750

Firma „NOWORIM” Spółka z o.o. 
w Nowogardzie 

zatrudni na umowę o dzieło 

byłych pracowników. 
Zainteresowani proszeni są 

o kontakt telefoniczny 
pod numerem tel. 091 39 22 934.



1513-16.07.2007 r. 

OG£OSZENIA 
DROBNE

NIERUCHOMOŚCI

• Kupię mieszkanie 2 lub 3 pokojo-

we własnościowe w Nowogardzie 

na os. Radosława lub w innej części 

miasta. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie 
na parterze w centrum Nowogardu 
wraz z garażem, o podwyższonym 
standardzie za 145.000,00 zł – w ce-
nie między innymi zabudowa kuch-
ni. Tel. 0607 347 422.

• Sprzedam lokal o pow. 167 m kw, Do-
bra Nowogardzka. Tel. 604 961 199.

• Sprzedam kontener handlowy na 
targowisku miejskim w Nowogar-
dzie. Tel. 508 444 130.

• Kupię kawalerkę lub dwupokojowe. 
667 777 868.

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w centrum. 0697 16 83 82.

• Sprzedam 1 /2 mieszkania na 
wsi, duże podwórko, garaż. Tel. 
600 695 546.

• Sprzedam kiosk przy ul. Poniatow-
skiego 24. Tel. 091 39 20 467.

• Sprzedam działkę budowlaną 9 
arów w miejscowości Kościuszki. Tel. 
502 673 863.

• Sprzedam kawalerkę własnościową. 
Tel. 781 285 240.

• Kupię kawalerkę (może być do re-
montu). Tel. 665 655 390.

• Szukam garażu do wynajęcia, okolice 
ul. Gryfitów, Poniatowskiego lub 15 
Lutego. 507 604 367.

• Szukam garażu do wynajęcia w 

okolicach centrum. 691 507 128.

• Poszukuję garażu do wynajęcia 
w okolicach ul. Poniatowskiego. 
604 823 060.

• Sprzedam garaż w centrum. 
606 646 968.

• Sprzedam dom (100 m kw) + ziemię 
+ budynek gospodarczy. Jenikowo 
44. Tel. 091 419 10 66.

• Wynajmę pokój z kuchnią pracowni-
kom. 695 780 299.

• Zamienię mieszkanie własnościo-

we 3 pokojowe w bloku plus garaż 

na dom w Nowogardzie z dopłatą. 

609 758 804.

• Kupię dom w Nowogardzie 

może być połowa lub piętro. 

607 066 425.

• Nowogard – sprzedam dom wolno-
stojący o pow. 220 m kw z dużym 
ogrodem. 504 64 30 95.

MOTORYZACJA

• Sprzedam Renault Laguna, kom-
bi,1999/2000  concorde, 1,8, 16V, 120 
KM,  bezwypadkowe, serwisowane, 
przeb. 122 000 km, ABS, podgrzew. 

siedzenia, 4 poduszki powietrzne, 4 
el. szyby, el. lusterka, halogeny, relin-
gi, radio ster. przy kierownicy, drew-
niane wykończenia, kolor kameleon  
metalik, dipol – zabezp. skrzyni bie-
gów, wspom. kierownicy, regul. kie-
rownica w 2 płaszczyznach, alufelgi 
15”, roleta bagażnika, 1 właściciel w 
Polsce i w Niemczech, klimatronik, 
niepalone, zadbany, nie wymaga 
żadnego wkładu finansowego, cena 
22500 zł do uzgodnienia. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam Ford Fiesta 1,8 diesel, 1991 
r.; Suzuki Swift 1,6, 16 V, 1991 r., stan 
bardzo dobry. Tel. 603 436 766.

• Sprzedam Skodę Favorit, rok prod. 
1991, cena do uzgodnienia. Tel. 
603 284 503.

• Sprzedam Audi 100, rok prod. 1983, 
poj. 1800 cc. Tel. 601 938 293.

• Sprzedam Mercedesa 123 spraw-
ny + drugi rozebrany na części. 
665 335 914.

• Sprzedam Ford Escort CLX, poj. 1600, 
benzyna + gaz, pełen wtrysk, rok 
prod. 1991, centralny zamek, stan 
dobry, cena do uzgodnienia. Tel. 
693 060 839 lub 600 384 853.

• Sprzedam Golfa III, poj. 1,6, rok pro-
dukcji 1993, benzyna, stan dobry, 
4000 zł. 664 098 006.

• Sprzedam pilnie Opel Vectra 1996, 

poj. 1,6, benzyna + LPG, centralny 

zamek, wspomaganie kierownicy, 

ABS, pojazd zadbany, bezwypad-

kowy, dodatkowo komplet opon 

zimowych (eksploatowane jeden 

sezon). Cena 10200 zł (do uzgod-

nienia). Tel. 606 882 475.

• Sprzedam Fiat Cinquecento, 1996 r., 
poj. 704, cena do uzgodnienia. Tel. 
889 185 835, 608 697 092.

• Sprzedam VW Passat Kombi, 1987 r., 
poj. 1,6, benzyna, cena do uzgodnie-
nia. 091 39 25 434.

• Sprzedam Motor ETZ 150 rok 

1990 stan bardzo dobry, zadbany 

oryginalny lakier  zarejestrowany 

ubezpieczony cena 1400 zł tel. 692 

079 227.

• Sprzedam Motor Mińsk 125 rok 

1986 stan bardzo dobry +  części, 

zarejestrowany, ubezpieczony 

cena 1000 zł tel. 609 640 624.

• Sprzedam FIAT SEICENTO XII.1998r.,98 
tys.km, zielony-metalic, centralny za-
mek, autoalarm, radio, immobiliser. 
Auto zadbane w dobrym stanie tech-
nicznym i wizualnym. Dodatkowo 
do auta komplet dobrych opon zi-
mowych (w tym 2 nowe). Cena 6000 
zł.Tel. 509 603 920.

ROLNICTWO 
• Sprzedam pszenżyto, żyto. Tel. 091 

39 106 84.
• Sprzedam kombajn DEUTZ – FAHR, 

1995 r., 2100 Mtg, heder 4,8 m, moc 
silnika 220 KM, stan bardzo dobry. 
Tel. 506 012 702. 

• Sprzedam opony tylnie do C-360 
używane. 661 751 296.

• Sprzedam przyczepę wywrotkę do re-
montu, kabinę i blok silnika do C-360 
i śrutownik bijakowy. 501 237 062.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• Wykonam: dach ze starego na nowy, 
pokrycia blachą, dachówką, tanio, 
szybko i solidnie. 664 098 006.

• Rehabilitacja po udarze mózgu. 

609 799 687.

• Masaże. 510 052 611.

• Remonty od A do Z. Regipsy, malo-

wanie, szpachlowanie, glazura, hy-

draulika, elektryka. 667 435 942.

• Wynajmę rusztowanie elewacyjne 
„Layher” 100 m. Tel. 692 478 465.

• Remonty – GLAZURA, TERAKOTA, PA-
NELE PODŁOGOWE, SZPACHLOWA-
NIE. Kom. 515 269 570.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 575, 695 085 470.

• Profesjonalne strony internetowe na 
indywidualne zamówienie – szyb-
ki czas realizacji, faktury VAT. 0605 
522 340.

• Usługi remontowo-budowlane. 
880 690 324.

• Usługi pilarskie. 603 541 286.
• Nowa technologia czyszczenia i 

malowania dachów. Szybko, pro-

fesjonalnie i z gwarancją na długie 

lata. Tel. 607 519 251.

• Usługi brukarskie i ogólnobudowla-
ne. 669 32 05 92.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.

PRACA

• Zatrudnimy osobę do prac przy 
montażu okien. Wymagane prawo 
jazdy. Fabryka okien i drzwi „OKNO” 
Nowogard. Tel. 091 39 25 639.

• Zatrudnimy handlowca do pracy w 
biurze i w terenie. Znajomość obsłu-

gi urządzeń biurowych, prawo jazdy 
i dyspozycyjność. Fabryka okien i 
drzwi „OKNO” Nowogard tel. 091 39 
25 639.

• FIRMA BARTEK-Domet zatrudni 

magazyniera. Tel. 091 579 02 63.

• Zatrudnię pracowników do robót 

drogowych. Znajomość układa-

nia chodników – roboty brukar-

skie. Mile widziane prawo jazdy 

kat. B,C,T. Tel. 091 39 26 824, 

606 879 329.

• Zaopiekuję się starszą osobą. Tel. 
0783 548 673.

• Przyjmę do pracy w sklepie spo-

żywczym.Tel. 091 39 23 223 lub 

667 189 714.

• Szukam pomocy do dziecka/ go-
spodarstwa domowego. Tel. 0513 
045 188.

• Firma remontowo-budowla-

na przyjmie pracowników. Tel 

607 519 251.

INNE

• Sprzedam aparat telefoniczny Erics-
son K700i, z dodatkowym wyposa-
żeniem, na gwarancji, zadbany. Tel. 
0605 522 340.

• Sprzedam drzwi wejściowe antywła-
maniowe. Tel. 502 649 118.

• Sprzedam hulajnogę elektryczną. 
501 141 655.

• Sprzedam piec kaflowy. 512 467 438.
• Sprzedam wózek dziecięcy wielo-

funkcyjny w idealnym stanie, 180 zł, 
niebieski. 0513 045 188.

• Sprzedam dachówkę 6 palet, czar-
na lakierowana firmy PRO – DACH. 
606 703 451.

• Oddam ziemię zasypową. 
606 703 451.
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Informujemy, że   

18 lipca 2007 r.
środa w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

W obiektywie Jana Korneluka    

Z kościelnej wieży
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Humor 
Henia Szczupaka

Krzyżówka panoramicznaNR 27

Romans

On stracił dla niej rozum –
Ona dla niego cnotę...
Niestety –
Potem rozum
Zjawił się z powrotem.

Dola narodowa

Taka już nasza dola narodowa,
Że choćby protestować z pasją nieulękłą,
Ciągle nam coś pęka:
Reforma zdrowia, budżet, głowa...
O, biedny Polaku!
Zobacz, tu ci pękło!
Może to problemami, jakie rzucać hasła,
By potrzeba forsy w narodzie wygasła,
Łamałeś sobie głowę
Tak długo, aż trzasła?...
A możeś już po śmierci łamał sobie głowę,
Jak zarobić na życie?...
To – pozagrobowe.
Podobno tam także pracować już trzeba,
Odkąd komuniści 
Wdarli się do nieba...
W każdym razie dysputę
Wiedzie się zażartą,
I w tym względzie już pewny jestem,
Że następne grupy wyskoczą z protestem.
Protesty przybladły – korupcja wciąż się pleni,
Nawet 35 hektarów to milion w kieszeni.
Naród cienko przędzie i to jest przyczyną,
Że minister prezydenta handluje kokainą!
Nerwy wciąż napięte, żyć się odechciewa,
Że na szczeblach władzy wciąż króluje plewa.
Żadna kpina z tego nie wpada mi do głowy,
Czas najwyższy w kraju dokonać ODNOWY!

Rozwiązanie krzyżówki utworzą litery z pól oznaczonych czytane kolejno rzędami.

Rozwiazanie krzyżówki nr 26 – WIEJSKI FE-
STIWAL SZTUKI – nadesłali: Alicja Wypych, 
Władysława Kubisz, Iwona Kochelska (Błotno), 
Regina Czarnowska (Osowo), Irena Przybyłek, 
Teresa Powalska, Krystyna Tretiak (Maszkowo), 
Halina Szwal, Barbara Bartosik, Józef Górzyński, 
Jan Mikłaszewicz, Wiktoria Stępień (Karsk), Fran-
ciszek Bezulski (Czarnogłowy), Halina Stefańska, 
Agnieszka Skowrońska (Strzelewo), Franciszek 
Palenica, Roman Nikicin (Włodzisław), Andrzej 
Włodek, Jagoda Socha, Maria Wawreńczuk, Ma-
rzena Wojciechowska, Janina Grudzinska, Paula 

Gwiazdowska, Bogdana Walewska, Maryla Piątek, 
Jerzy Siedlecki.

W losowaniu nagród brały udział rozwiązania 
opóźnione krzyżówki nr 25 – Monika Kukuła, 
Szczepan Falaciński i Regina Czarnowska (Oso-
wo).  

Prenumeraty „DN” na sierpień wylosowali:
- Maria Wawreńczuk,
- Andrzej Włodek,
- Franciszek Palenica.

Gratulujemy!
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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)

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

Nowogard 12.07.2007r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sekretarka 
2. Przedstawiciel handlowy  
3. Ślusarz-spawacz – mecha-

nik – pracownik produkcji  
4. Ślusarz – spawacz, pracow-

nik produkcji, pracownik 
gospodarczy 

5. Sprzedawca 
6. Fryzjer 
7. Sprzątaczka 
8. Magazynier (wózek widło-

wy)
9. Kierowca z kat. C – sprze-

dawca 

10. Nauczyciel jęz. Angielskie-
go

11. Kucharz, pomoc kuchenna 
12. Nauczyciel: jęz. Angielskie-

go, techniki , matematyki, 
historii, bibliotekarz, wy-
chowawcę świetlicy

13. Kierowca z kat. C
14.  Inż. Informatyk
15.  Ochroniarz 

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Kierowca z kat. C+E   (Szcze-
cin) (Koszalin)

2. Pracownik produkcji (Mie-
szewo) (Goleniów)

3. Ochroniarz (Szczecin)
4. Pracownik zieleni (dowóz) 

Szczecin

SZKOLENIA   

1. Kurs podstawowy i ponad-
podstawowy spawania w 
osłonie gazów aktywnych 
MAG wraz z egzaminem 
na 

      uprawnienia PRS
2. Kucharz-kelner-garmażer
3. Brukarz + operator sprzętu 

średniego (drogowego)
4. Profesjonalny sprzedawca 

(kasa fisk., komputer)

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 

Nowogard,  Osina. 
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Kolarstwo

Artur Komisarek 
na najwyższym 
podium!

W dniach 06-08 lipca 2007 Białystok 
i Grodno gościli uczestników XX Mię-
dzynarodowego Wyścigu Kolarskiego 
Juniorów „NIEMEN”.  Wyścig liczył V 
etapów. Swoje umiejętności sprinter-
skie zaprezentował Artur Komisarek 
wygrywając III etap wyścigu. IV etap 
wokół Grodna Artur ukończył jako 
drugi. Na ostatnim etapie z meta w 
Grodnie także stanął na podium lecz 
na trzecim miejscu. Za swoją posta-

wę od 
trenera 
k a -
dry narodowej juniorów otrzymał 
pochlebne recenzje. Czy pojedzie na 
Mistrzostwa Europy tego jeszcze nie 
wiadomo. Wiadomo natomiast że po 
kilku dniach odpoczynku Artur wy-
startuje w Pucharze Świata w Szwajca-
rii lub Luksemburgu. 

Henryk Sawicki

Ceranka po raz kolejny
Niemal miesiąc po zakończeniu sezonu poznaliśmy następcę Wojciecha Ku-

bickiego na stanowisku trenera pierwszej drużyny Pomorzanina.
Po raz kolejny został nim Zbigniew Ceranka, który poprzednio prowadził 

nowogardzki zespół przed Kubickim. Wczoraj miał się odbyć pierwszy trening. 
Pierwszą kolejkę zaplanowano na 4 sierpnia. Wówczas Pomorzanin zmierzy się 
na własnym boisku ze spadkowiczem z IV ligi, GKS Mierzyn.

Znamy również trenera V ligowych juniorów. Zgodnie z przewidywaniami 
został nim Marcin Wolny.

Andrzej Garguliński

Podsumowanie rozgrywek trampkarzy rocznik 1995

Zapłacili frycowe

Będziemy walczyć o utrzymanie

Dziś ciąg dalszy cyklu krótkich pod-
sumowań rozgrywek młodzieżowych 
drużyn piłkarskich nowogardzkiego 
Pomorzanina. Czas na trampkarzy 
z rocznika 1995 prowadzonych przez 
Jarosława Kaczmarka.

Trampkarze rocznik 1995 to naj-

młodsza drużyna Pomorzanina. Ana-
lizując wyniki spotkań widać, że jest 
to ich pierwszy sezon. Trudno było 
nawiązać rywalizację z rówieśnikami 
ze Szczecina, Gryfina czy Polic, gdzie 
już dzięki wstępnej selekcji zespół 
ma silniejszy skład. Jednak praca na 

Wyniki meczów:
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 W

Ina Goleniów - Pomorzanin Nowogard 12:0

SALOS Szczecin I - Pomorzanin Nowogard 11:0 

Pomorzanin Nowogard - Pogoń Nowa Szczecin 1:0

Energetyk Junior Gryfino - Pomorzanin Nowogard 15:1 

Pomorzanin Nowogard - SALOS Szczecin II 0:14

MKS Pogoń Szczecin SSA - Pomorzanin Nowogard 3:0 W 
Pomorzanin Nowogard - Stal Szczecin 0:9

KP Police - Pomorzanin Nowogard 6:0 

Pomorzanin Nowogard - Błękitni Stargard 1:11

Końcowa tabela:
1.  SALOS Szczecin I 18 46 114-22
2.  KP Police 18 45 85-18
3.  MKS Pogoń Szczecin SSA 18 40 93-36
4.  Energetyk Junior Gryfino 18 35 76-24
5.  Stal Szczecin 18 30 75-38
6.  Ina Goleniów 18 25 72-55
7.  Błękitni Stargard 18 22 55-67
8.  SALOS Szczecin II 18 13 44-90
9.  Pomorzanin Nowogard 18 6 9-171

10.  Pogoń Nowa Szczecin 18 3 6-108

Rozmowa z kapitanem drużyny 
Pomorzanina Marcinem Miklasem i 
Maciejem Gołdynem.

„Dziennik Nowogardzki”: Kogo 
zabraknie w kadrze Pomorzanina w 
nadchodzącym sezonie?

Marcin Miklas: Na dzień dzisiejszy 
nasze szeregi chcą opuścić Wojtek Bo-
nifrowski i Krystian Miklas, z tego co 
mi wiadomo. Poza tym chyba wszyscy 
zostają. 

Maciej Gołdyn: Jędras podobno 
miał wyjechać do Irlandii, podobnie 
Kram.

M.M.: Podejrzewam, że Jędras wy-
jechał do pracy i wróci. Z kluczowych 
zawodników zabraknie Wojtka i Kry-
stiana, który stara się pograć w Niem-
czech. Miałby grać z dwoma czy trzema 
Polakami i z polskim trenerem.

Z zewnątrz wygląda, że w drużynie 
i klubie panuje bałagan, są jakieś nies-
naski, przepychanki, Jak to wygląda 
od środka?

M.M.: Można rzec, że wszystko było 
dobrze do momentu dwóch pierwszych 
porażek, z Vinertą i Trzcińskiem u 
siebie. Spowodowane to było brakami 
kadrowymi. Wypadł nam ze składu 
Jarek Kaczmarek i Krystian Rzechuła 
i się posypało. Dwie porażki z rzędu 
przyniosły za sobą trzecią. Brak trenin-
gu, brak motywacji i praktycznie było 
po awansie do IV ligi. To się wszystko 
wiązało z tym.

Czy kwestie finansowe miały na 
to jakiś wpływ? Czy pieniądze są 
dobrym motywatorem? W zeszłym 
roku zarząd klubu przeznaczył pewną 
pulę na premie finansowe i wówczas 
szło dobrze. Gdy straciliście dystans 
do czołówki tracąc tym samym prawo 
do nagrody zaczęły się porażki.

M.M.: Taki zastrzyk finansowy dla 
młodych zawodników, którzy nie pra-

cują a się uczą był jakąś motywacją. To 
było widać po treningach. Później na 
treningi przychodziło czterech – pię-
ciu ludzi, reszta nie trenowała i efekty 
widać było na boisku. Podejrzewam, że 
jeżeli byłaby pula pieniędzy do podzia-
łu byłaby to motywacja.

A dla was, zawodników starszych?
Ja gram bo lubię. Po prostu. Gdy 

wpada parę groszy to mam z tego 
frajdę, to są dodatkowe pieniądze i 
zawsze na coś się przydadzą. Premie 
były bardziej przydatne dla młodszych 
zawodników, motywowały ich do pracy 
na treningu. Jeżeli by były pieniądze to 
ta motywacja by była.

Przed rundą wiosenną nikt z zarządu 
klubu z nami nie rozmawiał. Kilka-
krotnie prosiliśmy aby ktoś przyszedł 
do szatni, jakiś prezes, wiceprezes. 
Wiecznie jakieś wymówki, że nie mam 
czasu, albo nie mogę. Tak na prawdę nie 
wiedzieliśmy czy my w ogóle gramy o 
awans, czy gramy aby grać. Punktów 
wystarczyło z jesieni i dlatego się 
utrzymaliśmy. 

Czy Zbigniew Ceranka to dobry 
trener? Jak jego wybór na szkole-
niowca Pomorzanina odbiera kapitan 
zespołu?

M.M.: Zobaczymy, czas pokaże czy 
będzie dobrym trenerem. Już raz tre-
nował i za jego wcześniejszej kadencji 
była nawet szansa na IV ligę. Kto wie jak 
by wtedy potoczyły się sprawy gdyby 
Wojtek Bonifrowski nie poszedł do 
wojska i grał do końca. Zajęliśmy wtedy 
piąte miejsce i brakło nam niewiele, 
pięć punktów, do trzeciego miejsca 
premiowanego awansem.

M.G.: Sił nam na pewno nie braknie. 
Ceranka dobrze przygotowuje pod 
względem kondycyjnym. 

M.M.: Na przygotowanie zostało 
mało czasu. Do rozpoczęcia rozgrywek 

treningach przyniosła efekty i w miarę 
upływu sezonu porażki stawał się coraz 
mniej dotkliwe a nawet przyszło jedno 
zwycięstwo wywalczone na boisku z 
Pogonią Nową Szczecin.

„Runda jesienna nie była dla nas zbyt 
udana. – mówi trener zespołu Jarosław 
Kaczmarek – Chłopcy płacili frycowe. 
Brakowało nam ogrania, szukaliśmy 
różnych rozwiązań w ustawieniu przez 
co traciliśmy dużo bramek. Jednak 
przygotowania do rundy rewanżowej 

zaowocowały dwoma zwycięstwami, 
rozegraniem kilku wyrównanych meczy 
z bardziej renomowanymi drużynami 
z naszej ligi. Pocieszające jest to, że fre-
kwencja była prawie 100%, natomiast 
fakt, że skład drużyny się ustabilizował 
napawa optymizmem w kolejnym 
sezonie rozgrywek ligowych. Dla mnie 
najważniejsze jest wychowanie i rozwój 
fizyczny chłopców, wyniki są sprawą 
drugorzędną.”

Andrzej Garguliński

pozostało praktycznie trzy tygodnie. 
Na sobotę planowany jest pierwszy 
sparing, ale to też zależy od tego ilu 
ludzi przyjdzie na pierwszy trening w 
czwartek i czy w ogóle zdążymy zebrać 
drużynę do soboty. 

Zbigniew Ceranka zgodził się zostać 
trenerem pod warunkiem, że zostanie 
Marek Piątkowski, że jeszcze to pociąg-
nie, żeby miał kim grać. Musi zostać 
kilku starszych zawodników, nie można 
zrobić tak, żeby sama młodzież wejdzie. 

Sezon będzie ciężki. Będziemy walczyć 
o utrzymanie, to nie ulega wątpliwości. 
Za dużo drużyn szczecińskich spadło, 
awansowały też dwie szczecińskie. 
Dochodzą Lipiany, więc będzie ciężko. 
Trzeba się wziąć w garść, przyłożyć się 
do treningów i zobaczymy jakie będą 
efekty. Po dwóch – trzech meczach 
będzie wiadomo na co nas stać.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał 

Andrzej Garguliński
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KALENDARIUM
10 LIPCA

Imieniny: Akwilin, Aleksja, Aleksy, Andrzej, Aneta, 
Bogdan, Donata, Dzierżykraj, Feliks, Januaria, Karolina, 
Konstancja, Leon, Leona, Marcelina, Sekunda, Sperat, 
Teodota, Teodozy, Teodozjusz i Westyna
2000 - Powstaje pierwszy, polski komunikator inter-
netowy - Gadu-Gadu

11 LIPCA

Imieniny:  Arnold, Arnulf, Bruno, Brunon, Drogomił, 
Drogomir, Drogoradz, Dziwigor, Emilian, Erwin, Eu-
geniusz, Fryderyk, Fryderyka, Julian, Justyn, Kamil, 
Krescencjusz, Krescens, Krescenty, Maryna, Materna, 
Maternus, Nemezjusz, Nemezy, Prymityw, Robert, 
Roberta, Szymon, Szymona, Symforoza, Teodozja i 
Uniesław
2003 - Wyłączono na zawsze ostatni pracujący kom-
puter Odra 1305.  Przedostatnia Odra 1305, wyprodu-
kowana przed 30 laty przez Elwro.
1968 - Powstała korporacja Intel, czołowy producent 
procesorów

12 LIPCA

Imieniny: Alfred, Alfreda, Ambroży, Arseniusz, Aurea, 
Epafras, Justa, Lutobor, Makryna, Marcin, Radomiła, 
Rufina, Symmach, Teodor, Wincenty i Włodzisław.
Dzień Czerwonego Kapturka

Kronika policyjnaAPEL O POMOC 

POMÓŻCIE OLI
Moja córka Ola urodziła się 8-04-2002 r.
Nic nie wskazywało na to, że będzie chorym 

dzieckiem. Dopiero w czwartym miesiącu jej życia 
okazało się, że jej rozwój psychomotoryczny był 
znacznie opóźniony.

W dziewiątym miesiącu postawiono diagnozę 
- zaburzenia rozwoju kory mózgowej, inaczej 
wrodzona wada mózgu. Od tej pory nasza córka 
rehabilitowana jest różnymi metodami.

Ola jest pod stałą opieką i kontrolą Poradni 
Rehabilitacyjnej, Neurologa, Logopedy, Psycho-
loga, Okulisty. Obecnie Ola ma 5 lat, rehabilitacja 
stopniowo przynosi korzystne efekty. Co pewien 
czas wyjeżdżamy na turnusy rehabilitacyjne, 
które w swojej ofercie mają kompleksowe zabiegi, 
jednakże koszt jest bardzo wysoki i przekracza 
nasze możliwości finansowe. Jestem jedynym 
żywicielem rodziny, żona z wiadomych względów 
nie może podjąć pracy, mam jeszcze na utrzymaniu 
8-letniego syna.

Dlatego też zmuszony jestem prosić Państwa o 
wsparcie finansowe, dzięki któremu Ola będzie 
mogła, jak inne zdrowe dzieci, funkcjonować w 
miarę samodzielnie.

Marzeniem naszym jest zobaczyć pierwsze kroki 
stawiane przez Olę. Pomóżcie nam w realizacji 
tych marzeń. Wszelką pomoc finansowa prosimy 
kierować na konto:

FUNDACJA „SŁONECZKO” SBL ZAKRZEWO 
NR 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010

Z dopiskiem -NA LECZENIE ALEKSANDRY 
LOTA 

Z góry dziękuję w imieniu Oli za okazane serce 
i pomoc.

Komunikat policji
W związku z wakacjami i ładną pogodą apelujemy, by w miejsce wypoczynku nie zabierać wartoś-

ciowych przedmiotów, telefonów komórkowych. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i nie 
prowokowanie sytuacji, w których można stać się osobą poszkodowaną.

W poniedziałek włamano się 
do altanki ogrodowej. Złodziej 
wybił szybę w oknie oraz ukradł 
lampę o wartości 70 zł.

Tego samego dnia z volkswa-
gena passata stojącego przy ul. 
15-lutego skradziono lusterko 
zewnętrzne o wartości 80 zł.

Z altanki ogrodowej przy ul. 
15-lutego złodziej zabrał fotel 
bujany i radioodtwarzacz Philips 
o wartości 350 zł.

W godzinach wieczornych do 
komisariatu zgłosiło się trzech 
małoletnich chłopców. Poinfor-
mowali oni, że w Karsku, gdy 
jechali rowerami, zaatakował 
ich duży pies. Po interwencji 

policji właściciel został ukarany 
mandatem za niezachowanie 
zasad bezpiecznego trzymania 
zwierzęcia.

We wtorek z szatni w firmie 
Rieter zginął telefon komórkowy 
Nokia N 73.

W czwartek na drodze nr 6 
między Nowogardem a Olcho-
wem zatrzymano nietrzeźwego 
rowerzystę- Eugeniusza W. Jego 
wynik to 2,83 promila.

W sobotę zgłoszono kradzież 
metalowych elementów z terenu 
gospodarstwa rolnego w Słajsi-
nie. Zginęła wanna żeliwna oraz 
5 metalowych rur.

W niedzielę przy ul. Żerom-

skiego nieznany sprawca doko-
nał uszkodzenia karoserii kilku 
samochodów. Ze śladów wyni-
kało, że przestępca biegał po tych 
samochodach. Dzięki informacji 
anonimowych mieszkańców No-
wogardu, wandala zatrzymano 
pod zarzutem popełnienia tych 
przestępstw.

Tego samego dnia drogą nr 6 
w kierunku Czermnicy jechał 
nietrzeźwy rowerzysta. Marian 
B. miał 3,20 promila.

PM

Straż pożarna
W poniedziałek doszło do zalania kotłowni przy 

ulicy 3-maja. 
Tego samego dnia woda dostała się do piwnicy 

w Janikowie.
We wtorek na polu między Orzechowem a Wo-

łowcem ugaszono palącą się słomę.
W czwartek strażacy wypompowywali wodę z 

piwnicy w Kulicach.

W sobotę interwencja straży polegała na usunię-
ciu drzewa leżącego na drodze w Krzywicach.

W niedzielę zgłoszono zalanie mieszkania przy 
ul. Warszawskiej. Powodem była pęknięta rura.

PM

Ktoś podrzucił świnię
Skrajna nieodpowiedzialność i rażąca głupota. Tak można by określić zachowanie osób, które wy-

rzuciły do lasu trzy zdechłe świnie. Czyniąc to stworzyli spore zagrożenie nie tylko dla zdrowia innych 
ludzi, ale również swojego. A jeśli sądzili, że dzięki temu zaoszczędzą grubszą sumę na utylizacji, to 
się mocno pomylili. Utylizacja padłych zwierząt jest całkowicie bezpłatna!

Trzy zdechłe świnie podrzucono w lesie w 
okolicach Węgorzy i Kościuszek. Zrobiono to w 
różnym czasie, o czym świadczą stadia rozkładu 
zwierząt. Sprawcy wiedzieli doskonale co robią. 
Obcinając uszy uniemożliwili identyfikację ich 
pochodzenia. 

Łatwo się domyślić powodu, którym kierowa-
li się sprawcy. Wyrzucając padłe zwierzęta do 
lasu chcieli zaoszczędzić, spore, zapewne w ich 
mniemaniu, pieniądze na utylizacji. Nic bardziej 
mylnego. Jak się dowiedzieliśmy w Agencji Nieru-
chomości Rolnych do utylizacji są spore dopłaty, 
w efekcie czego jest ona całkowicie bezpłatna. 
Rolnicy z okolic Nowogardu robią to w zakładzie 
w Karlinie. By rozwiać wszelkie wątpliwości warto 
dodać, ze również transport jest bezpłatny.

Wątpliwe korzyści łączą się tu z rażącą głupotą 
i realnymi zagrożeniami. Nietrudno się domyślić 
jakim zagrożeniem jest  ciało chorego zwierzęcia 
wyrzuconego gdzieś w lesie. Jednak, jak nam po-
wiedział inspektor weterynarii, Leszek Douchan, 
w tym przypadku raczej zagrożenia tego nie ma, 

bo wiele wskazuje na to, że wyrzucone maciory 
padły podczas porodu. Niczego jednak nie można 
wykluczyć. 

Poza tym warto mieć świadomość, że w przy-
padku ustalenia sprawcy, może on się liczyć z 
wielotysięczną karą. Czy warto, więc ryzykować 
mając możliwość bezpłatnej i całkowicie bezpiecz-
nej utylizacji?

Ag
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Ruszyło Lato z Muzami
W sobotni wieczór, już po raz jedenasty, do Nowogardu zawitali przed-

stawiciele świata kultury, aby zainaugurować kolejne Lato z Muzami. Co 
prawda, otwarciu tegorocznego festiwalu zabrakło zeszłorocznego rozma-
chu, mieliśmy jednak niepowtarzalną okazję powitać w naszym mieście 
artystkę, która już od lat zalicza się do panteonu gwiazd światowej reżyserii 
fi lmowej, Agnieszkę Holland.

Festiwal rozpoczął się tradycyjnie 
od odsłonięcia pamiątkowej tablicy 
poświęconej wybitemu twórcy. W 
tym roku mieliśmy zaszczyt de-
dykowania tego symbolu uznania 
dla szczególnych zasług- reżyser 
Agnieszce Holland. Oprócz niej, na 
festiwal przybyły inne znakomitości 
polskiego fi lmu i estrady: Ryszard 
Kotys i Włodzimierz Matuszak.

Następnie, wszyscy zaproszeni 
goście oraz uczestnicy festiwa-
lu zebrali się w gmachu 
biblioteki głównej, 
aby podziwiać wy-
stawę pani Wandy 
Badowskiej – Twa-
rowskiej zatytuło-
wanej „Ekspresja Tań-
ca”.

Dalsza część imprezy 
miała miejsce na scenie 
przy Placu Wolności, na 
której, jak co roku, wrę-
czono Honorowy Laur 
Cisowy. Tym razem otrzy-
mała go  Agnieszka Hol-
land.

Po uroczystości wrę-
czenia Lauru, przyszła 
chwila refl eksji w trakcie 
występu zespołu Projekt Niemen, 
który wykonał piosenki z repertuaru 
Marka Grechuty. Wieczorem ruszyło 
także kino plenerowe festiwalu, zebra-
ni widzowie obejrzeli fi lm „Aktorzy 
Prowincjonalni” Agnieszki Holland, 
który zalicza się do sztandardowych 
dzieł jednego z nurtów polskiej ki-
nematografi i tzw. „Kina moralnego 
niepokoju”. Wieczór uatrakcyjniony 
został również pokazem fajerwerków, 
które rozbłysły nad nowogardzkim 

niebem. Niestety, dalszy przebieg in-
auguracyjnego dnia festiwalu zakłócił 
ulewny deszcz.

Drugi dzień festiwalu rozpoczął 
się od spotkania artystów z warszta-
towiczami oraz mieszkańcami No-
wogardu w Sali widowiskowej NDK 
o godz. 10. Pojawił się tam także, 
nieobecny na sobotnim rozpoczęciu, 

Jerzy Kryszak. Przebiegło ono w 
ciepłej i przyjaznej atmosfe-

rze. Zadano wiele pytań, 
na które artyści chętnie 

udzielali odpowie-
dzi. Możliwość 
p r z y n a j m n i e j 
chwilowego oso-

bistego kontaktu z 
gwiazdami polskiego 

kina sprawiło wielu lu-
dziom nieskrywaną ra-
dość. Ponadto spotkanie 
umiejętnie uatrakcyjniał 
Jerzy Kryszak, w żartob-
liwy sposób, pointując 
niektóre wypowiedzi. 
Swojego zadowolenia nie 
ukrywali również pozo-
stali artyści, którzy bez 

żadnych oporów pozowa-
li do zdjęć oraz wdawali się 

w krótkie rozmowy z mieszkańcami 
naszego miasta. Po spotkaniu ci, któ-
rzy pozostali na Sali widowiskowej 
mieli sposobność obejrzeć projekcję 
filmu „Kopia Mistrza” Agnieszki 
Holland, artyści natomiast pojechali 
odwiedzić nasze nowogardzkie wię-
zienie, być może w celu poszukiwania 
jakichś inspiracji. Ponadto przez całą 
niedzielę, w sali widowiskowej NDK, 
w centrum miasta na Placu Wolności 
oraz scenie plenerowej, można było 

obejrzeć projekcje filmowe oraz 
podziwiać różnego rodzaju występy 
m.in. koncert irlandzkiego zespołu 
Kaledonia wraz z grupą taneczną; 
bardziej wytrwali natomiast mieli 
okazję obejrzeć jeden z fi lmów kon-
kursowych „Przeczucie” w reżyserii 
Mennan’a Yapo.

Niestety, ku pewnemu przykremu 
zaskoczeniu zapewne większości 
uczestników festiwalu, tego samego 
dnia z Nowogardu wyjechali wszyscy 

przybyli w sobotę artyści. Tak więc 
daje się odczuć pewien niedosyt 
spowodowany właśnie brakiem kon-
taktu z artystami, dla których ludzie 
gremialnie zbierają się i niecierpliwie 
oczekują. Jest to, na pewno, duża 
strata również dla młodzieży, która 
mogłaby się czegoś więcej od tych 
ludzi dowiedzieć. 

Piotr Słomski
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Najszczersze wyrazy współczucia

Tadeuszowi Soroce
i całej Rodzinie
z powodu śmierci

Żony, Matki, Babci
składają 

koleżanki  i koledzy 
z Sojuszu Lewicy Demokratycznej 

w Nowogardzie

KONDOLENCJE

  Spotkania integracyjne

W Osowie...
Sobota, 14 czerwca powinna być zapisana przez mieszkańców sołectwa Osowo jako pierwszy krok 

ku zmianom.  Sołtys Mirosława Cwajda zaprosiła mieszkańców na spotkanie z 
Tomaszem Szafranem – nadarzyła się okazja, by swoje problemy przekazać bezpośrednio Wice-

przewodniczącemu Rady Miejskiej.
W trakcie spot-

kania okazało się, 
że głównym prob-
lemem jest stan 
wodociągów, re-
monty dróg, brak 
boiska i świetlicy. 
Radny wszystko 
skrupulatnie no-
tował i zobowiązał 
się do lobbowania 
ich w Radzie Miej-
skiej i odpowied-
nich Wydziałach 
UM.

P o t e m  b y ł o 
sportowo i rekre-
acyjnie – gry i za-
bawy dla najmłod-
szych (oczywiście 
z  nagro d ami) . 
Radny przekazał 
młodym sportow-
com piłki i siatkę – można więc 
grać!

Niestety nie wszystko było 
cacy – nie przyjechał zapo-
wiadany Kierownik Wydziału  
Zdzisław Bogdański (a pytań do 
kierownika było sporo). Wielką 
nieobecną była radna wybrana 

przez mieszkańców Osowa. Moi 
rozmówcy nie kryli rozżalenia 
– ona jest od nas, przez nas wy-
brana, zna problemy, a na takie 
spotkania nie przychodzi?

Spotkanie trwało długo – była 
przecież okazja do zabawy i 
grilla…

Tekst i foto 
Ireneusz Karczyński

PS – problemy, jakie przekazali 
mi mieszkańcy w trakcie rozmów, 
są na etapie załatwiania.

Napiszę o nich w kolejnych 
wydaniach „DN”..

…i w Żabowie
Podobne spotkanie odbyło się 

także w Żabowie. Jak przekazał 
mi Tomasz Szafran, tam również 
frekwencja była duża. Nie było, 
niestety, radnego wybranego w 
tym obwodzie. Czyżby reguła 
postępowania? Problemy podob-
ne – brak chodnika, konieczność 
zamontowania choćby lustra 

na ruchliwej drodze krajowej i 
wprowadzenie kontroli fotora-
darowej.

Radny Szafran twierdzi, że 
łatwiej radnemu dojechać do wsi, 
aniżeli poszczególni mieszkańcy 
mają przyjeżdżać do Urzędu 
Gminy. Inicjatywa Wiceprze-
wodniczącego nie spotkała się 

z poparciem innych radnych 
– czyżby unikali kontaktów z 
wyborcami?

Kolejne spotkania planowane 
są w Sikorkach i Żabówku. Ja oso-
biście będę towarzyszył radnemu 
Szafranowi w takich spotkaniach. 
Relacje będą w „DN”.

Znamy 
wyniki matur

Kuratorium Oświaty w Szczecinie publikuje 
wyniki tegorocznych matur.

O pełnym sukcesie mogą mówić pedagodzy z 
nowogardzkich ogólniaków -  w II LO do egza-
minu dojrzałości przystąpiło 69 uczniów i wszy-
scy go zdali. Również w I LO było bardzo dobrze  
- na 104 abiturientów maturę zdało 97.

O innych szkołach możemy mówić tylko kry-
tycznie i łatwiej podawać ilu …nie zdało.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych (daw-
ny „rolniczak”) wygląda to następująco:

- Liceum Profilowane – nie zdało 7 z 21 
zdających,

- Technikum Żywienia i Gospodarstwa Do-
mowego – 10 z 24,

- Technikum Ekonomiczne – 6 z 18,
- Technikum Handlowe – 5 z 22,
W Prywatnym Liceum na 10 zdających nie 

zdał tylko 1 uczeń.
W szkołach dla dorosłych rzuca się w oczy 

nikła ilość przystępujących do matury.
W Prywatnym Publicznym LO do egzaminu 

przystąpiło 47 uczniów, nie zdało go 22.
W Prywatnym LO przy ul. 3 Maja – zdawało 

6, nie zdało 3, a Prywatnym LO przy ul. Boh. 
Warszawy zdawało 5, nie zdało 2.

Na podstawie stron internetowych - LMM

Uwaga Emeryci
Prosimy uprzejmie  o 

sprawdzenie w legitymacji 
czy składki na ten rok są 
opłacone. Szczególnie ważne 
jest, by ZKP było do końca 
maja opłacone. Z góry dzię-
kujemy.

Biuro czynne w poniedział-
ki i piątki od godziny 9.00 do 
12.00. Alina Ochman

Rodzina 
z wędką!

Koło Miejsko-Gmin-
ne PZW organizuje w 
dniu 22 lipca br. (nie-
dziela) zawody węd-
karskie spławikowe 
„Rodzina z wędką”. Do 
udziału zapraszamy trzyosobowe zespoły rodzinne. Wpisowe 10 zł 
od drużyny. Zapisy przyjmowane są w sklepie „Wędkarz” do dnia 19 
lipca. Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Zarząd Koła M-G PZW
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Rozmowa z Włodzimierzem 
Matuszakiem

W ubiegłą niedzielę rozmawialiśmy z Włodzimierzem Matuszakiem, 
znanym polskiej publiczności z roli księdza proboszcza Antoniego Wójto-
wicza z serialu „Plebania”.

Aktor ten pochodzi z Międzychodu w Wielkopolsce. W ciągu swojej dłu-
goletniej kariery grał on między innymi w filmie Agnieszki Holland „Ak-
torzy prowincjonalni” czy w serialu „Pitbull” oraz innych produkcjach 
kinowych i telewizyjnych. Włodzimierz Matuszak jest także aktorem te-
atralnym, wymienić można w tym miejscu Teatr im. Wilama Horzycy w 
Toruniu, Juliusza Osterwy w Lublinie czy Teatr Polski w Szczecinie.

wałbym się czy brał z nich przykład, 
ale kiedy na ekranie pojawiali się wy-
bitni aktorzy polscy czy zagraniczni 
wiele czerpałem z ich techniki. Jak 
bardzo przydało mi się oglądanie 
takiej masy filmów, widzę właśnie 
teraz, kiedy muszę stanąć przed ka-
merą i odegrać daną rolę.

Często patrzę na  młodych aktorów, 
którzy dopiero wkraczają w świat fil-
mu i nierzadko, czy to ze względu 
na brak doświadczenia czy też z po-
wodu braku dostatecznej obserwacji 
gry wielkich mistrzów, nie mogą do 
końca odnaleźć się przed kamerą. 
Objawia się to tym, że na pewne rze-
czy kładą zbytni nacisk, chcą ode-
grać jakieś fragmenty z nadmierną 
emfazą, a takie niuanse, niestety, 
kamera bardzo szybko wychwytuje 
i wtedy ich gra staje się w pewnym 
sensie nienaturalna. Aktorzy, którzy 
mają tego typu problemy muszą po-
święcić ogrom pracy, aby je pokonać. 

Na początku chciałbym zapytać 
czy odwiedził Pan już naszą nowo-
gardzką plebanię?

Nie, niestety nie miałem na to cza-
su.

Jest to oczywiście pytanie zwią-
zane z Pańską rolą w serialu „Ple-
bania”. Kreacja ta przyniosła Panu 
sławę w Polsce, jednakże co wnio-
sła ona do Pana aktorstwa?

Jest to na pewno kolejne do-
świadczenie aktorskie. Oprócz 
tego, że gram szanowanego księdza 
Wójtowicza w „Plebani”, który cie-
szy się tak szaloną popularnością, to 
jednak w zawodzie, który uprawiam 
robię wiele innych rzeczy. To nie jest 
mój jedyny serial. Staram się oczy-
wiście o to, aby inne postaci, w które 
się wcielam, różniły się zupełnie od 
księdza Antoniego, jednakże nie jest 
to łatwe zadanie, gdyż po siedmiu 
latach występowania w „Plebani” 
pewna rutyna robi swoje.

A w jaki sposób przygotował się 
Pan do tej roli?

W taki sam jak do innych ról. 
Aktor zawsze musi dokładnie prze-
myśleć to, co chce robić i pokazać 
widzowi. Oczywiście specyfika 
przygotowania do tej właśnie roli 
polegała na tym, że zostałem wysła-
ny do prawdziwej plebani, gdzie na 
pewien czas zamieszkałem i wiele 
rozmawiałem z proboszczem i wi-
karym. Była to jednak pomoc czysto 

techniczna. Natomiast, jeśli chodzi 
o samą, odgrywaną przeze mnie 
postać, to starałem się wyposażyć ją 
w te cechy osobowości, które każdy 
kapłan powinien mieć.

Czy o aktorstwie myślał Pan już 
od najmłodszych lat?

W czasach li-
cealnych organi-
zowałem w szko-
le różne występy 
poetyckie oraz 
poetycko-mu-
zyczne. Jeszcze 
wtedy nie my-
ślałem o szkole 
teatralnej. Tuż 
przed maturą 
moja polonist-
ka zasugerowała 
mi, abym zdawał 
na studia aktor-
skie i tak to się 
zaczęło.

Czy istnieli tacy aktorzy, którzy 
stanowili dla Pana wzorzec?

Nie miałem takich wzorców. Od 
najwcześniejszych lat mojej młodo-
ści bardzo często chodziłem do kina. 
Było ono dla mnie czymś fascynują-
cym. Nie opuściłem żadnego filmu 
i z każdego starałem się wyciągać 
jakieś wnioski. Nie miałem jakichś 
specjalnych idoli, na których wzoro-

„Od najwcześniejszych lat 
mojej młodości bardzo często 
chodziłem do kina. Było ono 
dla mnie czymś fascynują-
cym. Nie opuściłem żadnego 
filmu i z każdego starałem 
się wyciągać jakieś wnioski. 
Nie miałem jakichś specjal-
nych idoli, na których wzo-
rowałbym się czy brał z nich 
przykład, ale kiedy na ekranie 
pojawiali się wybitni aktorzy 
polscy czy zagraniczni wiele 
czerpałem z ich techniki.”

Dlatego właśnie 
w przygotowaniu 
oraz późniejszym 
wykonywaniu tej 
pracy tak istotna 
jest obserwacja 
najlepszych.

Na pewno ak-
torstwo nie jest 
Pana jedyną 
pasją. Czym in-
teresuje się Pan 
poza nim?

Mam kilka pa-
sji. Jedną z nich 
jest kino, o czym 
już wspomnia-
łem. Jednakże, 
poza kinem i ak-
torstwem, pasjo-
nuje się końmi. 
Jeżdżę konno, 
biorę również 
udział w różnego 
rodzaju, zwią-
zanych z tym, 
zawodach. Na 
przykład ostat-

nio, pod Warszawą, odbywały się za-
wody w ujeżdżaniu. Do rywalizacji 
stanęli aktorzy i dziennikarze.

A jakim doświadczeniem jest dla 
Pana udział w takim festiwalu jak 
„Lato z Muzami”?

Biorę udział w tego typu impre-
zach. Uważam, że są one ważne 
szczególnie ze względu na młodzież, 
która poszukuje dopiero swojej dro-
gi życiowej. Jest to dla mnie pewne 
doświadczenie. Wiem, że spotkam 
wielu miłych ludzi. Żałuję tylko, że 
nie mam wystarczająco dużo czasu, 
gdyż mógłbym wtedy poprowadzić 
jakieś warsztaty, coś podpowiedzieć. 
Jest to bardzo istotne, aby zobaczyć 
jak ludzie pracują, jak przygotowują 
się, by móc im coś podszepnąć. 

Serdecznie dziękuję za rozmowę 
i zapraszam do Nowogardu za rok.

Rozmowę przeprowadził 
Piotr Słomski



6 Nr 54 (1591)

Teatralno – muzyczna terapia
Tego lata przestrzeń u Zygmunta Helanda się nie marnuje. Zaraz po 

zakończeniu Wiejskiego Festiwalu Sztuki rozpoczęły się tam warsztaty 
teatralno – muzyczne dla osób niepełnosprawnych.

W siedmiodniowych warsztatach 
biorą udział mieszkańcy domów 
pomocy społecznej z Nowogardu i 
Reska. Zorganizowała je Alina Czyże-
wicz, która zaprosiła z różnych stron 
Polski ludzi związanych z muzyką i 
teatrem i właśnie taki charakter ma 
to przedsięwzięcie.

„Generalnie to są warsztaty twór-
czości, kreatywności, ekspresji. – mówi 
jeden z wolontariuszy Sebastian 
Szczepanowski, który przybył do 
Strzelewa z Wrocławia – Nie chcemy 
nazywać tego warsztatami integra-
cyjnymi, bo to jest strasznie oklepane, 
strasznie płaskie i wyświechtane. 
Wszystko polega na tym, że jest gru-
pa osób niepełnosprawnych z dwóch 
pobliskich domów pomocy społecznej 
i wolontariusze. I razem w tej grupie 
staramy się coś zrobić, pokazać sobie 
nawzajem, że jesteśmy sobie potrzebni, 
że razem możemy coś zrobić.”

Bez oporów zgadzają się, że war-
sztaty są pewną formą terapii, doda-
jąc, że każda forma sztuki nią jest.

„To jest bardzo ważne, że jest to for-
ma terapii dla każdego z nas. – tłuma-
czy Agata Adamiak, wolontariuszka 
z Warszawy – Nie ma tutaj dawców i 
biorców, tylko jest tu przepływ energii 

taki, że jesteśmy partnerami w pra-
cy. Razem współpracujemy, razem 
wszystko robimy i każdy z nas wypeł-
nia zadania, zarówno prowadzący 
wolontariusze jak i uczestnicy. Nie ma 
podziału na wolontariuszy i niepeł-
nosprawnych, po prostu, przyjechała 
tu pewna grupa osób, która ma coś 
zrobić wspólnie. Wszyscy mamy zrobić 
pewną rzecz, być może wyjdzie nam z 
tego spektakl, może to za dużo powie-
dziane, ale pokaz na pewno.”

Jak mówią do Strzelewa przyjechali 
z pewnymi pomysłami, lecz każdy 
dzień, każda godzina je weryfikuje 
w zamian otwierając kolejne drogi, 
dając nowe możliwości. 

„Przywieźliśmy swoje pomysły i to w 
sporej ilości, ale musieliśmy najpierw 
poznać grupę. Kolejne pomysły się 
rodzą, jest ich coraz więcej i myślę, że 
ten tydzień będzie bardzo intensywny.” 
– powiedziała mi Karolina Krawczyk 
z Warszawy.

Gdy obserwowałem warsztaty, ich 
uczestnicy na wielkich arkuszach 
papieru odrysowali swoje sylwetki, 
by następnie narysować bądź napi-
sać w nich swoje marzenie. Co się z 
tym dalej stanie? Czas pokaże. Moi 
rozmówcy wielokrotnie powtarzali, 

że nie ma tu prowadzących i prowa-
dzonych, jest pełne partnerstwo i na 
efekt końcowy wpływ mają wszyscy, 
choć jakiś cel został na początku 
obrany.

„Ci ludzie są strasznie kreatywni, 
oni mają olbrzymią wyobraźnię. 
Wystarczy poświęcić im odrobinę 
uwagi, posłuchać tego, co mają do 
powiedzenia bez patrzenia na nich 
jako na osoby niepełnosprawne. Oni 
są niepełnosprawni, tego nie można 
ukrywać, ale nie oznacza, że są gorsi.”  
- mówi Sebastian Szczepanowski.

„Te warsztaty to trening twórczości, 
trening rozwoju osobistego. Tu dużo 
ludzi przeżywa własne, ważne dla 
siebie  sprawy, zarówno uczestnicy jak 

i prowadzący. Cały czas powtarzam: 
jest wymiana energii, bierzemy od 
siebie nawzajem, uczymy się od siebie. 
Ćwiczenia są bardzo otwarte, mają 
bardzo otwartą, dyskusyjną formę. 
Dzisiaj np. ja prowadziłam ćwiczenie 
i uczestnicy zwrócili mi uwagę, że coś 
powinno pójść w inną stronę, więc ja 
podążam za nimi. Nie jestem przo-
downikiem stada, że idę przed nimi i 
mówię: macie zrobić to i to, tylko stara-
mi się podążać za ich drogą myślową.”  
- powiedziała Agata Adamiak.

Warsztaty zakończą się spekta-
klem, który zostanie wystawiony we 
wtorek.

Ag

Co rok to samo
Zamieszczone poniżej zdjęcie równie dobrze mogłoby pochodzić z zeszłego roku czy sprzed dwóch lat. Niestety, zrobiliśmy je w minioną sobotę, bo w tej 

sprawie nic się nie zmienia. Wraz ze słonecznym weekendem do naszego miasta powoli wwleka się kawalkada samochodów zakorkowując je doszczęt-
nie.

Co rok jest to samo. Gdy przycho-
dzi słoneczna sobota najlepiej dać 
odpocząć swoim czterem kółkom. 
Poruszanie się po ulicach naszego 
miasta samochodem z pewnością do 
przyjemności nie należy, co więcej 
jest bezsensowne. Spacerując prze-
mieszczamy się w tempie zbliżonym 
do wściekłych kierowców wlekących 
się w korkach. O zaletach rowerów 
w takiej sytuacji nie trzeba nikogo 
przekonywać.

W ostatnią sobotę do upalnego 
weekendu doszła zamiana turnusów. 
W efekcie tego kierowcy jadący od 
strony Stargardu tzw. trasą alterna-
tywną natykali się na korek już przed 
Zespołem Szkół Pondgimnazjalnych. 
Jadący od strony Szczecina mieli jesz-
cze gorzej. Około godziny 15.30, gdy 
ruch nieco zelżał, sznur samochodów 
zaczynał się w Olchowie.

Ag
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Młodzi zdolni
Od 9 lipca trwają Warsztatowe Spotkania Artystyczne organizowane 

przez Nowogardzki Dom Kultury. W projekcie tym bierze udział młodzież 
działająca w naszym ośrodku kulturalnym oraz grupa niemiecka. 

Uczestnicy rozwijają swoje umie-
jętności podczas zajęć na warszta-
tach: malarskich, ceramicznych, 
filmowych, fotograficznych, teatral-
nych, tanecznych, szczudlarskich, te-
atru ognia, muzycznych (wokalnych 
i instrumentalnych) oraz literacko- 
dziennikarskich. Zdobyta wiedza i 
doświadczenie zostanie zaprezento-
wana na zakończenie warsztatów. I 
tak będziemy mieli okazję: obejrzeć 
film czy wystawę zdjęć oraz podzi-
wiać dzieła sztuki malarskiej i cera-
micznej. Młodzi artyści przygotowują 
także finałowy spektakl o tolerancji, 
który będzie efektem wspólnej pracy 
warsztatów.

A co najważniejsze: wszyscy uczest-
niczą w spotkania artystycznych 
z pasji, z chęci rozwijania swoich 
zainteresowań oraz aktywnego spę-
dzania wakacji. Robią to z potrzeby 
podnoszenia swoich umiejętności. 
Mają świadomość wkładu w rozwój 
kulturalny naszego miasta.

- Cieszę się, że biorę udział w war-
sztatach wokalnych.- mówi Justyna- 
Dobrze się bawię i nie muszę siedzieć 
w domu przed telewizorem.

- Ja również jestem zadowolona z 
tego, co robimy na zajęciach.- dodaje 

Ania M., koleżanka z grupy- Instruk-
torzy uczą nas wielu pożytecznych 
rzeczy. Możemy się rozwijać, a także 
zrobić coś dla naszego miasta.

Pomimo tego, iż rozwijanie zdol-
ności wiąże się z ciężką pracą, dłu-
gotrwałymi treningami czy syste-
matycznym i aktywnym udziałem w 
całodziennych zajęciach,  młodzież 
czerpie z tych warsztatów mnóstwo 
przyjemności. Doceniają edukacyjny 
charakter zajęć, choć przecież to jest 
ich wolny czas od szkoły.

- Uczęszczam na te zajęcia, bo chcę 
nauczyć się czegoś nowego oraz ciągle 
ćwiczyć, aby być lepszą.-opowiada 
Kasia, uczestniczka warsztatu tańca 
towarzyskiego- Warsztaty bardzo 
mi się podobają, bo zdobywam nową 
wiedzę na temat tańca. Taniec jest dla 
mnie czymś fajnym. Jest nie tylko dobrą 
zabawą, ale wiążę z nim przyszłość.

- Jestem tu po to, by trenować i 
przez to osiągać większe sukcesy.- 
mówi Agata, uczestniczka warsztatu 
tańca towarzyskiego- Taniec traktuję 
poważnie, ale lubię tańczyć, więc 
jednocześnie się dobrze bawię. Jakby 
mnie tu nie było, to na pewno bym 
się nudziła.

- Przychodzę tu, bo lubię tańczyć.- 

dodaje Filip, kolega z grupy- Taniec 
jest już od kilku lat moją pasją, spra-
wia mi to przyjemność. Dla mnie to 
dobra zabawa.

- Warsztaty wzbogacają naszą 
wiedzę, którą będziemy mogli wyko-
rzystać na języku polskim. Rozwijają 
też umiejętności pisarskie.  Ostatnio na 
zajęciach uczyliśmy się pisać np. feliton 
i esej, a nie ma ich  w programie języka 
polskiego. Pani redaktor Małgorzata 
Frymus zaprosiła nas do Polskiego 
Radia Szczecin, więc mieliśmy okazję 
poczuć klimat pracy radiowców- mówi 
Agata, uczestniczka warsztatów lite-
racko- dziennikarskich. 

Marlena, koleżanka z grupy war-

sztatowej uzupełnia- Interesuje mnie 
dziennikarstwo. Wczoraj zwiedzali-
śmy siedzibę telewizji w Szczecinie i  
mieliśmy okazję zobaczyć przygotowa-
nia dziennikarzy oraz główne wydanie 
Kroniki, to było niesamowite przeżycie 
zobaczyć jak to wygląda od środka. 

Słowa naszej zdolnej młodzieży 
oraz ich praca twórcza realizują 
cel Warsztatowych Spotkań Arty-
stycznych. Powinny być też także 
inspiracją dla organizatorów imprez 
kulturalnych w Nowogardzie, by 
takich projektów było więcej. Warto 
umożliwiać młodzieży rozwijanie 
swoich talentów.

Patrycja Mańkowska

Warsztaty tańca towarzyskiego. Tancerze utrwalają to, co trenowali cały 
dzień- tzw. practice.

W obiektywie  Jana Korneluka  - Stare i nowe
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P.U.H. GRUND-MAX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

REKLAMA

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

KOMINKI

SKLEP Z KOMINKAMI 
– NOWOGARD

UL. BOH. WARSZAWY 103A
Oferuje:
- sprzedaż wkładów kominkowych i pie-

ców grzewczych firmy „JOTUL” (10 lat 
gwarancji)

- sprzedaż wkładów komnkowych firmy 
„LECHMA” (5 lat gwarancji)

- sprzedaż wkładów kominkowych i pie-
ców firmy „BELFONTE”, „CHEMINEES”, 
„DIFUSION”, „FRANCO BELGE”.

- montaż wkładów i obudów zakupio-
nych u nas i przez zleceniodawcę

- wykonanie obudów projektowanych 
indywidualnie

- wykonywanie kominków tradycyjnych 
otwartych

- montaż drzwiczek z szybą do kominków 
otwartych

- naprawa i przeglądy kominków
OFERTA SPECJALNA:
Wkład kominkowy 14 kw – 1050 zł
Obudowa + belka – 1350 zł
Razem -  2 400 zł
Podłączenie wkładów zakupionych u nas 
w miesiącach lipiec – sierpień – GRATIS

Sklep czynny od poniedziałku 
do piątku 9.00 – 17.00

W soboty w godz. 9.00 – 13.00
Kontakt tel.: Sklep – 091 39 25 000, 

wł. 507 967 205, 091 39 23 652
ZAPRASZAMY

Firma „NOWORIM” Spółka z o.o. 
w Nowogardzie 

zatrudni na umowę o dzieło 

byłych pracowników. 
Zainteresowani proszeni są 

o kontakt telefoniczny 
pod numerem tel. 091 39 22 934.

„ŒW IAT 
PREZENTÓW”

obrazy, smoki Egipt, 
porcelana, metaloplastyka
Pakowanie prezentów!
Bielizna damska i męska, 

stroje kąpielowe, 
t-shirty, pidżamy

ul. 700 lecia 20 F 
Nowogard

(pasaż handlowy przy starej „Biedronce”)

Firma MONTBUD sp. z o.o.
zatrudni pracowników 
w zawodach budowlanych.
Chętni proszeni są o zgłaszanie się 

osobiście w siedzibie firmy: 
MONTBUD sp. z o.o. ul. Górna 4, 

72-200 Nowogard lub pod numerem 
tel. 091 39 26 861.

USŁUGI 

HYDRAULICZNE
c.o., wod. – kan., gaz

tel. 504 517 117
697 227 603

Informujemy, że   

18 lipca 2007 r.
środa w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

REKLAMA

PCK 

Nowogardcy 
uczniowie laureatami

 
Zarząd Rejonowy PCK w Nowogardzie zorganizował dwa konkursy pro-

pagujące tematykę czerwonokrzyską dla młodzieży gimnazjalnej i ponad-
gimnazjalnej. W IX Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia w kategorii 
gimnazjów wygrała Joanna Balcer z Gimnazjum nr 1, natomiast w kategorii 
ponadgimnazjalnej zwyciężyła Agata Woźniak z LO nr 1. Obie uczennice 
reprezentowały nasz region na eliminacjach okręgowych w Szczecinie. 
Agata Woźniak wygrała te eliminacje i na etapie ogólnokrajowym zajęła V 
miejsce.

Drugi konkurs to Międzynarodowe Prawo Humanitarne, w którym zwy-
ciężył Patryk Skowron z ZSO II LO w Nowogardzie, na etapie okręgowym w 
Szczecinie zajął III miejsce.

Wszystkim uczestnikom, a szczególnie laureatom serdecznie gratuluje-
my.

Z czerwonokrzyskim pozdrowieniem
Kierownik ZR PCK 
Małgorzata Bielska



917-19.07.2007 r. 

OG£OSZENIA DROBNE

Firma Futrex zajmuje, jest producentem karmy dla norek. Nasz produkt 
jest sprzedawany w kraju i zagranicą.

W związku z dynamicznym rozwojem firmy 
poszukujemy 2 pracowników na stanowisko:

Kierowca kat. C+E
Od kandydatów oczekujemy:
* wykształcenie          - nie ma znaczenia,
* doświadczenie         - minimum 1 rok pracy w zawodzie,

Prosimy o składanie CV na adres:
Firma Futrex

72-100 Goleniów  •   Żdzary 1
lub na adres email: futrex@poczta.onet.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie 0691750038

NIERUCHOMOŚCI

• Kupię mieszkanie 2 lub 3 po-

kojowe własnościowe w No-

wogardzie na os. Radosława 

lub w innej części miasta. Tel. 

0605 522 340.

• Sprzedam 2 pokojowe miesz-
kanie na parterze w centrum 
Nowogardu wraz z garażem, o 
podwyższonym standardzie za 
145.000,00 zł – w cenie między 
innymi zabudowa kuchni. Tel. 
0607 347 422.

• Sprzedam kontener handlowy 
na targowisku miejskim w No-
wogardzie. Tel. 508 444 130.

• Kupię kawalerkę lub dwupokojo-
we. 667 777 868.

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe w centrum. 0697 16 83 82.

• Sprzedam 1 /2 mieszkania na 
wsi, duże podwórko, garaż. Tel. 
600 695 546.

• Sprzedam kiosk przy ul. Ponia-
towskiego 24. Tel. 091 39 20 467.

• Sprzedam kawalerkę własnoś-
ciową. Tel. 781 285 240.

• Kupię kawalerkę (może być do 
remontu). Tel. 665 655 390.

• Szukam garażu do wynaję-
cia, okolice ul. Gryfitów, Po-
niatowskiego lub 15 Lutego. 
507 604 367.

• Poszukuję garażu do wynajęcia 
w okolicach ul. Poniatowskiego. 
604 823 060.

• Sprzedam dom (100 m kw) + 
ziemię + budynek gospodarczy. 
Jenikowo 44. Tel. 091 419 10 66.

• Zamienię mieszkanie własnoś-

ciowe 3 pokojowe w bloku plus 

garaż na dom w Nowogardzie 

z dopłatą. 609 758 804.

• Kupię dom w Nowogardzie 

może być połowa lub piętro. 

607 066 425.

• Sprzedam dwa garaże z płyt be-
tonowych. Tel. 602 598 403.

MOTORYZACJA

• Sprzedam Renault Laguna, kom-
bi,1999/2000  concorde, 1,8, 16V, 
120 KM,  bezwypadkowe, ser-
wisowane, przeb. 122 000 km, 
ABS, podgrzew. siedzenia, 4 po-
duszki powietrzne, 4 el. szyby, el. 
lusterka, halogeny, relingi, radio 
ster. przy kierownicy, drewniane 
wykończenia, kolor kameleon  
metalik, dipol – zabezp. skrzy-
ni biegów, wspom. kierownicy, 
regul. kierownica w 2 płaszczy-
znach, alufelgi 15”, roleta bagaż-
nika, 1 właściciel w Polsce i w 
Niemczech, klimatronik, niepa-
lone, zadbany, nie wymaga żad-
nego wkładu finansowego, cena 
22500 zł do uzgodnienia. Tel. 
0605 522 340.

• Sprzedam Audi 100, rok 
prod. 1983, poj. 1800 cc. Tel. 
601 938 293.

• Sprzedam pilnie Opel Vectra 

1996, poj. 1,6, benzyna + LPG, 

centralny zamek, wspomaga-

nie kierownicy, ABS, pojazd za-

dbany, bezwypadkowy, dodat-

kowo komplet opon zimowych 

(eksploatowane jeden sezon). 

Cena 10200 zł (do uzgodnie-

nia). Tel. 606 882 475.

• Sprzedam Fiat Cinquecento, 1996 
r., poj. 704, cena do uzgodnienia. 
Tel. 889 185 835, 608 697 092.

• Sprzedam VW Passat Kombi, 
1987 r., poj. 1,6, benzyna, cena 
do uzgodnienia. 091 39 25 434.

• Sprzedam Motor ETZ 150 rok 

1990 stan bardzo dobry, za-

dbany oryginalny lakier  zare-

jestrowany ubezpieczony cena 

1400 zł tel. 692 079 227.

• Sprzedam Motor Mińsk 125 

rok 1986 stan bardzo dobry +  

części, zarejestrowany, ubez-

pieczony cena 1000 zł tel. 609 

640 624.

• Sprzedam FIAT SEICENTO 
XII.1998r.,98 tys.km, zielony-me-
talic, centralny zamek, autoalarm, 
radio, immobiliser. Auto zadbane 
w dobrym stanie technicznym i 
wizualnym. Dodatkowo do auta 
komplet dobrych opon zimo-
wych (w tym 2 nowe). Cena 6000 
zł.Tel. 509 603 920.

• Sprzedam motor ETZ 250. Tel. 
602 598 403.

• Sprzedam Opel Kadett sedan 
w całości lub na części. Tel. 
602 598 403.

• Sprzedam Volvo 440, 1990 r., 1,7 
benzyna, cena do uzgodnienia. 
508 319 158.

ROLNICTWO 
• Sprzedam pszenżyto, żyto. Tel. 

091 39 106 84.
• Sprzedam kombajn DEUTZ 

– FAHR, 1995 r., 2100 Mtg, heder 
4,8 m, moc silnika 220 KM, stan 
bardzo dobry. Tel. 506 012 702. 

• Sprzedam konie. Tel. 668 141 971, 
091 39 18 260.

• Sprzedam opony tylnie do C-360 
używane. 661 751 296.

• Sprzedam przyczepę wywrotkę 
do remontu, kabinę i blok silnika 
do C-360 i śrutownik bijakowy. 
501 237 062.

• Sprzedam prosięta. Wiadomość 
po 18.00. 091 39 26 344.

• Sprzedam przetrząsacz karu-
zelowy do siana. Cena 450 zł. 
781 441 089.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• Rehabilitacja po udarze móz-

gu. 609 799 687.

• Masaże. 510 052 611.

• Wynajmę rusztowanie ele-
wacyjne „Layher” 100 m. Tel. 
692 478 465.

• Remonty – GLAZURA, TERAKOTA, 
PANELE PODŁOGOWE, SZPACH-
LOWANIE. Kom. 515 269 570.

• Montaż ogrodzeń betono-
wych i innych. 091 39 72 575, 
695 085 470.

• Profesjonalne strony interneto-
we na indywidualne zamówienie  

– szybki czas realizacji, faktury VAT. 
0605 522 340.

• Usługi remontowo-budowlane. 
880 690 324.

• Usługi pilarskie. 603 541 286.
• Nowa technologia czyszczenia 

i malowania dachów. Szybko, 

profesjonalnie i z gwarancją na 

długie lata. Tel. 607 519 251.

• Usługi brukarskie i ogólnobu-
dowlane. 669 32 05 92.

• Usługi ogólnobudowlane i hy-
drauliczno-stolarskie. 091 39 
79 109, 691 154 478.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 

373 143.

• Transport, przeprowadzki 

– 0604 516 451.

PRACA

• Zatrudnimy osobę do prac przy 
montażu okien. Wymagane pra-
wo jazdy. Fabryka okien i drzwi 
„OKNO” Nowogard. Tel. 091 39 
25 639.

• Zatrudnimy handlowca do pracy 
w biurze i w terenie. Znajomość 
obsługi urządzeń biurowych, 
prawo jazdy i dyspozycyjność. 
Fabryka okien i drzwi „OKNO” 
Nowogard tel. 091 39 25 639.

• FIRMA BARTEK-Domet zatrud-

ni magazyniera. Tel. 091 579 

02 63.

• Zaopiekuję się starszą osobą. 
Tel. 0783 548 673.

• Firma remontowo-budowla-

na przyjmie pracowników. Tel 

607 519 251.

INNE

• Sprzedam aparat telefoniczny 
Ericsson K700i, z dodatkowym 
wyposażeniem, na gwarancji, za-
dbany. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam drzwi wejściowe anty-
włamaniowe. Tel. 502 649 118.

• Bardzo tanio sprzedam dachów-
kę rozbiórkową w dobrym stanie. 
Tel 607 310 591.

• Sprzedam hulajnogę elektrycz-
ną. 501 141 655.

• Sprzedam dachówkę 6 palet, 
czarna lakierowana firmy PRO 
– DACH. 606 703 451.

• Oddam ziemię zasypową. 
606 703 451.

• Sprzedam dwie markizy szer. 
3,85 (używane) oraz pianino. Tel. 
091 39 25 132, 0506 486 202.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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)

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

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 

Nowogard,  Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel-

ny, Karina Czernicka sekretarz redakcji, 

Andrzej Garguliński. Redaktor techniczny Jarosław Dąbrowski.  Współpracują: 

Stanisław Marek, Henryk Szczupak, Lesław M. Marek, Jan Korneluk, Ireneusz 

Karczyński. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  

tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: poligraf@post.pl. Wydawca, 

skład i druk “POLIGRAF”, adres jak wyżej. Redakcja nie odpowiada za treść reklam 

i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.

Nowogard 16.07.2007r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sekretarka 
2. Przedstawiciel handlowy  
3. Ślusarz-spawacz – mechanik 

– pracownik produkcji  
4. Ślusarz – spawacz, pracownik 

produkcji, pracownik gospodar-
czy 

5. Sprzedawca 
6. Fryzjer 
7. Magazynier (wózek widłowy )
8. Kierowca z kat. C– sprzedawca 

9. Nauczyciel jęz. Angielskiego
10. Kucharz
11. Nauczyciel: jęz. Angielskiego, 

techniki, matematyki, historii, bi-
bliotekarz, wychowawcę świetli-
cy

12. Kierowca z kat. C + E
13. Inż. Informatyk
14. Ochroniarz 

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Kierowca z kat. C+E   (Szczecin) 
(Koszalin) (Gryfice)

2. Pracownik produkcji (Mieszewo) 
(Goleniów)

3. Ochroniarz (Szczecin)
4. Pracownik zieleni (dowóz) Szcze-

cin
5. Sprzedawca (Gryfice)

SZKOLENIA   

1. Spawacz
2. Kucharz-kelner-garmażer
3. Brukarz + operator sprzętu śred-

niego (drogowego)
4. Profesjonalny sprzedawca (kasa 

fisk.,komputer)
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Spartakiada w Kościuszkach
W niedzielę 15 czerwca sportowcy 

wiejscy Gminy Osina zawitali do 
Kościuszek.Organizatorami sparta-
kiady byli – sołtys Józef Jasek wraz z 
Radą Sołecką oraz prezes LZS „Jan-
tar” Kościuszki pan Henryk Krzyżak. 
Tradycyjnie już główna rywalizacja to 
mecze pilkarzy i siatkarzy.

W turnieju siatkarskim brało 
udział 7 ekip, a najlepszymi okazali 
się zawodnicy z Węgorzy. Drugie 
miejsce zajął miejscowy „Jantar”, a 
trzecie „Żółte słowiki”.

Spotkania sędziował Tomasz Gaj-
da.

Do zmagań w piłce nożnej przystą-
piło 6 drużyn. Turniej bezapelacyjnie 
wygrał zespół „Wena” Kikorze, przed 

„Jantarem” Kościuszki i „Żółtymi 
słowikami”.

Spotkania sędziowali Leszek Jur-
gielewicz, Hubert Rolka i Bogdan 
Górecki.

Puchary fundowali – sołtys Józef 
Jasek za zwycięstwo w turnieju pił-
karskim, Prezes „Jantara” Henryk 
Krzyżak dla najlepszych siatkarzy. 
Pozostałe puchary zakupili sponsorzy 
– Henryk Golema i Urząd Gminy 
Osina.

Specjalny blok konkursów, gier 
i zabaw dla wszystkich kategorii 
wiekowych prowadziła  Katarzyna 
Wąsik. Najwięcej emocji i radości 
niosły konkurencje typowo kobiece 
-  rzut „pantofelkiem” (Jolanta Guz 
z Kościuszek, Sylwia Gałęcka z No-
wogardu , Katarzyna Wąsik z Koś-
ciuszek) oraz rzut podkową ( Sylwia 
Gałęcka, Katarzyna Wąsik i Ewelina 
Langer z Kościuszek).

Swoje „pięć minut” mieli także 
panowie – bieg z ciężarkami wygrał 
Tomasz Gajda z Nowogardu przed 
Przemysławem Laszkiewiczem z 
Węgorzy i Mariuszem Wąsikiem z 
Kościuszek.

Zwycięski zespół “Weny” Kikorze

Podsumowanie rozgrywek 
trampkarzy

Już po raz trzeci podsumowujemy rozgrywki trampkarzy Pomorzanina 
Nowogard. Dziś czas na ligę wojewódzką trampkarzy młodszych, rocznik 
1994/1995 i trampkarzy, rocznik 1993 rywalizujących o Puchar Nike.

Zawodników z roczników 1994/1995 prowadzi Stefan Pastusiak. W minio-
nym sezonie ta drużyna odniosła najsłabsze wyniki. W osiemnastu meczach 
młodzi zawodnicy zdobyli tylko jeden punkt remisując na własnym boisku 2:2 
z przedostatnią w tabeli Arkonią Szczecin. Trampkarze Pomorzanina dzielnie 
walczyli również ze Stalą Szczecin ulegając im zaledwie 0:1 i z rówieśnikami z 
Gryfina przegrywając u siebie z Energetykiem 1:2. Nie obyło sie bez wpadek. 
Najdotkliwszą była bez wątpienia porażka na własnym boisku 0:13 z pierwszą 
drużyną SALOS-u Szczecin, tryumfatorem rozgrywek.

Nie zapominajmy, że dla młodych zawodników jest to dopiero początek 
piłkarskiej drogi w i miejmy nadzieję, że w następnym sezonie zrewanżują 
się rywalom. Chociaż niektórym.

6.  Ina Goleniów 18 23 36-57
7.  Energetyk Junior Gryfino 18 20 26-41
8.  SALOS Szczecin II 18 13 32-42
9.  Arkonia Szczecin 18 12 27-70
10.  Pomorzanin Nowogard 18 1 9-132

Znacznie lepiej zaprezentowali się podopieczni Pawła Kaczmarka z rocznika 
1993. W osiemnastu meczach wywalczyli oni szesnaście punktów. Co prawda, 
dwa komplety punktów trampakrze mogli dopisać sobie po walkowerach, 
niemniej na inaugurację rozgrywek pokonali rówieśników z Iny Goleniów 
2:1, wygrali z drugim zespołem zawsze groźnego szczecińskiego SALOS-U 
4:3 i Błękitnymi Stargard 2:1 by na zakończenie rozgrywek zremisować z 
tym zespołem 2:2.

Wyniki meczów:
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

Pomorzanin Nowogard - MKS Pogoń Szczecin SSA 0:4

Błękitni Stargard - Pomorzanin Nowogard 11:1

Pomorzanin Nowogard - SALOS Szczecin II 2:9

Pomorzanin Nowogard - Stal Szczecin 0:1

Arkonia Szczecin - Pomorzanin Nowogard 6:0

Pomorzanin Nowogard - Energetyk Junior Gryfino 1:2

SALOS Szczecin I - Pomorzanin Nowogard 11:0

Pomorzanin Nowogard - Ina Goleniów 0:5

KP Police - Pomorzanin Nowogard 11:0

Końcowa tabela:
1.  SALOS Szczecin I 18 44 96-14
2.  KP Police 18 44 73-15
3.  MKS Pogoń Szczecin SSA 18 38 57-23
4.  Stal Szczecin 18 36 56-17
5.  Błękitni Stargard 18 27 38-39

Puchar Nike Tram.1993

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 1:7

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 W

Ina Goleniów - Pomorzanin Nowogard 9:0

SALOS Szczecin I - Pomorzanin Nowogard 3:0 W

Pomorzanin Nowogard - Pogoń Nowa Szczecin 3:0 W

Energetyk Junior Gryfino - Pomorzanin Nowogard 6:0

Pomorzanin Nowogard - SALOS Szczecin II 4:3

MKS Pogoń Szczecin SSA - Pomorzanin Nowogard 3:0

Pomorzanin Nowogard - Stal Szczecin 0:1

KP Police - Pomorzanin Nowogard 12:0

Pomorzanin Nowogard - Błękitni Stargard 2:2

Końcowa tabela:
 1.  KP Police 18 52 91-4
2.  SALOS Szczecin I 18 44 57-15
3.  Energetyk Junior Gryfino 18 43 58-21
4.  SALOS Szczecin II 18 31 66-38
5.  MKS Pogoń Szczecin SSA 18 28 37-32
6.  Błękitni Stargard 18 20 25-42
7.  Stal Szczecin 18 19 17-39
8.  Pomorzanin Nowogard 18 16 23-80
9.  Ina Goleniów 18 11 21-70
10.  Pogoń Nowa Szczecin 18 0 0-54

Andrzej Garguliński

Na uczestników zabaw czekały 
nagrody niespodzianki.

Rozegrano także mecz specjalny 
– najmłodsi adepci piłki nożnej „Jan-
tara” pokonali swoich rówieśników z 
klubu „Wena”.

Organizatorzy składają podzięko-
wania sponsorom i wszystkim, którzy 

przyczynili się do przygotowania 
imprezy – szczególnie Janowi Lewiń-
skiemu , Zenonowi Gaikowi  i dzielnej 
młodzieży za przygotowanie boiska  
oraz Tadeuszowi Łukaszewiczowi za 
oprawę słowno – muzyczną.

Tekst i foto Ireneusz KarczyńskiKapitan młodzieżowej drużyny 
“Jantar” Kościuszki odbiera puchar
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banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Radiowa w
Radio VOX Gryfice

CENTRUM FINANSOWE 

„AVANTIS”
ul. 700-lecia 6/A, Nowogard

Tel. 091 39 272 68, 605 554 720
Poleca:
- atrakcyjne kredyty (nawet do 100 tys. zł)
- pożyczki gotówkowe (oferta 10 banków)
- kredyty samochodowe ( do 20 tys. na 

oświadczenie)
- kredyty konsolidacyjne (redukcja rat na-

wet o 50%)
- kredyty, pożyczki hipoteczne (szybka de-

cyzja)
- kredyty dla firm, rolników (uproszczone 

zasady)
- kredyty dla osób wpisanych do BIK, KRD 

(raty miesięczne)

Rozpocząłeś pracę lub staż 

a nie wybrałeś jeszcze funduszu emerytalnego? 
Nie daj się wylosować i przyjdź do najlepszych. 

OFE „Dom” od wielu lat plasuje się w czołówce wszelkich rankingów. 
Sprawdź nas na gospodarczych stronach „Rzeczpospolitej”.

Zadzwoń i umów się na spotkanie 694 281 784

REKLAMA REKLAMA

Wyspa marzeń...
… czyli Wyspa Czterech Wiatrów. Nasi rodzimi artyści działający przy NDK 

także pokazali się na scenie plenerowej. I przyjęcie było owacyjne. Śpiewana 
opowieść o ludzkich marzeniach i tęsknotach musiała się podobać. Spektakl 
według pomysłu Lecha Jurka wyreżserowała J. Gornowska, a układ choreogra-
ficzny przygotowała B. Żróbek

LMM
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WIĘŹBY DACHOWE, TARCICA, DESKI, ŁATY

SŁUDWIA 12c

tel. 091 38 52 540
fax: 091 38 47 688

e-mail: biuro@ekotrak.pl
www.ekotrak.pl

(k/Płotów)
EKOTRAK

REKLAMA REKLAMA REKLAMA

Okolice festiwalu

BEATAS’
Salon Kosmetyczno-Medyczny

Młody wygląd zależy od Ciebie

Patrz wkładka reklamowa DN
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banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Radiowa w
Radio VOX Gryfice

CENTRUM FINANSOWE 

„AVANTIS”
ul. 700-lecia 6/A, Nowogard

Tel. 091 39 272 68, 605 554 720
Poleca:
- atrakcyjne kredyty (nawet do 100 tys. zł)
- pożyczki gotówkowe (oferta 10 banków)
- kredyty samochodowe ( do 20 tys. na 

oświadczenie)
- kredyty konsolidacyjne (redukcja rat na-

wet o 50%)
- kredyty, pożyczki hipoteczne (szybka de-

cyzja)
- kredyty dla firm, rolników (uproszczone 

zasady)
- kredyty dla osób wpisanych do BIK, KRD 

(raty miesięczne)

Rozpocząłeś pracę lub staż 

a nie wybrałeś jeszcze funduszu emerytalnego? 
Nie daj się wylosować i przyjdź do najlepszych. 

OFE „Dom” od wielu lat plasuje się w czołówce wszelkich rankingów. 
Sprawdź nas na gospodarczych stronach „Rzeczpospolitej”.

Zadzwoń i umów się na spotkanie 694 281 784

„ŒW IAT 
PREZENTÓW”

obrazy, smoki Egipt, 
porcelana, metaloplastyka

Pakowanie prezentów!
Bielizna damska i męska, 

stroje kąpielowe, 
t-shirty, pidżamy

ul. 700 lecia 20 F 
Nowogard

(pasaż handlowy przy starej „Biedronce”)
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KALENDARIUM
27 LIPCA

Imieniny: Antuza, Aureliusz, Bertold, Celestyn, Celia, 
Celiusz, Feliks, Feliksa, Innocenty, Jerzy, Julia, Lauren-
tyn, Lilioza, Lilla, Magdalena, Maur, Natalia, Nowellon, 
Pantaleon, Sergiusz, Stojsław, Teodor, Tomisława i 
Wszebor.

28 LIPCA

Imieniny:  Achacja, Achacjusz, Achacy, Alfons, Antoni, 
Celzjusz, Innocenty, Maciej, Marcela, Melchior, Naza-
riusz, Nazary, Samson, Świętomir, Urban i Wiktor
Dzień Administratora sieci

29 LIPCA

Imieniny: Antonin, Beatrycze, Cirzpibog, Cirzpisława, 
Eugeniusz, Faustyn, Feliks, Feliksa, Flora, Konstantyn, 
Lucyla, Maria, Marta, Olaf, Prosper, Prospera, Rufin, 
Serafina, Serapia, Symplicjusz, Symplicy, Teodor, 
Wilhelm i Wilhelmina

30 LIPCA

Imieniny: Abdon, Inga, Julita, Maksyma, Piotr, Rości-
sław, Sekunda, Swojsław, Ubysław, Ursus

REKLAMA

Prosimy uprze jmie  o 
sprawdzenie w legitymacji 
czy składki na ten rok są 
opłacone. Szczególnie ważne 
jest by ZKP było do końca 
maja opłacone. Z góry dzię-
kujemy.

Biuro czynne w poniedział-
ki i piątki od godziny 9.00 
do 12.00. 

Alina 
Ochman

Sonda uliczna
W związku z 88. rocznicą powstania 

Policji zapytaliśmy mieszkańców Nowo-
gardu, czego życzą naszym policjantom.

Dominika Oraczyńska
Naszym nowogardz-

kim policjantom życzę 
przede wszystkim wie-
lu sukcesów w karierze 
zawodowej. Życzę im 
również większej ilości 
złapanych przestępców 
oraz poprawy warunków 
pracy, mam tu na myśli 
np. remont budynku ko-
misariatu, który nie jest 

w najlepszym stanie.

Waldemar Dudarenko
Życzę wszystkiego naj-

lepszego, przede wszyst-
kim łapania większej ilo-
ści złodziei. Życzę ponad-
to naszym policjantom, 
aby  było ich więcej widać 
na mieście, zwłaszcza nad 
jeziorem, a także, aby było 
ich więcej na drogach- 
kierowcy, którzy jeżdżą 
zbyt szybko mieliby się 
wtedy na baczności.

Janusz Głowicki
Naszym policjantom 

życzę, żeby było mniej 
włamań, pijanych małola-
tów na dyskotekach, mniej 
wyjazdów i więcej kontroli 
na ulicach. Życzę im tak-
że wyższych zarobków i 
zdrowia.

ps

Uwaga 

Emeryci

O pracy Policji czytaj na stronach 6 i 7.

Piknik Integracyjny
W czwartek na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Smużyny w Nowogardzie odbył się 

piknik społeczny integrujący były DPS Nr 1 i DPS Nr 2.

„Były”, gdyż w lutym te dwie jednostki połączyły 
się w jeden Dom Pomocy Społecznej. 

Był to Piknik Integracyjny dla osób niepełno-
sprawnych intelektualnie i psychicznie chorych. 
Na piknik zostały zaproszone sąsiadujące domy 
pomocy społecznej z Reska, Dolic, Dębna i Jaro-
mina oraz warsztaty terapii zajęciowej z Kamienia 
Pomorskiego.

Zaplanowano występy artystyczne, warsztaty 
plastyczne oraz konkurencje sportowe na torach 

przeszkód. Organizatorzy podkreślają jednak, że 
jest to piknik spontaniczny. Uczestnicy mają się do-
brze bawić, to jest ich dzień, oni są najważniejsi!

Impreza miała się odbyć w środę, jednak została 
przełożona na czwartek ze względu na ogłoszoną 
ku pamięci ofiar katastrofy autokarowej we fran-
cuskim Vizille, żałobę narodową. 

Relacja z Pikniku Integracyjnego w następnym 
numerze Dziennika Nowogardzkiego.

Tekst i foto PM

Goleniów

Modernizacja stacji PKP
Do starostwa w Goleniowie 

przyszło oficjalne pismo, w któ-
rym PKP informuje o zmianach 
na stacji Goleniów.

-  w roku 2008 zostanie przebu-
dowany peron 1 tak, by osiągnął 
parametry takie, jakie posiada 
już peron 2.

- stacja Goleniów zostanie 
włączona w zautomatyzowa-
ny system prowadzenia ruchu 

NDK 
zaprasza…

Nowogardzki Dom Kultury 
serdecznie zaprasza do oglą-
dania wystaw prezentujących 
prace powarsztatowe. Do końca 
wakacji czynne będą wystawy w 
holu NDK.

W Miejskiej Bibliotece Pub-
licznej oglądać można prace pani 
Wandy Badowskiej – Twarow-
skiej „Ekspresja tańca” - wystawa 
czynna będzie do 2 sierpnia.

Inf. własna, foto LMM 

pociągów. W związku z tym, 
pozostanie tylko budynek na-
stawni przy przejeździe. Druga 
nastawnia przy wiadukcie , bę-
dąca aktualnie w opłakanym 
stanie technicznym, zostanie 
rozebrana.

- przejazd sterowany zdalnie 
przy ul. Nowogardzkiej. Na stacji 
zostanie zwiększona obsada i 
nad opuszczaniem zapór na tym 
przejeździe czuwać będą dwie 
osoby.

- EURO 2012 wymusiło prze-
budowę linii kolejowej Szczecin 
– Świnoujście tak, by w 2012 roku 
pociągi na tej linii mogły jechać z 
prędkością 160 km/godz.

- na linii Goleniów – Koło-
brzeg nie należy się spodziewać 
poważniejszych remontów.

W związku z EURO 2012 
uznano, że środki finansowe 
należy przeznaczyć na inne, pil-
niejsze potrzeby.

Informacje przekazał Sławo-
mir Szwed.

Opr. LMM
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Dotychczas mieszkańcy Miętna 
byli zaopatrywani w wodę przez 
firmę „Poldanor”.

Woda z ujęcia w pobliżu fermy ho-
dowlanej nie była najlepszej jakości, 
w dodatku dostarczano ją rurami 
cementowo – azbestowymi.

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych 
i Sanitarnych , za zgodą władz samo-
rządowych Nowogardu, opracowało 
projekt „spięcia” w jedną sieć wszyst-
kich ujęć wodnych na terenie gminy. 
Budowa wodociągu do Miętna, jako 
pierwszy etap tego planu, rozpoczęła 
się w 2005 roku i bardzo szybko poło-

żono rury o przekroju 160 na odcinku 
Osiedle Bema – Miętno o długości 
około 2 600metrów.

Dalsze prace wstrzymano ze wzglę-
du na konieczność przygotowania 
inwestycji, jaką prowadziła firma 
Rieter. PUWiS zaabsorbowany był 
modernizacją sieci wodnej wzdłuż 
ul. Armii Krajowej i do placu budo-
wy oraz budową sieci kanalizacyjnej 
łączącej zakład Rieter z oczyszczalnią 
ścieków.

Inwestycję dokończono w tym 
roku, podłączając wszystkie domo-
stwa do nowego wodociągu nowymi 

rurami (eliminując 
azbestowo-cemento-
we), a pierwsza woda 
popłynęła 20 lipca.

Jakie korzyści daje 
nowy odcinek wodo-
ciągu? 

Przede wszystkim 
to korzyści dla miesz-
kańców Miętna – mają 
pewność, że dostar-
czana woda spełnia 
wszystkie normy, jakie 
określa rozporządze-
nie Ministra Zdrowia 
w tej materii. Woda 
jest bowiem na bie-
żąco monitorowana 
przez laboratorium w 
Nowogardzie.

(na marginesie trzeba wspomnieć, 
że laboratorium, jakim dysponuje 
PUWiS posiada wszelkie certyfikaty, 
ma odpowiednią aparaturę i personel, 
a analizy jakie wykonuje honorowane 
są przez Sanepid i nie wymagają one 
potwierdzeń innych laboratoriów. W 
naszym laboratorium wykonywane 
są badania wody z wodociągów in-
nych miast i gmin).

Pijąc wodę z pierwszej symbolicz-
nej szklanki prezes Ryszard Sobieral-
ski powiedział: „apeluję do mieszkań-
ców Miętna, by nie kupowali wody w 
sklepach. Ta z waszych obecnie kranów 
jest lepsza i zdrowsza”.

Zakończenie wodociągu w Miętnie 
umożliwia wspomniane na wstępie 
spinanie sieci. Będzie budowany 
dalszy odcinek do Lestkowa i dalej 
do Żabowa. W ten sposób ujęcie 
wody w Boguszycach stanie się uję-
ciem awaryjnym, a woda popłynie z 
Nowogardu.

Najpoważniejsze wyzwanie dla 
władz Gminy i PUWiS-u to sieć 
wodociągowa do Glicka, Sikorek, 
Bochlina, Grabina i Łęgna. Główne 
przeszkody to duże koszty, a mało 
odbiorców, w dodatku mieszkających 
w rozproszeniu, na przysiółkach.

Przy okazji rozmów, jakie odbyły 
się w Miętnie  - a byli obecni naj-
ważniejsi czyli Burmistrz Kazimierz 
Ziemba i Tadeusz Fiejdasz ze strony 
Urzędu Miejskiego oraz prezes Ry-
szard Sobieralski i dyrektorzy Piotr 
Tomków i Jan Mularczyk ze strony 
PUWiS-u można wywnioskować, 
że kolejną inwestycją wodociągową 
będzie podłączenie do wspólnej 
sieci  mieszkańców Gardnej i Olcho-
wa. Plany inwestycji są już prawie 
gotowe.

Koszty inwestycji w Miętnie pokry-
ło Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i 
Sanitarnych z  własnych funduszy.

Lesław M. Marek

Miętno

Nowy wodociąg 
– zdrowa woda!

We wtorek 24 lipca przecięto symboliczną wstęgę i oddano do eksploatacji 
nowy odcinek wodociągu zaopatrujący wieś Miętno w wodę z ujęcia w Nowo-
gardzie.
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ŻYCZENIA

Najlepsze życzonka, 
dużo zdrówka i słonka,

humoru dobrego, 
życia kolorowego i wielkich

wrażeń przy spełnianiu marzeń!
W dniu urodzin 

kochanej mamusi

Grażynie Andrysiak
życzą

dzieci oraz mąż

Osiemnasty stuknął Ci roczek,
Zrobiłaś kolejny w dorosłość kroczek.
Niechaj zawsze szczęście Ci sprzyja,

a to co złe z daleka omija.
Wszystko o czym marzysz by się spełniło,

A to czego pragniesz by Twoje było.
Dla 

Olgi Pleszak
z okazji 18 urodzin

Damian

„Piękne są róże, piękne powoje,
Lecz najpiękniejsze jest serce Twoje,
Bo kwiaty zwiędną i żyć przestaną

A Ty zawsze będziesz naszą Mamą Kochaną.”
Kochanej

STASI   IWAN
w dniu 70 urodzin

najserdeczniejsze 
życzenia
składają 

Danusia, Jurek, Heniek, Edek, 
Żaneta z rodzinami

Obwodnica Nowogardu: 
Bliższy upadek przemilczany rozwój? 

Przed ponad rokiem poru-
szając temat budowy obwod-
nicy chciałem przestawić swo-
je      uwagi  co do budowy ob-
wodnicy po zachodniej stronie 
Nowogardu i ukazać pomysł, 
który, moim zdaniem jak i wie-
lu mieszkańców, jest właściwy 
dla dobrego rozwoju miasta, 
jak i lepszego rozwiązania ko-
munikacyjnego. Tym rozwiąza-
niem jest niewątpliwie budowa  
obwodnicy od południowej 
strony Nowogardu. Pisząc to,  
chciałem zarówno radnym, jak 
i działaczom samorządowym 
uzmysłowić ważną dla nasze-
go miasta kwestie. Od tamtego 
momentu mi-
nęło już sporo 
czasu,niestety 
władze miasta, 
jak i radni mil-
czą w tej spra-
wie, co najwyżej 
lansują    pomysł 
budowy  ob-
wodnic po obu 
stronach miasta 
, które zdaniem 
nowogardzkich 
władz są moż-
liwe do zreali-
zowania. W ta-
kim momencie 
rodzi się pyta-
nie: czy znajdą 
się pieniądze 
w budżecie państwa jak i Unii 
Europejskiej, która dofinan-
sowuje inwestycje drogowe na 
budowę dwóch obwodnic 17 ty-
sięcznego Nowogardu? Podczas 
gdy na takie inwestycje nie mogą 
sobie pozwolić miasta dużo 
większe i mające takie potrzeby. 
Przypomnę, że na   rozwiąza-
nia tego typu stać tylko euro-
pejskie stolice, takie jak Berlin, 
Madryt, Londyn czy Moskwa 
ale miasta te mają również taką 
potrzebne, ponieważ są to duże 
i bogate  ośrodki przemysłowo-
usługowe. W naszym mieście 
bez wątpienia nie ma takich ko-
nieczności . Nowogard jest ma-
łym ośrodkiem, w którym duże 
firmy usługowe koncentrują się 
głównie po południowej stro-
nie miasta i tu moim zdaniem, 
należy stworzyć warunki do 
lepszego rozwoju, a takim bez 
wątpienia jest sprawna i szybka  

trasa. Dlatego też min. należy  
postawić na jedyną sensow-
ną obwodnicę po południowej 
stronie, która rozwiąże nasze 
problemy komunikacyjne na 
lata i być może przyczyni się 
do lepszego rozwoju gminy, a 
nie mydlić w głowach społecz-
ności nierealną wizją dwóch 
obwodnic. Na łamach DN uka-
zywała się też rubryka poświę-
cona budowie obwodnicy po 
południowej stronie miasta,  w 
której mogli się wypowiedzieć 
nowogardcy radni. Chodziło 
wówczas o uzyskanie poparcia 
radnych dla tej inicjatywy, by na 
radzie miejskiej doszło do zmia-

ny decyzji z początku lat 90. o 
budowie obwodnicy od strony 
zachodniej i wyznaczenia jej po 
stronie południowej.

 Za budową obwodnicy po 
południowej stronie Nowogar-
du opowiedział się odważnie i 
zdecydowanie tylko jeden radny 
Krzysztof Kosiński, widać chyba 
tylko jednemu radnemu leży na 
sercu dobro miasta i gminy a 
reszta radnych? Nie miała zda-
nia? A może zabrakło czasu na 
kluczową i strategiczną decyzje, 
jaką jest budowa tej drogi? Dziwi 
mnie fakt, że radni, o których tak 
głośno, nie zajęli w tej sprawie 
stanowiska?. 

Od mojego ostatniego artyku-
łu, doszło wiele nowych faktów 
przemawiających za tym właśnie 
rozwiązaniem. Jest to bez wąt-
pienia ciągle zwiększający się 
widoczny zwłaszcza w sezonie 
letnim ruch na drodze nr 144 
ze Stargardu Szczecińskiego do 

Nowogardu. Trasa ta staje się 
jednym z głównych szlaków 
dla wczasowiczów przybywają-
cych do nadmorskich kurortów 
głównie z południowych stron 
naszego kraju. Drugim istotnym 
faktem jest zwiększająca się ilość 
wypadków w Żabowie, tak i w  
samej wsi jak i na pechowym 
przejeździe kolejowym. Propo-
zycja obwodnicy po południowej 
stronie zamyka ten niebezpiecz-
ny odcinek drogi, ponieważ  tuż 
za nieszczęśliwym przejazdem 
łączy się ze starą drogą- jak 
widać na rysunku.  Kolejnym 
ważnym punktem jest powstanie 
kilku firm np. niemiecka fabryka 
produkująca stroiki z natural-

nego surowca 
,  a  dopiero 
powstających 
fabryk pro-
dukując ych 
płyty meblo-
we na ulicy 
nadtorowej i 
terenie byłej 
krochmalni 
produkującej  
biopaliwa. Są 
to dość duże 
przedsiębior-
stwa,  które 
używają i będą 
używać głów-
nie transpor-
tu drogowe-
go. Więc tego 
typu trasa by-

łaby ułatwieniem dla zapewne 
kilkudziesięciu tirów dziennie. 
Zmieniła się również władza, 
od której wydaje się można 
wymagać nieco więcej niż od 
poprzedników. Oczekujemy 
więc ,że po letniej kanikule temat 
obwodnicy, jak na razie przemil-
czany, stanie się przedmiotem 
poważnej dyskusji wladz miasta, 
ponieważ dla przyszłości rozwo-
jowej Nowogardu jest to jedna ze 
spraw najistotniejszych . 

 Jestem pewny, bo tak wynika z  
posiadanych przez DN informa-
cji, że większość nowogardzian 
chce tej południowej obwodnicy. 
A jeżeli władze się tym nie zaj-
mą, to z pewnością znajdzie się 
grupa inicjatorów referendum 
w tej sprawie i jest duża szansa, 
że głosowanie to zakończy się 
sukcesem mieszkańców, a nie 
władz.  

Paweł Słomski

Żałoba 
narodowa…

Wtorek, godzina 9.50. Stoję koło ratusza czekając 
na wyjazd do Miętna. Podchodzi do mnie pan w 
średnim wieku i ze zdziwieniem pyta: Panie dlacze-
go flagi są opuszczone do połowy masztu?  Żałoba 
narodowa – odpowiadam, autokar z pielgrzymami 
wpadł w przepaść!

Jaka żałoba – odpowiada rozmówca, jaki autokar, 
jaka pielgrzymka?

Z ciekawości zapytałem, co porabiał przez ostat-
nie dwie doby. Odszedł z obojętną miną…

LMM



527-30.07.2007 r. 

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA 
“POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A



6 M - Nr 57 (1594)

Ks. Markowi Gajowieckiemu
za duchowe wsparcie 

oraz sprawowanie
ceremonii pogrzebowej

śp. Bolesławy 
Janek

serdeczne Bóg zapłać
składa Rodzina

Dr. Wojciechowi Włodarczykowi

i dr. Dariuszowi Szarek

najserdeczniejsze 
podziękowania

za okazaną pomoc 
i opiekę nad 

śp. 
Bolesławą Janek

składa Rodzina

Praca na rzecz  
wsi Dąbrowa

 Aby przyśpieszyć dokończenie oczysz-
czenia jezdni w Dąbrowie, Rada Sołecka podjęła 
współpracę z Wydziałem Komunikacji i Dróg Pań-
stwowych Starostwa, Obwód Drogowy Nowogard i 
zorganizowała chętne osoby do pracy przy wycince 
krzaków przy drodze Dąbrowa – Karsk i Dąbrowa- 
Bochlin. Swój czas oraz sprzęt użyczyli Panowie:  
Piotr Czyż, Jan Krystkiewicz, Bogdan Stępień, Sta-
nisław Walaszczyk, Mieczysław Zwierzak, Marian 
Krystkiewicz. Panom bardzo serdecznie dziękuje-
my za duży wkład pracy i zaangażowanie, 

a Starostwu za zabezpieczenie robót w postaci 
znaków drogowych i kamizelek odblaskowych. 

Sołtys Dąbrowy

Na straży bezpieczeństwa państwa  
i jego obywateli

„Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: 
służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczpospolitej Polski porządek prawny, 
strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności kon-
stytucyjnym organom /Rzeczpospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać 
rozkazy przełożonych.

Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby 
oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

Oto słowa roty, do treści której każdy przyszły funkcjonariusz policji winien zobowiązać się zanim 
rozpocznie swoją służbę. 

Korzystając z okazji, jaką 
jest obchodzone w tych dniach 
święto Policji, prezentujemy 
Państwu rozmowę z komisa-
rzem Leszkiem Nowakiem, 
zastępcą komendanta komisa-
riatu Policji w Nowogardzie.

W czerwcu 2007 roku CBOS 
przeprowadził badania doty-
czące wskaźnika poparcia dla 
instytucji publicznych. Policja 
uzyskała, w tym badaniu, 73% 
poparcia. Jak się okazało są to 
najlepsze notowania Policji w 
ciągu całego okresu istnienia 
tej instytucji w Polsce.

Jakie czynniki, według Pana, 
złożyły się na wzrost zaufania 
publicznego do Policji w ostat-
nim czasie?

Podkreślić należy, że jest to 
najwyższy stopień zaufania 
społecznego ze wszystkich in-
stytucji organów państwowych, 
wyższe od nas wyniki mają 
jedynie media. Jesteśmy lepiej 
postrzegani niż np.: władze 
lokalne, wojsko polskie, proku-
ratura czy sejm i senat. Myślę, że 
jest to odzwierciedlenie ogromu 
pracy i serca, jakie wkładają lu-
dzie, którzy są zatrudnieni w tej 
formacji, zatrudnieni, oczywi-
ście, w cudzysłowie, ponieważ 
pełnią służbę i większość z nich 
właśnie w ten sposób traktuje 
swoją pracę. Identyfikując się ze 
służbą i angażując się, nie tylko 
na miarę potrzeb, ale również 
całym sercem. Są to wyniki 
naszej pracy, która polega na 
wychodzeniu do społeczności 
lokalnej, pokazywaniu, na czym 
polega ta służba. Wynik ten 
jest także następstwem podej-
mowania wszelkiego rodzaju 
inicjatyw polegających min. na 
poszukiwaniu współpracow-
ników rozmaitych instytucji, 
które można zaangażować, w 
różnych sferach życia społecz-
nego, w pracę na rzecz poprawy 

i utrzymania bezpieczeństwa 
obywateli.

Tak właśnie staramy się po-
stępować na naszym rodzimym 
terenie, w gminie Nowogard i 
całym powiecie goleniowskim. 
Podobne działania, podejmo-
wane są przez Policję, na terenie 
całego kraju, a najlepszym tego 
dowodem są rezultaty przyto-
czonych powyżej badań.

W całym kraju notuje się 
wzrost skali wykrywalności 
przestępstw. Wynosi ona, na 
ten czas, 68,9%, analogicznie, 
w zeszłym roku, była ona o 
4,1% niższa. Czy ta sytuacja 
ma przełożenie również na 
naszym terenie?

Badanie skali wykrywalności 
przestępstw przeprowadza się 
na każdym szczeblu administra-
cyjnym. Jeżeli chodzi o region 
dysponujemy, jak na ten czas, 
półrocznym podsumowaniem 
roboczym. Działalność garnizo-
nu zachodniopomorskiego uzy-
skała bardzo dobre wyniki, za 
co otrzymaliśmy gratulacje od 
komendanta głównego Konra-
da Kornatowskiego złożone na 
ręce komendanta wojewódzkie-
go. Rezultaty są lepsze od tych 
uzyskanych w okresie analo-

gicznym roku ubiegłego. Dużą 
zasługę mają w tym policjanci z 
naszego powiatu i gminy.

Na podstawie odpowiednich 
analiz, staramy się nakreślać i 
realizować odpowiednie kie-
runki działań. Na zwiększenie 
wykrywalności przestępstw np. 
w naszym regionie składa się 
kilka czynników. Jedną z przy-
czyn jest na pewno zmniejszają-
ca się liczba ludzi. Po drugie, na-
leży w tym miejscu podkreślić 
szczególną rolę, jaką ma współ-
praca z lokalną społecznością, 
mieszkańcami, którzy widzą 
niebezpieczeństwo, jest wspól-
nym dobrem nas wszystkich. 
Zauważyć można, że zjawisko 
znieczulicy społecznej zaczyna 
się kurczyć. Właśnie dzięki 
współpracy ze społeczeństwem,  
byliśmy w stanie zgromadzić 
odpowiednią liczbę materiałów, 
aby udowodnić ok. 30 czynów, 
prokuratura natomiast mogła 
sporządzić akty oskarżenia.

Ponadto staramy się doskona-
lić nasz warsztat pracy i wycią-
gać wnioski z własnych błędów 
oraz skrupulatnie realizować 
rozwiązania wprowadzane w 
skali całego kraju.

Do końca kwietnia, w na-

88 lat polskiej Policji



27-30.07.2007 r. 7

Serdeczne 
życzenia zdrowia, 

szczęścia oraz 
uśmiechu na co dzień 

Pani 
Annie Lembas

z okazji imienin
składają sąsiedzi

Z okazji imienin 
Pani 

Annie 
Majewskiej 

Szczęścia, pogody ducha 
na każdy oraz wszelkiej 

pomyślności 
życzą sąsiedzi

Z okazji imienin 

Pani 

Annie 
Salamońskiej

Zdrowia, szczęścia, 
pomyślności 

i wielu Łask Bożych 
życzą znajomi

ŻYCZENIA

Znaleziono klucze
W redakcji można odebrać pęk kluczy znalezio-

nych we wtorek przy ul. Armii Krajowej.

szym kraju, do policji przyjęto 
1380 osób. Ilu funkcjonariuszy 
pracuje w naszym komisaria-
cie i jaka jest tendencja przy-
jęć: wzrostowa czy malejąca?

Niestety, cały czas, odnoto-
wujemy braki. Gwoli precyzji, 
powiem, w oparciu o nasze 
dane, że do dnia 9 kwietnia 2007 
roku, w skali kraju do Policji 
przyjętych zostało 1497 osób, 
a odeszło 2498, zatem te braki 
jeszcze się powiększyły. Prze-
nosząc ten problem na grunt 
lokalny, przyznać muszę, że w 
ciągu ostatniego roku odnoto-
waliśmy kilkanaście wakatów. 
Na początku roku,  w komisa-
riacie nowogardzkim, odnoto-
waliśmy 8 wakatów, w chwili 
obecnej, jest 5 wakatów. Wydaje 
się, że jest to niewielka liczba, 
jednakże biorąc pod uwagę, że 
pełny stan etatowy, łącznie z 
komendantami, z dyżurnymi 
– którzy, generalnie pracują 
tu na miejscu, z kierownika-
mi, wynosi 39 osób. Dołączyć 
trzeba do tego rewir w Osinie, 
który strukturalnie podlega pod 
Nowogard, czyli razem 42 etaty. 
Przy tych 42 etatach 8 wakatów 
stanowi dość pokaźny odsetek. 
Do tego dochodzą oczywiście 
zdarzenia losowe np.: absencja 
chorobowa. Są też policjanci, 
którzy po latach służby złożyli 
deklaracje przejścia w stan 
spoczynku. Tak więc zachęcam, 
zarówno tych, którzy aspirują 
do pracy w Policji, jak i innych 
policjantów do pracy na naszym 
posterunku.

Jakiego typu przestępstwa 
najczęściej zdarzają się na 
terenie naszej gminy?

Są to przestępstwa, uznawane 
za najbardziej uciążliwe, czyli 
kradzieże i włamania. Można 
tutaj przytoczyć sprawę serii ok. 
60 włamań do ogródków dział-
kowych, która udowodniona 
została pewnej grupie przestęp-
czej, czy też włamań do piwnic 
w celu np.: dokonania kradzieży 
roweru. W ostatnim czasie, ze 
względu na umiejscowienie 
geograficzne, mamy także sporo 
zdarzeń drogowych -  kolizji, 
które są wykroczeniem oraz 
wypadków, które kwalifikowane 
są już jako przestępstwo. 

Co zaliczyłby Pan do sukce-
sów, a co chciałby Pan zmie-
nić?

Cieszą mnie przede wszyst-
kim wyniki pracy na polu do-
chodzeniowo – śledczym, o 
których już wcześniej wspo-
mniałem, co niesie ze sobą 
większą wykrywalność prze-
stępstw. Ponadto wiele zado-
wolenia przynosi również praca 
prewencji, zwłaszcza teraz, we 
wzmożonym okresie letnim. Do 
sukcesów można również zali-
czyć pracę z samorządem, który 
stara się zawsze odpowiadać na 
nasze sygnały i potrzeby np.: 
wsparcie w kwestii wyposażenia 
komisariatu, bądź też, zakup 
skuterów dla prewencji, których 
oficjalne przekazanie ma nastą-
pić w najbliższych dniach.

Oczywiście, nie wszystko 
przedstawia się tak dobrze. 
Zmienić należy, na pewno, wa-
runki, w jakich pracujemy. Na 
miarę możliwości, jakie stwarza 
ten budynek, staramy się po-
prawiać jego estetykę, jednakże 
mamy problemy eksploatacyjno 

– remontowe. Na szczęście są 
już podjęte pewne inicjatywy, 
aby tę sytuację zmienić, prob-
lemem jest też wspomniany 
już  brak ludzi do pracy w ko-
misariacie.

Czego można byłoby życzyć 
Panu i Pana współpracowni-
kom?

Na pewno tego, aby tych mi-
nusów było mniej.

Na koniec, chciałbym ser-
decznie podziękować wszyst-
kim policjantom z naszego ko-
misariatu za ich zaangażowanie 
i pracę oraz podkreślić, że to 
dzięki nim jesteśmy postrzega-
ni jako jednostka dobra, która 
osiąga wysokie wyniki za swoją 
działalność.

Wyrazy szacunku składam 
również na ręce rodzin poli-
cjantów, które niejednokrot-
nie muszą zaakceptować wiele 
niedogodności, jakie wiążą się 
z pracę w Policji i za to pragnę 
wyrazić moje uznanie i życzyć 
szczęścia, przede wszystkim w 
życiu osobistym.

Serdecznie dziękuję za roz-
mowę

Wywiad przeprowadził 
Piotr Słomski

W imieniu redakcji 
„Dziennika 

Nowogardzkiego”, 
życzymy Policjantom 
zdrowia, pomyślności 

oraz wytrwałości 
w ich trudnej i ciężkiej 

służbie 
dla bezpieczeństwa 

obywateli.

Duży wzrost gospodarczy

Bogacimy się, więc będzie niedobrze!
Po ogłoszeniu komunikatu Głównego Urzędu 

Statystycznego o bardzo dobrych wynikach polskiej 
gospodarki ekonomiści zaczęli… STRASZYĆ!

Twierdzą oni, że niepokojące są wskaźniki 
…wzrostu zamożności Polaków. Zarobki rosną, 
rośnie więc popyt. Popyt rośnie tak szybko, że pro-
dukcja nie zaspokoi potrzeb. Przemysł ma podobno 
kłopoty, bo rosnące pensje to wzrost kosztów. Stąd 
wniosek, że towarów na rynku będzie brakować. 
Gdy brakuje towaru, to rosną ceny. Rosnące ceny,- 
to inflacja,  czyli droższe kredyty. Drogie kredyty- 
to zahamowanie wzrostu gospodarczego.

Dla przeciętnego obywatela to błędne koło!
Kto ma kredyty, ten już na początku roku 2008 

będzie mieć kłopoty. Przykładowo przy kredycie 
300 000 zł rata wrośnie o 100zł.

Ekonomiści analizują gospodarkę w makroskali. 
My tutaj w Nowogardzie nie odczuwamy ani znacz-

nego zwiększania zarobków, ani też nie widzimy 
„szaleństwa” zakupów jakie notują analitycy rynku. 
Faktem jest, że kupujemy więcej żywności, kosme-
tyków i leków. Utrzymuje się sprzedaż artykułów 
RTV i AGD. W skali kraju niepokoi wzrost zakupu 
samochodów (wzrost o 45% w relacji czerwiec 2006 
do czerwca 2007), prasy (30%), żywności (22%) i 
kosmetyków (ok.15%).

Już w tych dniach pensje wszystkich pracowni-
ków wrosną o 3% (obniżka składki rentowej).

Dla pracownika to mały zastrzyk finansowy, 
który szybko zostawi w sklepie. Ale w skali kraju 
będą to setki milionów podbijające inflację. 

Rząd dotychczas gospodarką się nie zajmował. 
Czas zacząć wprowadzać środki zaradcze!  Ale o 
tym za tydzień…

LMM
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Marysia córka Olgi i 
Jarosława Dankiewicz 
ur. 19.07.07 z Polic

Córka Moniki Zięby ur. 
19.07.07 z Nowogardu

Syn Elżbiety Kapczyń-
skiej ur. 19.07.07 z Go-
dowa

Oliwier Wesołowski 
syn Marceli Szmyt ur. 
21.07.07 z Wyszogóry

 Witamy wśród nas...

Córka Edyty Drąg 
ur.22.07.07 z Rybiczy-
zna

Ponadto w Szpitalu w Nowogardzie urodziło się 2 dzieci 
Zdjęcia oraz dane personalne nie zostały opublikowane ze 

względu na brak zgody rodziców

Syn Magdaleny Men-
dyka ur. 23.07.07 z 
Łobza

Córka Anny Guraz-
dowskiej ur. 23.07.07 z 
Nowogardu

Syn Anny Mściszew-
skiej ur. 24.07.07 z No-
wogardu

Córka Anny Wroń-
skiej ur. 24.07.07 z 
Trzechla

Syn Lidii Poręby ur. 
25.07.07 z Dębic

Syn Katarzyny i Piotra 
Jedynak ur. 22.07.07 z 
Jarchlina

W obiektywie Jana Korneluka   -  Nowogard „wczoraj” (XXV-lecie PRL)
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USŁUGI 

HYDRAULICZNE
c.o., wod. – kan., gaz

tel. 504 517 117
697 227 603

Firma MONTBUD sp. z o.o.
zatrudni pracowników 
w zawodach budowlanych.
Chętni proszeni są o zgłaszanie się 

osobiście w siedzibie firmy: 
MONTBUD sp. z o.o. ul. Górna 4, 

72-200 Nowogard lub pod numerem 
tel. 091 39 26 861.

SNACK BAR
zaprasza

na pizzę 
prosto z pieca

Plac Wolności 7
Tel. 091 39 26 913 - dowóz

Pizzeria „FANTAZJA”
organizuje przyjęcia 

okolicznościowe
Zapraszamy

Tel. 091 39 20 750

Zakład Fryzjerski LUZ 
nowoczesne strzyżenie

PRZEDŁUŻANIE I ZAGĘSZCZANIE 
   WŁOSÓW WIELOKROTNEGO UŻYTKU

ul. Warszawska (wejście od Agencji PKO)

Tel. 508 301 785

P.U.H. GRUND-MAX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

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”)

Rada Sołecka w Ostrzycy 

wynajmie 
pomieszczenie 
przeznaczone na sklep.

Kontakt: 091 39 18 712

Sołtys Ostrzyca 30

 Tynki maszynowe, gipsowe, 

cementowo-wapienne z agregatu,
docieplanie budynków, styropian, wełna, elewacje

Tel. 514 386 866, 513 872 042

Firma 
zatrudni kierowcę

kat C + E 
na dobrych warunkach płacowych.

Tel. 0604 107 976

Przedsiębiorstwo 
Budowlane 
przyjmie 

pracowników
Tel. 694 440 205
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Poradnia Medycyny Pracy 

NZOZ „SANUS” 
pokój. 210 w Przychodni 

(ul. Kościuszki) 
zaprasza na:

- badania profilaktyczne, wstępne, okreso-
we i kontrolne pracowników

- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWENCI!!! 

CENY PROMOCYJNE!
Rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

POSZUKUJEMY 
KOBIET I MĘŻCZYZN NA STANOWISKO:

PRACOWNIK OCHRONY 

Z LICENCJĄ
DO PRACY W PORCIE LOTNICZYM 

SZCZECIN-GOLENIÓW
OFERUJEMY:
• UMOWĘ O PRACĘ
• SZKOLENIA
• ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE

ZGŁOSZENIA:
Adres e-mail: kadry.szczecin@solidsecurity.pl

Adres Biura: Al. Wojska Polskiego 186, 71-343 Szczecin
Telefon komórkowy: 608 692 631

Swedwood jest grupą przemysłową wchodzącą w skład IKEA. Nasz 
zakład jest producentem mebli sosnowych. Swoją działalność rozpoczął 
od 1996 r. Jesteśmy firmą dynamicznie rozwijającą się i wciąż tworzącą 
nowe miejsca pracy. Swedwood oddział Goleniów  poszukuje pracown-
ików na stanowiska: 

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
Od kandydatów oczekujemy: 
• dyspozycyjności, samodzielności, sumienności
• umiejętności pracy w zespole.
• kurs operatora wózka widłowego, 
Oferujemy:
• wynagrodzenie do negocjacji
• po okresie próbnym wynagrodzenie podwyższane adekwatnie do  
osiąganych efektów
• nowoczesne zaplecze socjalne gwarantujące bardzo dobre warunki 
sanitarne 
• posiłek regeneracyjny dla każdego pracownika 
• bezpieczne warunki pracy oraz odzież ochronną 
Dokumenty aplikacyjne (cv i list motywacyjny) prosimy przesyłać do 
29.06.2007 na adres:

Swedwood Poland sp. z o.o. oddział Goleniów, 
Dział Personalny, 72-100 Goleniów ul. Pułaskiego 19

lub na adres e-mail:   
anna.ciszak@swedwood.pl, barbara.brygman@swedwood.pl

Prosimy o umieszczenie w ofercie klauzuli o następującej treści: ,,Wyrażam zgodę na przet-
warzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych, Dziennik Ustaw nr 133 poz. 883),, 

Swedwood
Poland Sp.z o.o. oddział Goleniow

Swedwood jest grupą przemysłową wchodzącą w skład IKEA. Nasz 
zakład jest producentem mebli sosnowych. Swoją działalność rozpoczął 
od 1996 r. Jesteśmy firmą dynamicznie rozwijającą się i wciąż tworzącą 
nowe miejsca pracy. Swedwood oddział Goleniów  poszukuje pracown-
ików na stanowiska: 

PRACOWNIK PRODUKCJI
od kandydatów oczekujemy: 
• dyspozycyjności, samodzielności, sumienności
• umiejętności pracy w zespole.
• mile widziane doświadczenie w zawodzie stolarskim lub meblarskim, 
Oferujemy:
• wynagrodzenie w okresie próbnym wraz z premią produkcyjną w 
wysokości min. 8,5 zł/h brutto
• po okresie próbnym wynagrodzenie podwyższane adekwatnie do  
osiąganych efektów
• nowoczesne zaplecze socjalne gwarantujące bardzo dobre warunki 
sanitarne 
• posiłek regeneracyjny dla każdego pracownika 
• bezpieczne warunki pracy oraz odzież ochronną 
Dokumenty aplikacyjne (cv i list motywacyjny) prosimy przesyłać do 
29.06.2007 na adres:

Swedwood Poland sp. z o.o. oddział Goleniów
Dział Personalny, 72-100 Goleniów ul. Pułaskiego 19

lub na adres e-mail:   
anna.ciszak@swedwood.pl, barbara.brygman@swedwood.pl

Prosimy o umieszczenie w ofercie klauzuli o następującej treści: ,,Wyrażam zgodę na przet-
warzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych, Dziennik Ustaw nr 133 poz. 883),, 

Swedwood
Poland Sp.z o.o. oddział Goleniow

KEWES FLORISTIK 
POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Nadtorowa 15 
72-200 Nowogard 

ogłasza zapisy osób 

chętnych do pracy 
na sezon jesienny 2007 

przy kompozycjach nagrobnych 
i wieńcach adwentowych. 

Prosimy o kontakt osobisty 
w siedzibie firmy przy 

ul. Nadtorowej 15 
lub kontakt telefoniczny 

091 39 26 011 lub 091 39 20 544. 
ZAPRASZAMY
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OG£OSZENIA 
DROBNE

NIERUCHOMOŚCI

• Kupię mieszkanie 2 lub 3 po-

kojowe własnościowe w No-

wogardzie na os. Radosława 

lub w innej części miasta. Tel. 

0605 522 340.

• Kupię kawalerkę lub dwupoko-
jowe. 667 777 868.

• Sprzedam kiosk przy ul. Po-
niatowskiego 24. Tel. 091 39 
20 467.

• Zamienię mieszkanie włas-

nościowe 3 pokojowe w bloku 

plus garaż na dom w Nowogar-

dzie z dopłatą. 609 758 804.

• Kupię dom w Nowogardzie 

może być połowa lub piętro. 

607 066 425.

• Wynajmę 1 pokój 1 dziewczynie 
z dostępem do kuchni i łazienki. 
Tel. 605 631 691.

• Nowogard – sprzedam dom 
wolnostojący o pow. 220 m kw z 
dużym ogrodem. 504 64 30 95.

• Sprzedam lokal o pow. 167 m 
kw, Dobra Nowogardzka. Tel. 
604 961 199.

•  Szukam do wynajęcia mieszka-
nia 2 pokojowego lub kawaler-
ki. Nowogard okolice. Tel. 0513 
244 506. 

•  Kupię mieszkanie bezczyn-

szowe, 3 pokojowe lub pół 

domu do 130 tys. zł. Tel. 

886 508 588. 

• Kupię dom lub lokal użytkowy 
tel. 0605 548 749.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we, na parterze wraz z garażem, 
o podwyższonym standardzie, 
cena do uzgodnienia. Tel. 0607 
347 422.

• Sprzedam działkę budowla-

ną w Nowogardzie przy dro-

dze na Kamień Pom., 23 ary, 

uzbrojona, woda, światło, 

ogrodzona. 602 742 484.

• Mieszkanie 104 m kw, dwie 

łazienki, salon 52 m kw, stan 

idealny sprzedam. Tel. 602 74 

24 84.

MOTORYZACJA

• Sprzedam radio cd samochodo-
we PIONEER DEH-30 MP, MP3, 
pilot 4x50 W, gwarancja nowe 
+ głośniki x 4 samochodowe. 
Cena kompletu  890,00 zł. Tel 
0605 522 340. 

• Sprzedam Volvo 440, 1990 r., 1,7 
benzyna, cena do uzgodnienia. 
508 319 158.

•  Sprzedam motorynkę akumula-
torową Tel. po godz. 15.00-091 
39 22 669. 

•  Sprzedam Audi A6, 2,5 TDI, 
QUATRO, 6 biegów, XENON, 
2XPP. 660 797 830. 

• Sprzedam motor PRONAR, 2007 
r., na gwarancji, cena  do uzgod-
nienia. Tel. 0502 128 517.

• Sprzedam Honda Civic, stan do-
bry, cena do uzgodnienia. Tel. 
091 39 22 738.

ROLNICTWO 
• Sprzedam pszenżyto, żyto. Tel. 

091 39 106 84.
• Sprzedam kombajn DEUTZ 

– FAHR, 1995 r., 2100 Mtg, heder 
4,8 m, moc silnika 220 KM, stan 
bardzo dobry. Tel. 506 012 702. 

• Sprzedam konie. Tel. 
668 141 971, 091 39 18 260.

• Sprzedam prosięta. Wiadomość 
po 18.00. 091 39 26 344.

• Sprzedam pasiekę minimum 36 
rodzin. Tel. 602 350 007.

• Sprzedam przyczepę wywrotkę 
do remontu, kabinę i blok silni-
ka do C-360 i śrutownik bijako-
wy. 501 237 062.

• Sprzedam 2 krowy (jedna na 
wycieleniu), 2 jałówki 2 –letnie, 
zacielone i jałówkę 6 miesięcz-
ną. Tel. 500 752 573.

• Prosiaki sprzedam. Tel. 886 66 
59 40.

• Sprzedam klacz 4 –letnią. 
505 620 285.

USŁUGI

•  Malowanie mieszkań, tape-

towanie, panele, gładzenie 

ścian, naprawy hydrauliczne, 

elektryczne – koszty do uzgod-

nienia. Tel. 0508 690 321. N-d

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

•  Wykonujemy docieplenia bu-

dynków i dekarstwo. 0505 94 

17 65.  

• Profesjonalne strony interneto-
we na indywidualne zamówie-
nie – szybki czas realizacji, fak-
tury VAT. 0605 522 340.

• Usługi ogólnobudowlane i hy-
drauliczno-stolarskie. 091 39 
79 109, 691 154 478.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 

373 143.

• Transport, przeprowadzki 

– 0604 516 451.

• Fachowo wykonam re-
monty mieszkań – glazura, 
malowanie,szpachlowanie, pa-
nele. 0781 295 867.

• Wynajmę rusztowanie ele-
wacyjne „Layher” 100 m. Tel. 
692 478 465.

• Usługi remontowo – budowla-
ne. 880 690 324.

PRACA

• Zatrudnimy osobę do prac przy 
montażu okien. Wymagane pra-
wo jazdy. Fabryka okien i drzwi 
„OKNO” Nowogard. Tel. 091 39 
25 639.

•  Przyjmę do pracy w sklepie 

spożywczym  Tel. 39 23 223 lub 

667-189-714

• Zatrudnimy handlowca do pracy 
w biurze i w terenie. Znajomość 
obsługi urządzeń biurowych, 
prawo jazdy i dyspozycyjność. 
Fabryka okien i drzwi „OKNO” 
Nowogard tel. 091 39 25 639.

• FIRMA BARTEK-Domet zatrud-

ni magazyniera. Tel. 091 579 

02 63.

• Przedsiębiorstwo Budowlane 
przyjmie pracowników Tel. 0694 
440 205. 

• Zatrudnię pokojówkę z do-
świadczeniem. 663 412 054.

• Zatrudnię pomoc kuchenną z 
doświadczeniem. 663 412 054.

• Zatrudnię pracowników gospo-
darczych. 502 652 929.

• Zatrudnię pracowników niewy-
kwalifikowanych. 502 652 929.

• FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA 

PRZYJMIE SAMODZIELNYCH 

CIEŚLI BUDOWLANYCH I MU-

RARZY. ZAROBKI OD 11 ZŁ/ 

NETTO NA GODZINĘ. PRACA 

W ŚWINOUJŚCIU I POZNANIU. 

PRACOWNIKOM ZAMIEJSCO-

WYM ZAPEWNIAMY ZAKWA-

TEROWANIE I DIETY. KON-

TAKT POD NUMEREM TEL. 

509 244 251.

INNE

• Sprzedam aparat telefoniczny 
Ericsson K700i, z dodatkowym 
wyposażeniem, na gwarancji, 
zadbany. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam piec kaflowy. Tel. 

514 433 747.

•  Sprzedam szlifierkę taśmową do 
drewna i sztachety dębowe. Tel. 
091 39 21 186. 

• Sprzedam drzwi wejściowe anty-
włamaniowe. Tel. 502 649 118.

• Sprzedam foksterierki (tanio). 
Tel. 091 39 18 775 wieczorem, 
0697 086 561.

• Sprzedam ladę i regały skle-
powe, wypoczynek 1,2,3. 0662 
788 296.

• GRZEJNIKI c.o., panelowe, 2-

płytowe, do mieszkania, do-

mku, różne rozmiary, także 

nietypowe, nowe i używane. 

Tel. 091 46 00 518 lub 0501 

446 467.

• JUNKERSY gazowe, do kuch-

ni, łazienki, wersja świeczko-

wa lub elektroniczna na gaz 

ziemny lub propan, cena od 

400 zł. Tel. 091 46 00 518 lub 

0501 446 467.

• ELEKTRYCZNE przepływowe 

podgrzewacze wody – 380 V, 

firmy AEG, Vaillant moc 18-21 

kw, małe gabaryty, idealne do 

domku, baru, cena od 150 zł. 

Tel. 091 469 03 38 lub 0501 

446 467.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, 

wiszące lub stojące – ogrze-

wanie lub dwufunkcyjne 

(ogrzewanie + ciepła woda) 

używane z gwarancją serwi-

sową oraz GAZOWE podgrze-

wacze wody 130-190 litrowe, 

stojące, idealne gdzie jest kil-

ka łazienek (domek). Tel. 091 

46 00 518 lub 0501 446 467.



12 M - Nr 57 (1594)

REKLAMA

złomowanie samochodów

Słudwia koło Płotów

AUTOZŁOM

banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Radiowa w
Radio VOX Gryfice

„ŒW IAT 
PREZENTÓW”

obrazy, smoki Egipt, 
porcelana, metaloplastyka

Pakowanie prezentów!
Bielizna damska i męska, 

stroje kąpielowe, 
t-shirty, pidżamy

ul. 700 lecia 20 F 
Nowogard

(pasaż handlowy przy starej „Biedronce”)

Firma STW
Kazimierz Lewiński

Poszukuje kandydata

na stanowisko

kierownika 
warsztatu

Tel. 0603 100 003
601 528 181

SM „Gardno”

Cicho wszędzie, 
głucho wszędzie...

Pierwszy raz do Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Gardno”zadzwoniłem 2 miesięce temu, pyta-
jąc dlaczego do bloku Zamkowa 2a nie przy-
chodzi sprzątaczka. Odpowiedziano mi, że 
sprzątaniem zajmuje się firma pod nadzorem 
pana Golacika,  ale jednoczesnie obiecano, że 
będą sprawę wyjaśniać.Przy okazji zgłosiłem , 
że na drodze wjazdowej do bloku numer 2 są 
spore dziury – w tej sprawie także obiecano 
interwencję.  Po dwóch tygodniach czekania 
i sprawdzania czystości w bloku okazało się, 
że w dalszym ciągu nie ma sprzątaczki. Za-
dzwoniłem do spółdzielni po raz drugi pytając 
dlaczego ignorują uwagi mieszkańców.  

Po kolejnych dwóch tygodniach oczeki-
wania  (w tym czasie nic się nie zmieniło) 
udałem się do SM „Gardno” osobiście i po 
raz trzeci przedstawiłem nasze problemy 
- przypomniałem 

o sprzątaczce i dziurach na jezdni, a przy 
okazji zgłosiłem problem z nowymi drzwiami 
wejściowymi (zamieniono gankowe na inne). 
Pewna pani przysłuchując się mojej skardze 

powiedziała, że winni są lokatorzy, bo wszyst-
ko psują i wszędzie brudzą. Oburzyła mnie  ta 
wypowiedź, ponieważ rozmawiałem z inną 
osobą i nawet nie dokończyłem przedstawiać 
problemu nowych drzwi. Tym razem zarea-
gowano – tego samego dnia przyjechał pan 
Golacik z ekipą i drzwi naprawiono. Sprawa 
sprzątania nadal otwarta – sprzątaczka przy-
chodzi sporadycznie , tylko ze starą miotłą. 
Samo zamiatanie nie wystarcza – klatki są 
brudne, a szyby zamazane. Dziury na wspo-
mnianej jezdni osiągają szerokość 2 metrów 
i są głębokie na 1.5 metra, koło dziury nie 
ma lampy. Czy ktoś musi wpaść w tę dziurę i 
zrobić sobie krzywdę, by ją opłacani przez nas 
urzędnicy dostrzegli?  

Z poważaniem 
lokator Paweł Grzelak  
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Humor 
Henia Szczupaka

Krzyżówka panoramicznaNR 29

GWIAZDY

Gwiazdy tego lata,
Tyle co kot napłakał!

CZEMU TAK MAŁO

O ty, polska męko spod
Włoskiego nieba,
Tu mieszkać się nie opłaca
Absolutnie! A trzeba…
Tu już nic nie cieszy,
Nie zachwyca Tycjan,
Tylko w sercu pretensja gorzka…
Do Fenicjan.
Którym kiedyś wynaleźć forsę się udało…
Wynaleźli. To dobrze…
Ale czemu tak malo?

LATO

Daje ci lato 
Pogodę,
Słońcem pozłocistą
Wszystkie kąty
Wypełnia
Wonią ożywczą.
Lepi w ulach
Plastry,
Łanami się kłania,
Nie ma nic 
Wdzięczniejszego
Nad jego 
Starania.
Ale jego starania
Się nie spełniły
I niebo chmurami
Lato zasłoniły.

O JEDNEJ

Codziennie spotyka zarzutów ją szereg,
I wszyscy jej mówią, że dobry numerek!

Rozwiązanie końcowe utworzą litery z pól ponumerowanych uporządkowane od 1 do 19.

Rozwiązanie krzyżówki nr 28 – RZEPAKOWE 
ŻNIWA -  nadesłali:

Maryla Piątek, Magdalena Czupryńska, An-
drzej Leszczyński, Teresa Młynarska (Słajsino), 
Jerzy Siedlecki, Alicja Wypych, Roman Nikicin 
(Włodzisław), Władysława Kubisz, Helena Skoby-
randa, Bogumiła Urtnowska (Kulice), Małgorzata 
Grudzińska, Franciszek Bezulski (Czarnogłowy 
– także 27), Irena Przybyłek (27), Teresa Powalska, 
Maria Gortat (Czermnica),  Szczepan Falaciński, 
Iwona Kochelska (Błotno), Anna Florkowska, 

Jagoda Socha, Krystyna Zawidzka, Regina Czar-
nowska (Osowo), Bogdana Walewska, Wiktoria 
Stępień (Karsk), Dawid Łachmanowicz, Halina 
Szwal, Barbara Bartosik, Józef Górzyński, Regina 
Orłowska, Cecylia Furmańczyk (Strzelewo), Halina 
Stefańska, 

Prenumeraty „DN” na sierpień wylosowali:
- Małgorzata Grudzińska
- Krystyna Zawidzka,
- Andrzej Leszczyński

Gratulujemy! 
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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)

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 66 91 
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

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 

Nowogard,  Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel-

ny, Karina Czernicka sekretarz redakcji, 

Andrzej Garguliński. Redaktor techniczny Jarosław Dąbrowski.  Współpracują: 

Stanisław Marek, Henryk Szczupak, Lesław M. Marek, Jan Korneluk, Ireneusz 

Karczyński. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  

tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: poligraf@post.pl. Wydawca, 

skład i druk “POLIGRAF”, adres jak wyżej. Redakcja nie odpowiada za treść reklam 

i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.

Nowogard 26.07.2007r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Ślusarz – spawacz, pra-
cownik produkcji 

2. Sprzedawca 
3. Fryzjer 
4. Kucharz
5. Nauczyciel: jęz. Angiel-

skiego, jęz. Niemieckiego, 
techniki, matematyki, hi-
storii, bibliotekarz, wycho-
wawcę świetlicy

6. Kierowca z kat. C + E
7. Inż. Informatyk
8. Ochroniarz 
9. Pokojówka 
10. Recepcjonistka 
11. Kierownik sklepu, sprze-

dawca
12.  Kierowca z kat. C
13. Asystentka stomatologicz-

na

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Kierowca z kat. C+E (Gryfi-
ce) (Goleniów)

2. Pracownik produkcji  (Go-
leniów)

3. Sprzedawca (Gryfice)

SZKOLENIA   

1. Kucharz-kelner-garmażer
2. Brukarz + operator sprzę-

tu średniego (drogowego)
                                                          



1527-30.07.2007 r. 

TURNIEJ SIATKÓWKI 
PLAŻOWEJ NOWOGARD 2007

Dnia 21.07.2007 (sobota), rozegrany został (trzeci z czterech) turniej si-
atkówki plażowej. Przy dobrej pogodzie do rywalizacji przystąpiło 18 ekip, 
w tym 7 w kategorii gimnazja i 11 w kategorii OPEN. Zwycięzcami grupy 
gimnazjalnej został zespół NAJGORSI, miejsce drugie ORKAN, trzecie 
MINIMAX, natomiast w kategorii open najlepsi to GRUPA TRZYMAJĄCA 
WŁADZĘ, miejsce drugie IKS I IGREK, trzecie KREPSKO. 

KLASYFIKACJA GENERALNA PO III TURNIEJU
                    GIMNAZJA                                              OPEN
1.NAJGORSI               -60PKT 1.KREPSKO                  -44PKT
2.MINIMAX                -30-//- 2.IKS I IGREK              -38-//-
3.SERWIS ŻABOWO -27-//- 3.ORIEN                        -28-//-
4.HAPPY                     -25-//-            4.JEDYNKA                  -26-//-
5.TWÓJ STARY         -19-//-             5.GRUPA T. W.             -24-//- 
6.KASKADERZY       -16-//-             6.LZS SIKORKI            -22-//-
6.ORKAN                    -16-//-             7.MAX ŻABOWO        -17-//-
8.RYSIE                       -14-//-              8.NAJLEPSI                    -5-//-
9.FARMERZY             -9-//-               9.BLONDIE                    -8-//-
10.LAMBI                   -1-//-              10.WILKIKI                   -6-//-
11.4 FUN                    -1-//-               11.LZS WIERZBIĘCIN -6-//-                    
12.HOMO TUBISIE   -1-//-             12.EDKI                         -3-//-
13.GERMANY           -1-//-               13.STAŚKI                     -3-//-
 14. POLIPUCICE           -1-//-
                                                      15. PŁONĄCE DZIEW.- 1-//-
                                                      16. ANPOL                     -1-//-
                                                      17. ZA SZYBCY            -1-//-
Tak więc w kategorii  OPEN turniej f inałowy zapowiada się 

emocjonująco.
Te cztery zespoły z obu grup wystąpią w ostatnim turnieju w fazie finałowej, 

walcząc o kolejne punkty z pierwszą czwórką czwartego, ostatniego turnieju, 
który odbędzie się 28 lipca na plaży miejskiej ul. Promenada 3, początek turni-
eju godzina 10.00. Udział brać mogą 2-osobowe zespoły. W roku bieżącym 
rozgrywki odbywają się w kategorii: gimnazja i OPEN (męskie, żeńskie lub 
mieszane). Głównym sponsorem turnieju jest Urząd Miejski w Nowogardzie, 
przy pomocy sponsorów, którym pragniemy serdecznie podziękować. Or-
ganizatorem turnieju jest ognisko TKKF „WODNIAK” w Nowogardzie, oraz 
Urząd Miejski w Nowogardzie. Patronem medialnym imprezy jest Dziennik 
Nowogardzki. Informację o turnieju, oraz innych imprezach „WODNIAKA” 
można znaleźć na stronie www.nowogard.pl. Informujemy, iż w miesiącu si-
erpniu, rozegrany zostanie podobny turniej siatkówki plażowej, organizowany 
przez Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Nowogardzie. Zapraszamy.

Spartakiada 
w Wyszomierzu…

Rada Sołecka i OSP zapraszają na Letnią Spartakiadę do Wyszomierza. 
Rozpoczynamy w niedzielę, 29 lipca o godz. 9.45 na pięknym boisku spor-
towym.

W programie obowiązkowe turnieje w piłce nożnej i siatkowej oraz wiele 
konkurencji dla Pań i Panów. Dla dzieci specjalny blok konkurencji i za-
baw.

Słowo-muzyczna oprawa Tadeusza Łukaszewicza.

…i Festyn w Węgorzycach
Zapraszamy wszystkich chętnych – kibiców i zawodników na Festyn Spor-

towo-Rekreacyjny do Węgorzyc. W niedzielę, 29 lipca czeka na Państwa wiele 
imprez sportowych, rekreacyjnych i zabawa! Imprezę zaczynamy o godz.10.00 
na boisku sportowym.

Rada Gminna LZS Osina
Rada Sołecka Wegorzyce
Koło LZS  Węgorzyce

Piknik w deszczu….
W dniu 22 lipca Koło Miejsko-

Gminne PZW zorganizowało piknik 
Rodzina z Wędką.

Wędkarskie rodziny przybyły 
gremialnie, organizatorzy wzorowo 
przygotowali stanowiska i …zaczął 
padać deszcz, który uniemożliwił 
zrealizowanie wszystkich punktów 
programu. Zawody skrócono, skla-
syfikowano 16 drużyn.

I miejsce zajął Waldemar Rybak, 
II miejsce Władysław Jasek, a III  
miejsce Włodzimierz 

Wiatr – wszyscy wspomagani przez 
członków rodzin. Zwycięski zespół 
otrzymał okazały puchar, a zespoły, 
które zajęły do dziesiątego miejsca-  
cenne upominki.

Zwycięska drużyna „złowiła „ 1640 
pkt, druga 1320, a trzecia 1300.

Ostania ..aż 100!
Szkoda, że pogoda zepsuła całą 

zabawę, która tradycyjnie obfituje w 
wiele miłych akcentów koleżeńskiego 
spotkania.

LMM
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MEBLE
dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

Transport gratis na terenie miasta Serdecznie zapraszamy

PIWNICA BIEDRONKA

NIE PRZEPŁACAJ - KUPUJ TYLKO U NAS

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

TANIE OPŁATY WSZYSTKO - 0.90 PLN

FOTO - BOŻENA
72-200 Nowogard
ul. 3-go Maja 48

Tel. 091 39 26 953
Tel.kom. 501 054 706

Na Życie
i Mieszkaniowe

70-423 Szczecin

tel/fax 091 488 54 26

KUPNO - SPRZEDAŻ

ul. Piłsudskiego 11/2

ARDOM

ERMINEX
i dużo, dużo więcej

Nowogard • ul. 15 Lutego 9
tel. 091 39 20 882

Systemy ratalne • Dowóz do klienta

WYROBY HUTNICZE

NA

STAL ZBROJENIOWĄ
W PEŁNYM ASORTYMENCIE

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A



Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM
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Nowogardzcy pielgrzymi 
na jasnogórskim szlaku...

REKLAMAREKLAMAREKLAMA

REKLAMA

Uwaga
W dniu 1 sierpnia o godzinie 17.00 

włączone zostaną syreny akustyczne-
go systemu alarmowego na okres 3 
minut dla upamiętnienia 63. rocznicy 
wybuchu Powstania Warszawskiego.
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KALENDARIUM
31 LIPCA

Imieniny: Alfonsa, Beat, Demokryt, Emilian, Ernesta, 
Fabia, Fabiusz, German, Helena, Ignacy, Iga, Jan, Justyn, 
Leopold, Leopolda, Lubomir, Ludomir i Ludomira
1959 - Ministerstwo Handlu Wewnętrznego PRL 
ogłosiło zarządzenie, zgodnie z którym poniedziałek 
stał się “dniem bezmięsnym”

1 SIERPNIA

Imieniny:  Akcjusz, Aleksander, Alfons, Antonin, Bro-
dzisław, Eleazar, Etelwold, Justyn, Konrad, Konrada, 
Leoncjusz, Marceli, Nadzieja, Nemezjusz, Nemezy, 
Piotr, Rudolf, Rudolfa, Rudolfina, Salomea, Wiara i 
Wiercisław
1944 - WYBUCHŁO POWSTANIE WARSZAWSKIE

1989 - Zniesiono kartki na mięso na terenie całego 
kraju

2 SIERPNIA

Imieniny: Alfreda, Borzysława, Euzebiusz, Gustaw, 
Eliasz, Karina, Maksym, Maria, Piotr, Rutyliusz, Stefan, 
Świętosław i Teodota
Dzień Pamięci o Zagładzie Romów

Kronika policyjna

Uwaga Emeryci
Prosimy uprzejmie o 

sprawdzenie w legitymacji 
czy składki na ten rok są 

opłacone. Szczególnie ważne 
jest, by ZKP było do koń-
ca maja opłacone. Z góry 

dziękujemy. Biuro czynne 
w poniedziałki i piątki od 

godziny 9.00 do 12.00.   
          Alina Ochman

W poniedziałek włamano 
się do piwnicy znajdujacej się 
przy ul. Warszawskiej. Złodziej 
użył dopasowanego do zamka 
klucza. Zabrał z pomieszczenia 
elektronarzędzia.

Tego samego dnia na ul. 15- 
lutego zatrzymano do kontroli 
rowerzystę - Zdzisława B. Oka-
zało się, iż mężczyzna posiada 
aktywny zakaz prowadzenia 
roweru na drogach publicznych. 
W związku z tym przestępstwem, 
sprawę skierowano do sądu 
grodzkiego.

We wtorek w sklepie Bie-
dronka zatrzymano Małgorzatę 
O.- sprawczynię kradzieży skle-
powej. Następnie odebrano jej 
skradziony towar oraz nałożono 
na nią mandat karny w wysoko-
ści 50 zł.

Wieczorem na drodze Osina- 
Przypólsko doszło do zdarzenia 
drogowego. Kierujący w stanie 
nietrzeźwości (0,8 promila) 
samochodem osobowym marki 
nissan micra, Mieczysław P., nie 
zachował należytej ostrożności. 
Na łuku jezdni uderzył w jadący 
w przeciwnym kierunku radio-
wóz, którym jechał dzielnico-
wy Osiny. Kierujący: zarówno 
sprawca, jak i policjant, z ura-
zami trafili do nowogardzkiego 
szpitala. Mieczysław P. odpowie 

za kierowanie pojazdem w stanie 
nietrzeźwości oraz za spowodo-
wanie zdarzenia drogowego.

W czwartek zgłoszono kra-
dzież z włamaniem do miesz-
kania przy ul. Zacisznej. Około 

godziny 12:30, mieszkańcy są-
siedniego budynku zauważyli, 
że przez okno wyskoczyli dwaj 
mężczyźni. Po powrocie loka-
torów, okazało się, że z miesz-
kania zginęły pieniadze i złota 
biżuteria. Mieszkańcy, którzy 
widzieli osoby zwracające na sie-
bie szczególną uwagę lub mieliby 
jakieś informacje odnośnie tego 
zdarzenia, proszeni są o kontakt 
z policjantami Komisariatu Po-
licji w Nowogardzie.

Do włamania do jednego 
z mieszkań pod nieobecność 
właścicieli doszło również po 
południu. Po wyłamaniu zamka 
z drzwi wejściowych, skradziono 
pralkę automatyczną.

W piątek zgłoszono uszko-
dzenie drzwi z zaplecza sklepu 
U Gieni znajdujacego się na ul. 
15- lutego. Wysokość szkody 
oszacowano na 200 zł.

W sobotę z pomieszczenia go-
spodarczego na fermie w Masz-
kowie skradziono podgrzewacz 
elektryczny o wartości 300 zł.

Tego samego dnia doszło do 
kolejnego włamania. Tym razem 
do mieszkania przy ul. Bohate-
rów Warszawy, gdzie wyłamano 
drzwi wejściowe. Ze środka zgi-
nęła wieża stereofoniczna LG o 
wartości 500 zł.

Zgłoszono także włamanie do 
piwnicy przy ul. Zamkowej. Do 
zdarzenia mogło dojść między 
26 a 28 lipca. Skradziono dwa 
rowery górskie, których łączna 
wartość wynosiła 500 zł.

W niedzielę koło południa, 
po informacji od jednego z 
mieszkańców Nowogardu, patrol 
policji na placu zabaw przy ul. 
Wyszyńskiego ujawnił 13- latka 
w stanie nietrzeźwości oraz do-
rosłego, który podał mu alkohol. 
Chłopiec miał 1,66 promila. 
Osoba dorosła odpowie teraz 
przed sądem za udzielenie alko-
holu nieletniemu.

PM

Informacja 
dla osób 

bezrobotnych 
i pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie dysponuje 
dodatkową kwotą środków finansowych, które za-
mierza przeznaczyć na szkolenia, staże, refundacje 
kosztów poniesionych na tworzenie nowych miejsc 
pracy oraz na bezzwrotne dotacje dla osób rozpo-
czynających działalność gospodarczą.

Dodatkowe informacje udzielane są:
• w Powiatowym Urzędzie Pracy w Golenio-

wie tel. 418-34-95, 418-53-67, 407-25-7, nr wew. 
14,19.

• w Filii PUP w Nowogardzie tel. 39-21-813, 39-
21-376, nr wew. 29, 30, 33, 34.

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą -  
zapraszamy.

Nowe połączenia 

autobusowe
PKS Gryfice sp. z oo wprowadził nowe połącze-

nia autobusowe.
Od dnia 17 lipca uruchomione zostały następu-

jące połączenia:
- Nowogard – Czermnica - Błotno – Nowogard – godz.6.35,
- Nowogard – Szczytniki – Wołowiec – Nowogard – godz. 6.20,
- Nowogard – Osina – Redło – Nowogard – godz.8.00,
- Nowogard – Szczytniki – Sikorki – Nowogard – godz. 11.20,
- Nowogard – Czermnica – Strzelewo – Nowogard – godz. 12.55,
- Nowogard – Redło – Osina – Nowogard – godz.14.25,

Wyżej wymienione autobusy kursują codziennie 
od poniedziałku do piątku.

Opr. IKar

Inwestycje PKP

Kto mówi prawdę?
W weekendowym numerze 

„DN” podałem informacje prze-
kazane ze Starostwa, z których 
wynika, iż na szlaku kolejowym 
Goleniów – Kolobrzeg nie należy 
się spodziewać inwestycji ani 
remontów. Euro 2012 wymusza 
bowiem modernizacje szlaku 
kolejowego Szczecin – Świno-
ujście.

Co innego czytamy w weeke-
dowym „Kurierze Szczecińskim”. 
Możemy tam przeczytać o roz-
mowach  marszałka wojewódz-
twa i prezydenta Szczecina w 
Ministerstwie  Transportu. 

Rozmawiano o …moderniza-
cji linii kolejowej do granicy z 
Niemcami. Gdy Oddział Regio-
nalny PKP dostanie 15 milionów 
złotych, to do połowy przyszłego 
roku zmodernizuje i zelektry-
fikuje  dziewięciokilometrowy 

odcinek torów od stacji Szczecin 
Gumieńce do granicy. Ponieważ 
za modernizację ostro wzięli się 
także Niemcy, jest nadzieja, że 
już w przyszłym roku podróż na 
trasie  Szczecin – Berlin trwać 
będzie 90 minut (obecnie 2 go-
dziny i 2 minuty). Ciekawe, że 
po zainwestowaniu przez PKP 15 
milionów złotych, czas przejazdu 
po polskiej stronie granicy skróci 
się aż o …6 minut! 

Okazało się w trakcie rozmów, 
że Oddział Regionalny PKP nie 
rezygnuje z planów modernizacji 
linii Goleniów – Kołobrzeg. Do 
roku 2013 modernizacja ma 
pochłonąć aż 11,5 miliona euro. 
W tej kwocie ma być wybudo-
wany 8 kilometrowy odcinek 
nowej bocznicy na lotnisko w 
Goleniowie (na wielu lotniskach 
europejskich pociągi wjeżdżają 

pod terminal lotniska). Koszt 
tej bocznicy szacowany jest na 2 
miliony euro, a w kosztach party-
cypować będzie także samorząd 
województwa.

Mimo rozterek wierzmy w 
lepsze wiadomości, dla nas ko-
rzystniejsze…

LMM
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REKLAMA

Straż pożarna
W poniedziałek strażacy usuwali 

gniazdo os z budynku mieszkalnego 
przy ul. Norwida.

W środę interwencja straży pożar-
nej polegała na wypompowaniu wody 
ze zbiornika przeciwpożarowego w 
Jenikowie. Stan wody podniół się w 
wyniku gwałtownych ulew.

W czwartek zgłoszono zalanie 
piwnicy w budynku mieszkalnym w 
Kulicach.

Tego samego dnia na ul. Stolarskiej 
w Nowogardzie doszło do pożaru 
śmietnika.

PM

Wyjaśnienie

W związku z informacją z Dzien-
nika Nowogardzkiego z dn. 24.07: 
„Gniazdo os strażacy zlikwidowali 
również w czwartek. Tym razem osy 
zagnieździły się na poddaszu sklepu 
w Świerczewie.”, do redakcji zadzwo-
niła oburzona właścicielka tego 
sklepu i powiedziała, że gniazdo os 
nie znajdowało się w sklepie, ale w 
prywatnym mieszkaniu.

Promujemy się?
W dodatku specjalnym czasopisma 

„Perspektywy 2007” promującym 
walory miast i gmin pod względem 
walorów turystycznych i inwestycyj-
nych, znalazł się Nowogard.

Czego możemy się dowiedzieć 
czytając ów tekst?

Szczególną uwagę zwrócono na 
atrakcyjne tereny inwestycyjne i po-
łożenie przy głównej drodze krajowej 
Szczecin – Gdańsk, bliskość portu i 
lotniska, oraz przejść granicznych.

Kolejno wymienia się nasze atuty 
– dobra infrastruktura komunalna 
– duże rezerwy energii elektrycznej i 
gazu krajowego oraz wody do celów 
spożywczych, przemysłowych i rol-
niczych. Podkreśla się brak zagrożeń 
ekologicznych, co wynika między 
innymi z posiadania oczyszczalni 
ścieków i składowiska odpadów.

Ważnym atutem miasta są funk-
cjonujące w nim instytucje publiczne 
i banki.

Potencjalnym inwestorom oferuje 
się ulgi – zwolnienia z podatku od 
nieruchomości nawet na 18 lat (gdy 
tworzą powyżej 150 nowych miejsc 
pracy – dla pozostałych ulgi od roku 
do 5 lat).

Miasto oferuje dwa tereny pod 
inwestycje.

 –  oferta I -  działka 2 hektary, 
niezabudowana przy ul. Górnej 
(wydzielona z działki 8 hektarów,  
gdzie znajduje się między innym 
ferma elektrowni wiatrowych. Cie-
kawe – jeden wiatrak, a mówi się o 
fermie!). Właścicielem terenu jest 
Gmina Nowogard.

Zgodnie z planem można tu bu-
dować zakłady przemysłowe, bazy i 
składy. Teren przeznaczony na sprze-
daż. Walorem terenu jest niewielka 
odległość od energii, gazu, wody i 
oczyszczalni ścieków.

- oferta II – działka o powierzchni 
10 hektarów położona za zakładem 
Rietera i przyległa do przyszłej ob-
wodnicy w kierunku Wojcieszyna. 
Właścicielem jest Agencja Nieru-
chomości Rolnych. Teren jest prze-
znaczony do sprzedaży i może być 
bardzo łatwo uzbrojony we wszystkie 
niezbędne media.

Piszę o tym dlatego, że artykuł 
ukazał się w numerze lutowym „Per-
spektyw” i jakoś nikogo nie skusił. 
„Perspektywy” bez perspektyw?

Ireneusz Karczyński

Symulator dla przestrogi

Punkt Informacji 
Turystycznej

W czwartek na placu Wolności, 
przez kilka godzin każdy przecho-
dzień mógł skorzystać z tzw. symu-
latora wypadków (na zdjęciu). Ci, 
którzy, na szczęście, nie doświadczyli 
wcześniej żadnego wypadku, mogli 
poczuć siłę zderzenia samochodu 
przy prędkości 30 km/h. Co praw-
da prędkość ta, zapewne dla wielu, 
wydaje się niewielka, to jednak moc 
uderzenia, nawet przy niezbyt dużym 
rozpędzie jest znaczna i może dać do 
myślenia np. miłośnikom ulicznej 
brawury. Ponadto policjanci, obsłu-
gujący symulator, rozdawali wszyst-

kim ulotki, zawierające praktyczne 
informacje m.in. dotyczące przyczyn 
wypadków oraz konsekwencji z jaki-
mi kierowca może się spotkać, kiedy 
zostanie zatrzymany i stwierdzona 
zostanie u niego obecność alkoholu 
we krwi.

Akcja ta podjęta została w ramach 
inicjatywy fundacji „Razem Bez-
pieczniej”, Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Zachodniopomorskie-
go i Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Szczecinie.

ps

Od dnia 5 lip-
ca 2007r. został 
uruchomiony 
w Nowogardzie 
Punkt Informa-
cji Turystycznej, 
który zlokali-
zowany jest na 
Placu Wolności 
7 (w budynku 
byłego hotelu). 
Punkt ten utwo-
r z o ny  z o s t a ł 
przez Wydział 
Rozwoju Lokal-
nego i Funduszy 
i powstał dzięki 
porozumieniu Starostwa Powiatowe-
go w Goleniowie i Urzędu Miejskie-
go w Nowogardzie. Jego głównym 
zadaniem jest promocja walorów 
turystycznych miasta, gminy i regio-
nu. W Punkcie udzielane są wszelkie 
informacje o zabytkach, imprezach i 
innych atrakcjach turystycznych w 
Nowogardzie i okolicach, informacje 
na temat bazy noclegowej i gastrono-

micznej oraz wydawane są materiały 
promocyjne i informacyjne. W Punk-
cie można zakupić również artykuły 
promocyjne z nadrukiem: koszulki, 
czapeczki z daszkiem, smycze oraz 
długopisy po atrakcyjnych cenach.

 Punkt jest czynny docelowo w 
godz. od 10.00 do 18.00 od ponie-
działku do piątku.

IKar
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Nowogardzcy pielgrzymi 
na jasnogórskim szlaku...

Jest to już wielusetletnią tradycją w historii naszego narodu, że rok rocznie pątnicy z całego 
kraju, ruszają do Częstochowy, do klasztoru – sanktuarium zwanego przez Polaków Jasną Górą. 
Od 21 lat, natomiast, na Jasną Górę zmierzają także pielgrzymi z ziem Pomorza Zachodniego. 
Jest to najdłuższa pielgrzymka w Europie, gdyż pątnicy, rozpoczynając w Świnoujściu, muszą 
przemierzyć 592 km. W ubiegły piątek, tego wyzwania – jakim jest udział w pieszej pielgrzymce, 
podjęła się także grupa nowogardczan, wyruszając z parafii p.w. Wniebowzięcia NMP.

Tego piątkowego poranka atmosfera była 
bardzo podniosła. Nasi nowogardzcy pielgrzy-
mi w grupie kilkudziesięciu osób zebrali się 
po godz. 8 rano, w kościele parafialnym, aby 
wysłuchać Mszy św. celebrowanej w intencji 
tej pielgrzymki. Po czym nastąpiła zbiórka pod 
kościołem, ostatnie rozmowy z najbliższymi, 
dopełnienie formalności i niecierpliwe ocze-
kiwanie na sygnał rozpoczęcia marszu. Piel-
grzymkę poprowadził ks. Marek Gajowiecki, 
wikariusz z parafii św. Rafała Kalinowskiego. 
Co roku, intencją naszej pielgrzymki są nowe 
powołania kapłańskie dla naszej archidiecezji. 
Jednakże, w tym roku, w modlitwach polecać 
będziemy także ofiary wypadku autokaru w 
Grenoble. Mamy świadomość, że oni także 
pielgrzymowali i ten właśnie moment ich piel-
grzymowania Pan Bóg obrał sobie, aby powołać 
ich do siebie. – powiedział nam ks. Marek.

Jak co roku, nasza pomorska pielgrzymka 
idzie podzielona na cztery grupy. Do grupy 
„niebieskiej” należy północ naszej archidie-
cezji, m.in. Świnoujście i Nowogard. Grupy 
„biała” i „żółta” idą ze Szczecina, natomiast 

grupa „pomarańczowa” obejmuje południowe 
krańce naszej archidiecezji. Nadmienić tutaj 
należy, że istnieje także tzw. grupa duchowa. 
Do grupy tej należą ludzie, którzy nie mają 
możliwości wzięcia udziału w pielgrzymce w 
tradycyjny sposób. Mogą oni jednak zrekom-
pensować sobie swoją fizyczną nieobecność 
codzienną modlitwą za pątników, podług 
ustalonego kanonu.

Jak już wcześniej wspomniano, trasa naszej 
pielgrzymki wynosi 592 km. Niektórzy boją 
się, że jest to kawał drogi. Ale z doświadczenia 
wiemy, że to nie mięśnie niosą ludzi, lecz siła wy-
pływająca z ducha. Przez umartwienie i wysiłek 
otwieramy się duchowo. Widzimy obok siebie 
innych ludzi i znajdujemy w nich Boga. Na 
Jasną Górę niesiemy ze sobą wiele intencji. Mówi 
się, że pielgrzymka uzależnia, to prawda uza-
leżnia, ale pozytywnie. Kto raz poszedł, ten chce 
wracać, ponieważ są tam takie elementy, których 
brakuje w codziennej, szarej rzeczywistości. Jest 
wspólnota, śpiew, różnego rodzaju konferencje 
i wiele innych rzeczy, które ugruntowują naszą 
wiarę – powiedział ks. Marek.

Każdy z pielgrzymów swoją drogę na Jasną 
Górę przeżywa w inny sposób. Kilka słów na 
ten temat powiedział nam Rafał, wieloletni 
uczestnik jasnogórskiej pielgrzymki. Idę 
po raz siódmy. Pielgrzymka ta daje mi duże 
wzmocnienie duchowe. Daje również odpo-
czynek psychiczny. Przez tych kilkanaście dni 
można wyłączyć się od codziennych problemów 
i ciągłego bombardowania masą informacji 
czy to radiu bądź w telewizji. Jesteśmy razem 
ze swoją grupą i przeżywamy bardziej to, co 
dzieje się wśród nas. Na pewno nie można 
odpocząć fizycznie, gdyż dziennie trzeba przejść 
ok. 30 km, cieszy mnie jednak to, że są wśród 
nas osoby, które udało mi się, mimo wszystko, 

namówić na pieszą pielgrzymkę. Jeżeli chodzi 
o moje osobiste przeżywanie pielgrzymki, to na 
każdy dzień mam jakąś intencję, którą obejmuję 
swoją modlitwą. 

Do Częstochowy, nasi nowogardzcy piel-
grzymi przybędą 13 sierpnia, aby złożyć swoje 
intencje Matce Bożej Królowej Polski. Miejmy 
nadzieję, że wrócą oni wzbogaceni duchowo 
oraz pełni nowych doświadczeń i wspomnień, 
jakich, bez wątpienia, dostarczy im udział w 
tym wyzwaniu.

Naszym pielgrzymom życzymy wytrwałości 
i pogody ducha oraz szczęśliwego powrotu 
do domu.

 Piotr Słomski 

TURNIEJ SIATKÓWKI 
PLAŻOWEJ NOWOGARD 2007

Dnia 28.07.2007 (sobota), rozegrany został ostatni turniej siatkówki pla-
żowej. Przy dobrej pogodzie do rywalizacji przystąpiły 22 ekipy, w tym 6 w 
kategorii gimnazja i 16 w kategorii OPEN. Zwycięzcami grupy gimnazjalnej 
został, bezapelacyjnie najlepszy w tym roku, zespół NAJGORSI, miejsce drugie 
SERWIS ŻABOWO, trzecie MINIMAX, natomiast w kategorii open najlepsi 
to ORIEN, miejsce drugie KREPSKO, trzecie IKS I IGREK. 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA GRAND PRIX PO IV TURNIEJACH
                    GIMNAZJA                                              OPEN
1.NAJGORSI               -80PKT 1.KREPSKO                  -69PKT
2.MINIMAX                -42-//- 2.IKS I IGREK              -50-//-
3.SERWIS ŻABOWO -42-//- 3.ORIEN                        -48-//-
4.HAPPY                     -25-//-        4.JEDYNKA                  -36-//-
5.ORKAN                    -24-//-        5.GRUPA T. W.             -32-//- 
6.RYSIE                       -20-//-        6.LZS SIKORKI            -24-//-
7.TWÓJ STARY          -19-//-      7.MAX ŻABOWO        -21-//-
8.KASKADERZY        -16-//-       8.NAJLEPSI                 -16-//-
9.4 FUN                        -11-//-       9.BLONDIE                  -14-//-
10.FARMERZY            -9-//-         10.WILKI                       -7-//-
11.LAMBI                     -1-//-       11.LZS WIERZBIĘCIN -7-//-                    
12.HOMO TUBISIE     -1-//-      12.SZERSZENIE            -5-//-
13.GERMANY             -1-//-        13.EDKI                         -4-//-
 14. STAŚKI                   -3-//-
                                                      15. PŁONĄCE DZIEW.- 2-//-
                                                      16. ANPOL                     -1-//-
                                                      17. ZA SZYBCY            -1-//-
                                                       18.POLIPUCICE             -1--//-
                                                       19.LOLKI                        -1--//-
                      20.TYGRYSY                 -1--//-
       21.TWÓJ STARY           -1--//-
Gratulujemy zwycięzcom i pokonanym, ciesząc się z coraz lepszego pozio-

mu rozgrywek. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i 
przeprowadzenia tegorocznej edycji siatkówki plażowej

Głównym sponsorem turnieju jest Urząd Miejski w Nowogardzie, przy po-
mocy sponsorów, którym pragniemy serdecznie podziękować. Organizatorem 
turnieju jest ognisko TKKF „WODNIAK” w Nowogardzie, oraz Urząd Miejski 
w Nowogardzie. Patronem medialnym imprezy jest Dziennik Nowogardzki. 
Informację o turnieju, oraz innych imprezach „WODNIAKA” można znaleźć 
na stronie www.nowogard.pl Informujemy, iż w sierpniu (począwszy od 4 
sierpnia), rozegrany zostanie podobny turniej siatkówki plażowej, organizo-
wany przez Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Nowogardzie. Zapraszamy.

Szukamy piłkarzy!
LKS „Pomorzanin” Nowogard ogłasza nabór chlopców rocznika 1996  i 

1997 do sekcji piłki nożnej. Wszyscy chętni mogą zgłaszać się w każdy wto-
rek i piątek w godzinach 16-16.30  Zapisy przyjmujemy na stadionie przy ul. 
Wojska Polskiego 41.

Klub Pomorzanin 
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Piknik Integracyjny
Piknik Integracyjny, w którym uczestniczyło około osiemdziesiąt osób 

niepełnosprawnych intelektualnie i psychicznie chorych, odbył się w 
czwartek na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Smużyny w No-
wogardzie.

mnie pantomima do piosenki Cze-
sława Niemena Dziwny jest ten 
świat, ilustrująca jak człowiek gardzi 
człowiekiem, a przecież każdy z nas 
ma prawo do godnego traktowania i 
szacunku. Był to naprawdę fascynu-
jący i wzruszający widok. Mieszkańcy 
domu pomocy przy ul. Piłsudskiego 
wystąpili z przedstawieniami: Paweł 
i Gaweł, Grzyby, Zoo oraz Tydzień. 
Oprócz występów artystycznych, 
zaplanowano na ten szczególny dzień 
także warsztaty plastyczne oraz wy-
stawę powstałych dzieł. Mieszkańcy 
domów społecznych oraz uczestnicy 
warsztatów terapii zajęciowej wzięli 
udział w konkurencjach sprawnoś-
ciowych na boisku. Oczywiście, kon-
kurencje sportowe były dostosowane 
do  możliwości tych osób.  Do boju 
zgłosiły się cztery zespoły: DPS w 
Nowogardzie, Warsztaty Terapii Zaję-

ciowej z Kamienia Pomorskiego, DPS 
Resko, DPS Dolice. Zawodnicy mieli 
do pokonania tor przeszkód. Zadania 
wykonywali z wielką zaciętością i 
cierpliwością, często przy pomocy 
opiekunów. Nikt się nie poddał, po-
mimo różnych barier. I za to należą 
im się gromkie oklaski!

Atrakcją dla wszystkich uczestni-
ków pikniku była loteria fantowa, w 
której nikt nie przegrywa.   Pod każ-
dym losem znajdowały się nagrody: 
piękne, wykonane własnoręcznie na 
warsztatach terapii zajęciowej- pra-
ce.

Uczestnictwo innych domów po-
mocy to taka rewizyta. Ostatnio 
nowogardzki DPS gościł w Doli-
cach oraz na Dniach Godności w 
Kamieniu Pomorskim. - My robimy 
jeden taki piknik w roku, - tłumaczy 
pani Lucyna Skałecka- Włodarczyk 
- inne domy pomocy - raz, dwa razy 
w roku. Zapraszamy się nawzajem 
na te imprezy. Takie spotkania są 
organizowane przez wszystkie domy 
pomocy społecznej i one mają służyć: 
integracji, zarówno mieszkańców 
między sobą, jak i ze środowiskiem 
lokalnym; a oprócz tego, jest to rodzaj 
takiego małego święta dla mieszkań-
ców. Ja bym to porównała do Dnia 
Dziecka: coś się dzieje, jest to czas 
przyjemności.- dodaje.

Pomimo zaplanowanych zadań, or-
ganizatorzy podkreślają, że piknik ten 
jest imprezą spontaniczną. Wszyscy 
są zwycięzcami. Mają jeden wspólny 
cel: spędzony radośnie, w przyjaciel-
skiej atmosferze, czas.

Czy tak się stało? Myślę, że to 
pytanie nie potrzebuje komentarza. 
Zdjęcia mówią same za siebie!

Tekst i foto 
Patrycja Mańkowska

Imprezę zorganizował Dom Pomo-
cy Społecznej w Nowogardzie z filią 
przy ul. Piłsudskiego. Pani Lucyna 
Skałecka- Włodarczyk, dyrektor no-
wogardzkiego Domu Pomocy Spo-
łecznej, do udziału w tym pikniku 
zaprosiła sąsiadujące domy pomocy 
społecznej oraz warsztaty terapii 
zajęciowej- Dom Pomocy Społecznej 
w Resku, Dom Pomocy Społecznej w 
Dolicach, Dom Pomocy Społecznej w 
Dębnie, Dom Pomocy Społecznej w 
Jarominie i Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej w Kamieniu Pomorskim.

Imprezę rozpoczęły: p. Małgorzata 
Danilewska oraz p. Halina Przyby-
szewska powitaniem zaproszonych 
gości: posłankę RP - Magdalenę Ko-
chan, burmistrza Nowogardu - Ka-
zimierza Ziembę, dyrektora Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Goleniowie - Krystynę Jaworską, 
kierownika Referatu Prewencji Ko-
misariatu Policji w Nowogardzie 
- asp. sztab. Krzysztofa Saniuka oraz 
zastępcę komendanta KP Nowogard 
- kom. Leszka Nowaka. Wszyscy wy-
mienieni mieli okazję przemówień, w 
których wyrażali nadzieję na więcej 
takich pikników. Kazimierz Ziemba, 
zażartował, że piękna pogoda, to 
oczywiście zasługa burmistrza i pani 
poseł. (Faktem jest, że po deszczowej 
środzie, nastał słoneczny i ciepły 
czwartek- idealny na taką imprezę.) 
Po krótkich: podziękowaniach za 
zaproszenie i  przyjacielską atmo-
sferę oraz życzeniach dobrej zabawy, 
Piknik Integracyjny został uznany 
za otwarty!

Piknikowi przyświeca idea zabawy 
i radości. - Ideą tego pikniku jest to, 

- powiedziała pani Lucyna Skałecka 
- Włodarczyk, dyrektor nowogardz-
kiego Domu Pomocy Społecznej - by 
osoby niepełnosprawne uczestniczyły 
w zawodach aktywizujących ruchowo 
i  jednocześnie mogły się spotkać ze 
sobą, bawić się i by ten czas był dla 
nich takim czasem radości, czasem 
mile spędzonym.

I tak właśnie było. Uczestnicy 
pikniku byli tego dnia najważniejsi! 
Tańczyli, śpiewali z playbacku pio-
senki takich zespołów jak Combi 
czy Perfect, prezentowali swoje 
umiejętności w przedstawieniach. 
Największe wrażenie zrobiła na 

Pani Lucyna Skałecka-Włodarczyk ze swoimi podopiecznymi

Pantomima do piosenki Czesława Niemena “Dziwny jest ten świat”
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Zalesianie gruntów 
w ramach PROW 2007-2013

W Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013 trzy-
krotnie wzrosły środki finansowe, 
jakie ARiMR będzie mogła prze-
znaczyć każdego roku na zalesianie 
gruntów. W nowym PROW zapisano 
na „zalesianie gruntów rolnych oraz 
zalesianie gruntów innych niż rolne” 
ponad 653 mln euro, co daje średnio 
ponad 93 mln euro na każdy rok re-
alizacji programu. Natomiast budżet 
PROW na lata 2004-2006 pozwalał na 
finansowanie zalesień kwotą 90 mln 
euro, co statystycznie oznaczało 30 
mln euro rocznie na realizację tego 
działania. 

W Polsce występuje znaczny udział 
gruntów niskich klas bonitacyjnych, 
użytkowanych jako grunty rolne. Za-
lesienie takich gruntów podniesie ich 
wartość ekonomiczną, a przestrzega-
nie zaleceń dotyczących zakładania 
upraw leśnych i odpowiedni dobór 
gatunków drzew, wpłyną korzystnie 
na zwiększenie bioróżnorodności. 

Działanie wdrażane będzie w 
dwóch schematach:

- zalesianie gruntów rolnych
- zalesianie gruntów innych niż 

rolne (realizacja od 2008 r.)
Przy zakładaniu upraw leśnych na 

gruntach użytkowanych rolniczo,  
pomoc może uzyskać:

• rolnik, który   został wpisany 
do ewidencji producentów (prowa-
dzonej przez ARiMR), stanowiącej 
część krajowego systemu ewidencji 
producentów, ewidencji gospodarstw 
rolnych oraz ewidencji wniosków o 
przyznanie płatności;

• co najmniej 3 rolników, których 
grunty sąsiadują ze sobą, a ich łączna 
powierzchnia jest nie mniejsza  niż 
2 ha.

Wsparcie finansowe mogą otrzy-
mać rolnicy, którzy użytkują grunty 
orne oraz sady przewidziane do 
zalesienia w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. 
W przypadku braku takiego planu, 
wykonanie zalesienia nie może być 
sprzeczne z ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy.

Zalesiać można grunty stanowiące 
własność wnioskodawcy, jego mał-
żonka lub współwłasność wniosko-
dawcy, o powierzchni co najmniej 
0,5 ha i minimalnej szerokości 20 m 
(w przypadku działek graniczących 
z lasem ich szerokość może być 
mniejsza).

Zasady przyznawania pomocy na 
zalesianie gruntów rolnych

Pomoc na zalesianie gruntów reali-
zowane w ramach PROW 2007-2013 
może być przyznana jednemu rolni-
kowi do powierzchni nie większej 
niż 20 ha. Pomoc nie może być sto-
sowana do gruntów położonych na 
obszarach NATURA 2000. Wnioski 
o przyznanie pomocy na zalesianie 
gruntów należy składać w biurze 
powiatowym ARiMR właściwym ze 
względu na miejsce zamieszkania 
lub siedzibę rolnika. W roku 2007 
wnioski przyjmowane są w terminie 
od 1 sierpnia do 30 września, a w 
następnych latach realizacji PROW 
2007-2013 w okresie od 1 czerwca 
do 31 lipca danego roku. 

Rolnik, który zalesia grunty rolne w 
ramach PROW 2007-2013 otrzyma:

1. wsparcie na zalesienie, tj. jedno-
razowy ryczałt za poniesione koszty 
zalesienia i ogrodzenia uprawy leśnej, 
wypłacany w pierwszym roku po wy-
konaniu zalesienia. Wysokość wspar-
cia zależy od: proporcji gatunków 
iglastych i liściastych w strukturze 
uprawy; zabezpieczenia przed zwie-
rzyną (grodzenie 2-metrową siatką 
metalową); konfiguracji terenu; za-
stosowania sadzonek zwykłych lub 
sadzonek mikoryzowanych z zakry-
tym systemem korzeniowym.

Maksymalną stawkę można uzy-
skać, jeżeli zalesiony grunt w całości 
będzie leżał na stoku o nachyleniu 
powyżej 12°, do wykonania zalesienia 
użyto wyłącznie gatunków drzew 
iglastych z zakrytym systemem ko-
rzeniowym (mikoryzowane) i gdy 
uprawa została ogrodzona 2-metrową 
siatką metalową.

2. premię pielęgnacyjną, czyli 
zryczałtowaną płatność do hektara 
zalesionych gruntów, wypłacaną, co 
roku przez 5 lat. Wysokość premii 
obejmie koszty prac pielęgnacyjnych 
wskazanych w planie zalesienia, np.: 
czyszczenie wczesne, zastosowanie 
repelentów, zabezpieczenie trzema 
palikami, zabezpieczenie owczą 
wełną.

3. premię zalesieniową - zryczał-
towaną płatność do hektara zalesio-
nych gruntów, wynikającą z utraco-
nych dochodów z tytułu przekształ-
cenia gruntów rolnych na grunty 
leśne. Premia wypłacana będzie 
co roku, przez 15 lat od założenia 
uprawy leśnej. Otrzymają ją tylko 
ci rolnicy, którzy udokumentowali 
uzyskanie w roku poprzedzającym 
złożenie wniosku co najmniej 25% 

dochodów z tytułu prowadzenia 
działalności rolniczej.

Do dochodów z rolnictwa zalicza 
się:

dochody z pracy w gospodar-
stwie rolnym obliczone jako iloczyn 
powierzchni gruntów będących 
własnością rolnika w dniu złożenia 
wniosku o pomoc oraz wysokości 
przeciętnego dochodu z pracy w 
indywidualnych gospodarstwach rol-
nych z 1 ha przeliczeniowego, lub

dochody z tytułu prowadzenia 
działów specjalnych produkcji rolnej 
w roku poprzedzającym rok, w któ-
rym złożono wniosek o pomoc. 

Stawki pomocy podane są w za-
łączniku do Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 czerwca 
2007 r. w sprawie szczegółowych wa-
runków i trybu przyznawania pomocy 
w ramach działania „Zalesianie grun-
tów rolnych oraz zalesianie gruntów 
innych niż rolne” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013, które jest opublikowane 
na stronie internetowej ARiMR: www.
arimr.gov.pl

Wsparcie na zalesianie to kwoty od 
4620 zł do 13020 zł; premia pielęgna-
cyjna może wynieść 970 zł do 2060 zł; 
premia zalesieniowa wynosi 1580 zł. 

Rolnik, któremu przyznano po-
moc zobowiązuje się do:

a) zalesienia gruntów, na których 
do dnia złożenia wniosku o pomoc 
była prowadzona działalność rolni-
cza, prowadzona zgodnie z minimal-
nymi wymaganiami utrzymywania 
gruntów rolnych w dobrej kulturze 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska 
(normami), określonymi w przepi-
sach o płatnościach bezpośrednich 
do gruntów rolnych i płatności 
cukrowej;

b) pielęgnacji założonej uprawy 
leśnej przez okres 5 lat od dnia wy-
konania zalesienia;

c) prowadzenia założonej uprawy 
leśnej przez okres 15 lat od dnia 
uzyskania pierwszej płatności na 
zalesianie;

d) przestrzegania minimalnych 
wymagań utrzymywania gruntów 
rolnych w dobrej kulturze rolnej 
zgodnie z normami dotyczącymi 
ochrony środowiska.

Minimalne wymagania doty-
czące dobrej kultury rolnej przy 
zachowaniu wymogów ochrony 
środowiska to:

• w przypadku gruntów rolnych 
- uprawa roślin lub ugorowanie (ugo-
rowanie ma miejsce wtedy, gdy grunt 
podlegał co najmniej raz w roku w 
terminie do dnia 31 lipca koszeniu 
lub innym zabiegom uprawowym 
zapobiegającym występowaniu i 
rozprzestrzenianiu się chwastów; 

ugorowanie gruntu  ornego nie po-
winno trwać dłużej niż 5 lat); 

• w przypadku łąk - koszenie 
okrywy roślinnej i jej usuwanie, co 
najmniej raz w roku w terminie do 
31 lipca4;

• w przypadku pastwisk - wypasa-
nie zwierząt w okresie wegetacyjnym 
traw lub koszenie okrywy roślinnej 
i jej usuwanie do 31 lipca; 

• w przypadku gruntów ornych 
położonych na stokach o nachyleniu 
powyżej 20° wykorzystywanych pod 
uprawę roślin wieloletnich - utrzymy-
wanie okrywy roślinnej lub ściółki w 
międzyrzędziach albo uprawa meto-
dą tarasową; 

• w przypadku gruntów ornych 
położonych na stokach o nachyleniu 
powyżej 20° - zakaz ich wykorzysty-
wania pod uprawę roślin wymaga-
jących utrzymywania redlin wzdłuż 
stoku oraz zakaz utrzymywania jako 
ugór czarny;

• w przypadku łąk, pastwisk i 
ściernisk – zakaz wypalania;

• na gruntach rolnych zabrania 
się wykonywania zabiegów uprawo-
wych ciężkim sprzętem rolniczym w 
okresie wysycenia profilu glebowego 
wodą;

• grunty rolne, na których prowa-
dzona jest uprawa lub które są ugo-
rowane mogą być porośnięte drze-
wami i krzewami, o ile nie wpływa 
to na prowadzoną na tych gruntach 
produkcję roślinną, a ich liczba nie 
przekracza 50 sztuk na hektar, za wy-
jątkiem plantacji wierzby (Salix sp.) 
wykorzystywanej do wyplatania;

• plantacje zagajników o krótkiej 
rotacji, wykorzystywanych na cele 
energetyczne, uznaje się za utrzymy-
wane zgodnie z normami, jeżeli:

1) są utrzymywane w stanie nieza-
chwaszczonym;

2) ich zbiór następuje w cyklu mak-
symalnie czteroletnim;

3) są położone:
- 1,5 m od granicy sąsiedniej dział-

ki gruntu, na której założona została 
taka plantacja lub użytkowanej jako 
grunt leśny;

- 3 m od granicy sąsiedniej działki 
użytkowanej jako grunt rolny;

• powierzchnię wyznaczoną przez 
granicę sąsiedniej działki oraz granicę 
plantacji zagajników o krótkiej rotacji 
wykorzystywanych na cele energe-
tyczne, które są położone 1,5 m od 
granicy sąsiedniej działki gruntu, na 
której założona została taka plantacja 
lub użytkowanej jako grunt leśny albo 
3 m od granicy sąsiedniej działki 
gruntu użytkowanej jako grunt rolny, 
wlicza się do powierzchni działki rol-
nej i uznaje za utrzymywaną zgodnie 
z normami.
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W obiektywie  Jana Korneluka  - Nowogard „wczoraj”
                                                    (widok z ul. Kowalskiej na Plac Wolności)

Rolnicy mogą od sierpnia 
składać wnioski o zalesianie 
gruntów 

ARiMR będzie od 1 sierpnia 
do 30 września br. przyjmowała od 
rolników wnioski na nowe zalesienia 
gruntów rolnych w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 - 2013. 

„W nowym PROW jest trzykrot-
nie więcej pieniędzy na ten cel, niż 
w latach 2004 – 2006. Rośnie premia 
zalesieniowa. ARiMR wprowadza w 
życie już kolejne działanie z nowego 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich – podkreślił Leszek Droździel, 
prezes ARiMR. - Po uruchomieniu 
wsparcia dla obszarów o niekorzyst-
nych warunkach gospodarowania, 
rent strukturalnych i pomocy dla nowo 
zarejestrowanych grup producentów 
rolnych, przyszła kolej na program 
zalesieniowy. Te formy wsparcia sta-
nowią kontynuację zadań znanych 

rolnikom z Planu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2004- 2006”.

Rolnicy, którzy mają w planach 
zalesianie gruntów, muszą uzyskać 
wypis z miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dotyczący 
działek ewidencyjnych, na których są 
położone grunty przewidziane do za-
łożenia upraw leśnych. Na terenach, 
dla których nie ma takiego planu, 
rolnik zobowiązany jest uzyskać 
zaświadczenie potwierdzające, że 
przeznaczenie gruntów do zalesie-
nia nie jest sprzeczne z ustaleniami 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy. Rolnik przygotowujący się do 
zalesiania swoich gruntów musi też 
posiadać mapę zalesieniową sporzą-
dzoną przez geodetę (z zaznaczonymi 
na tej mapie granicami działek, które 

zamierza zalesiać). O te dokumenty 
rolnicy mogą już występować do 
urzędów. Ponadto rolnik powinien z 
odpowiednim wyprzedzeniem zamó-
wić w nadleśnictwie sadzonki, które 
będą mu potrzebne wiosną. 

Rolnicy mogą liczyć na pieniądze 
na założenie lasu (od 4620 zł do 13020 
zł), na jego pielęgnacje (od 970 zł do 
2060 zł) oraz wypłacane corocznie 
w formie premii zalesieniowej (1580 
zł). Premię zalesieniową otrzymają 
ci rolnicy, którzy udokumentowali 
uzyskanie w roku poprzedzającym 
złożenie wniosku, co najmniej 25% 
dochodów z tytułu prowadzenia dzia-
łalności rolniczej. Polska w ostatniej 
fazie negocjacji z Komisją Europejską 
programu PROW na lata 2007 - 2013 
przeforsowała taki zapis. Jest to mi-
nimum wymagane przez Komisję 
Europejską. W wielu krajach UE przy 
wypłacie premii zalesieniowej obo-
wiązuje rolników wykazanie się 50% 
dochodem z działalności rolniczej. 

W ramach nowego PROW będą 
funkcjonowały dwa schematy zale-
sieniowe. Pierwszy, uruchamiany 1 
sierpnia br., będzie dotyczył zalesia-

nia gruntów rolnych. Drugi, który 
zostanie uruchomiony od przyszłego 
roku, dotyczyć ma zalesiania gruntów 
innych niż rolne. 

Na zalesianie gruntów rolnych w 
budżecie PROW na lata 2007 – 2013 
przewidziano ponad 653 mln euro. 
Z tej kwoty ponad 522 mln euro po-
chodzi z budżetu UE a równowartość 
130,7 mln euro stanowić będą środki 
budżetu państwa. 

Na udane uprawy leśne, założo-
ne na gruntach rolnych w ramach 
Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2004–2006 Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa wypłaca 
corocznie premie zalesieniowe. Pre-
mie takie przysługują już ponad 9 tys. 
rolników, którzy we wspomnianych 
wyżej latach zalesili ok. 42 tys. hek-
tarów gruntów. 

Do końca pierwszego półrocza 
2007 r. właścicielom upraw leśnych 
założonych w ramach PROW 2004 
– 2006 wypłacono łącznie ponad 
244, 2 mln zł.

Radosław Iwański
rzecznik prasowy ARiMR
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P.U.H. GRUND-MAX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

Firma MONTBUD sp. z o.o.
zatrudni pracowników 
w zawodach budowlanych.
Chętni proszeni są o zgłaszanie się 

osobiście w siedzibie firmy: 
MONTBUD sp. z o.o. ul. Górna 4, 

72-200 Nowogard lub pod numerem 
tel. 091 39 26 861.

USŁUGI 

HYDRAULICZNE
c.o., wod. – kan., gaz

tel. 504 517 117
697 227 603

 Tynki maszynowe, gipsowe, 

cementowo-wapienne z agregatu,
docieplanie budynków, styropian, wełna, elewacje

Tel. 514 386 866, 513 872 042

Firma 
zatrudni kierowcę

kat C + E 
na dobrych warunkach płacowych.

Tel. 0604 107 976

KEWES FLORISTIK 
POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Nadtorowa 15 
72-200 Nowogard 

ogłasza zapisy osób 

chętnych do pracy 
na sezon jesienny 2007 

przy kompozycjach nagrobnych 
i wieńcach adwentowych. 

Prosimy o kontakt osobisty 
w siedzibie firmy przy 

ul. Nadtorowej 15 
lub kontakt telefoniczny 

091 39 26 011 lub 091 39 20 544. 
ZAPRASZAMY

Zarząd Powiatu w Goleniowie 

informuje, że 
w budynku Starostwa Powiatowego 
w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 

na tablicy ogłoszeń zostały wywieszone wykazy dot.: 
1) oddania w najem lokali użytkowych nr: 415, 418, 502, 504, 505, 
506, 507, 508, 510, 513, 514 położonych na IV i V piętrze w b. ho-
telu “Cisy” w Nowogardzie, 
2) sprzedaży lokalu użytkowego (sklep) położonego w Nowogardzie 
przy ul. Zamkowej 2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
p.o Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nie-
ruchomościami     

Edward Maciuba

REKLAMA REKLAMA

Zaproszenie na „Kopel”
W sobotę 4 sierpnia o godz.10.00 rozpoczyna się II Wakacyjny Festyn na 

Koplu
(Nowogard– ul. Bohaterów  Warszawy 68 – Osiedle Podkowa).
W bogatym programie między innymi:
- Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej „Talenty na Euro 2012”,
- Turniej „Kometka” dla dziewcząt,
- Gry i konkursy dla dzieci i rodziców,
- Loteria Fantowa „Pod znakiem?”
- Zlot pojazdów – samochody, motocykle, quady,
- Mikrofon dla wszystkich „Każdy śpiewać może”,
- Wystawy kolekcjonerskie.
- Zabawa taneczna – gra zespół Awanti.
Ponadto Ogródek Gastronomiczny i Biesiadne Ognisko.

Podziękowania
Organizatorzy Spartakiady w Dąbrowie dziękują wszystkim, którzy przyczy-

nili się do jej uatrakcyjnienia. Szczególne podziękowania dla sponsorów:
- Firma „DOMEL” Nowogard,
- Jan Szabuńko – Dąbrowa,
- Marek Krzywania – Nowogard,
- dr Józef Dylewski  -  Nowogard
- Eugeniusz Butrym – Dabrowa,
- Piotr Balejko „Barnim” – Nowogard,
- Jerzy Furmańczyk „Kwiaciarnia” – Nowogard,
- Panstwo Pawlakowie – sklep – Nowogard,
- Piotr Klimek – Nowogard,
- Honorata Kamińska  „Pasmanteria”,
- Henryk Kałużka – Dąbrowa,
- Krystyna i Jerzy Laskowscy – Nowogard,
- Marcin Kuriańczyk – Maszewo. 
W imieniu organizatorów Zdziasław Wiśniewski
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OG£OSZENIA DROBNE

NIERUCHOMOŚCI

• Kupię mieszkanie 2 lub 3 pokojo-

we własnościowe w Nowogardzie 

na os. Radosława lub w innej czę-

ści miasta. Tel. 0605 522 340.

• Kupię kawalerkę lub dwupokojowe. 
667 777 868.

• Sprzedam kiosk przy ul. Poniatow-
skiego 24. Tel. 091 39 20 467.

• Zamienię mieszkanie własnoś-

ciowe 3 pokojowe w bloku plus 

garaż na dom w Nowogardzie z 

dopłatą. 609 758 804.

• Kupię dom w Nowogardzie 

może być połowa lub piętro. 

607 066 425.

• Nowogard – sprzedam dom wolno-
stojący o pow. 220 m kw z dużym 
ogrodem. 504 64 30 95.

• Sprzedam lokal o pow. 167 m 
kw, Dobra Nowogardzka. Tel. 
604 961 199.

•  Szukam do wynajęcia mieszkania 2 
pokojowego lub kawalerki. Nowo-
gard okolice. Tel. 0513 244 506. 

• Kupię dom lub lokal użytkowy tel. 
0605 548 749.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
na parterze wraz z garażem, o pod-
wyższonym standardzie, cena do 
uzgodnienia. Tel. 0607 347 422.

• Sprzedam działkę budowlaną 

w Nowogardzie przy drodze na 

Kamień Pom., 23 ary, uzbrojo-

na, woda, światło, ogrodzona. 

602 742 484.

• Mieszkanie 104 m kw, dwie ła-

zienki, salon 52 m kw, stan ideal-

ny sprzedam. Tel. 602 74 24 84.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 3 pokojowe w centrum Nowo-
gardu. Tel. 607 415 289.

MOTORYZACJA

• Sprzedam radio cd samochodowe 

PIONEER DEH-30 MP, MP3, pilot 
4x50 W, gwarancja nowe + głośniki 
x 4 samochodowe. Cena kompletu  
890,00 zł. Tel 0605 522 340. 

•  Sprzedam Audi A6, 2,5 TDI, QUATRO, 
6 biegów, XENON, 2XPP. 660 797 
830. 

• Sprzedam motor PRONAR, 2007 r., 
na gwarancji, cena  do uzgodnienia. 
Tel. 0502 128 517.

• Sprzedam Honda Civic, stan dobry, 
cena do uzgodnienia. Tel. 091 39 
22 738.

ROLNICTWO 
• Sprzedam pszenżyto, żyto. Tel. 091 

39 106 84.
• Sprzedam konie. Tel. 668 141 971, 

091 39 18 260.
• Sprzedam pasiekę minimum 36 ro-

dzin. Tel. 602 350 007.
• Sprzedam 2 krowy (jedna na wy-

cieleniu), 2 jałówki 2 –letnie, za-
cielone i jałówkę 6 miesięczną. Tel. 
500 752 573.

• Prosiaki sprzedam. Tel. 886 66 59 
40.

• Sprzedam klacz 4 –letnią. 
505 620 285.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 783, 
0660 392 851.

• Profesjonalne strony interneto-
we na indywidualne zamówienie 
– szybki czas realizacji, faktury VAT. 
0605 522 340.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.

• Fachowo wykonam re-

monty mieszkań – glazura, 
malowanie,szpachlowanie, panele. 
0781 295 867.

• Wynajmę rusztowanie elewacyjne 
„Layher” 100 m. Tel. 692 478 465.

• Usługi remontowo – budowlane. 
880 690 324.

PRACA

• Zatrudnimy osobę do prac przy 
montażu okien. Wymagane prawo 
jazdy. Fabryka okien i drzwi „OKNO” 
Nowogard. Tel. 091 39 25 639.

• Zatrudnimy handlowca do pracy w 
biurze i w terenie. Znajomość ob-
sługi urządzeń biurowych, prawo 
jazdy i dyspozycyjność. Fabryka 
okien i drzwi „OKNO” Nowogard tel. 
091 39 25 639.

• FIRMA BARTEK-Domet zatrudni 

magazyniera. Tel. 091 579 02 63.

• Przedsiębiorstwo Budowlane przyjmie 
pracowników Tel. 0694 440 205. 

• FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA 

PRZYJMIE SAMODZIELNYCH CIE-

ŚLI BUDOWLANYCH, MURARZY, 

ZBROJARZY, EKIPY DO WYKONY-

WANIA TYNKU MASZYNOWEGO 

ORAZ PRACOWNIKÓW W INNYCH 

ZAWODACH BUDOWLANYCH. ZA-

ROBKI OD 11 ZŁ/ NETTO NA GO-

DZINĘ. PRACA W ŚWINOUJŚCIU 

I POZNANIU. PRACOWNIKOM 

ZAMIEJSCOWYM ZAPEWNIA-

MY ZAKWATEROWANIE I DIETY. 

KONTAKT POD NUMEREM TEL. 

509 244 251 LUB E-MAIL euro-
bud@haniewicz.pl

• Zatrudnię na stałe stolarza lub po-
mocnika. Praca w Nowogardzie. Tel. 
0603 366 286.

INNE

• Sprzedam aparat telefoniczny Erics-
son K700i, z dodatkowym wyposa-

żeniem, na gwarancji, zadbany. Tel. 
0605 522 340.

• Sprzedam piec kaflowy. Tel. 

514 433 747.

•  Sprzedam szlifierkę taśmową do 
drewna i sztachety dębowe. Tel. 091 
39 21 186. 

• Sprzedam drzwi wejściowe anty-
włamaniowe. Tel. 502 649 118.

• Sprzedam foksterierki (tanio). Tel. 
091 39 18 775 wieczorem, 0697 
086 561.

• Sprzedam ladę i regały sklepowe, 
wypoczynek 1,2,3. 0662 788 296.

• GRZEJNIKI c.o., panelowe, 2-pły-

towe, do mieszkania, domku, 

różne rozmiary, także nietypo-

we, nowe i używane. Tel. 091 46 

00 518 lub 0501 446 467.

• JUNKERSY gazowe, do kuchni, 

łazienki, wersja świeczkowa lub 

elektroniczna na gaz ziemny lub 

propan, cena od 400 zł. Tel. 091 

46 00 518 lub 0501 446 467.

• ELEKTRYCZNE przepływowe pod-

grzewacze wody – 380 V, firmy 

AEG, Vaillant moc 18-21 kw, małe 

gabaryty, idealne do domku, 

baru, cena od 150 zł. Tel. 091 469 

03 38 lub 0501 446 467.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, wi-

szące lub stojące – ogrzewanie 

lub dwufunkcyjne (ogrzewanie 

+ ciepła woda) używane z gwa-

rancją serwisową oraz GAZOWE 

podgrzewacze wody 130-190 li-

trowe, stojące, idealne gdzie jest 

kilka łazienek (domek). Tel. 091 

46 00 518 lub 0501 446 467.

REKLAMA REKLAMA

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

ul. Boh. Warszawy 7A
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OFERTY PRACY PUP

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

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)

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 26 91
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

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 

Nowogard,  Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel-

ny, Karina Czernicka sekretarz redakcji, 

Andrzej Garguliński. Redaktor techniczny Jarosław Dąbrowski.  Współpracują: 

Stanisław Marek, Henryk Szczupak, Lesław M. Marek, Jan Korneluk, Ireneusz 

Karczyński. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  

tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: poligraf@post.pl. Wydawca, 

skład i druk “POLIGRAF”, adres jak wyżej. Redakcja nie odpowiada za treść reklam 

i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.

Nowogard 30.07.2007r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca 
2. Fryzjer 
3. Kucharz
4. Nauczyciel: jęz. Angiel-

skiego, jęz. Niemieckie-
go, techniki, matematyki, 
historii, bibliotekarz, wy-
chowawcę świetlicy

5. Kierowca z kat. C + E
6. Inż. Informatyk
7. Ochroniarz 
8. Pokojówka 
9. Recepcjonistka 
10. Pilarz
11. Kierownik sklepu, sprze-

dawca
12.  Stolarz

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Kierowca z kat. C+E (Gryfi-
ce)

2. Pracownik produkcji  (Go-
leniów)

3. Sprzedawca (Gryfice)

SZKOLENIA   

1. Kucharz – kelner - garma-
żer

2. Brukarz + operator sprzę-
tu średniego (drogowe-
go)

                                                         

NOWOGARD - Szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
SZCZECIN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

Informacja PKS 091/39-21-887 lub 091/46-98-315

Ważny od 24.06.2007r.
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Złote odznaki dla działaczy 
LZS z Wyszomierza

Podczas Spartakiady LZS w Wyszomierzu decyzją Zarządu Głównego 
Zrzeszenia LZS złotą odznaką zostali wyróżnieni działacze wyszomierscy: 
Bronisław Gołdyn i Józef Dobruchowski. Aktu dekoracji dokonali burmistrz 
Nowogardu Kazimierz Ziemba i prezes LZS Jan Tandecki.

Sylwetki wyróżnionych działaczy przedstawimy w kolejnych numerach 
Dziennika.

IKar

Na zdjęciu uhonorowany Bronisław Gołdyn.

Spartakiada w Wyszomierzu
W minioną niedzielę odbyła się 

VIII letnia Spartakiada LZS w Wy-
szomierzu. Na zaproszenie organiza-
torów – sołtysa Andrzeja Kani, rady 
sołeckiej, OSP i LZS w Wyszomierzu 
odpowiedzieli m.in. sportowcy LZS 
z gminy Nowogard. W zawodach 
wzięło udział dziewięć drużyn grają-
cych w siatkówkę i osiem grających w 
piłkę nożną. Turniej  piłki siatkowej 
wygrała ekipa z Sikorek. Kolejne 
miejsca zajęły: OSP Wyszomierz i 
Czermnica. Najlepszym siatkarzem 
okazał się Norbert Kania z LZS OSP 
Wyszomierz. 

W rozgrywkach piłki nożnej 
pierwsze miejsce zajął zespół Venus 
Długołęka. Tuż za nim uplasowały 
się drużyny z Ostrzycy i Słajsina. 
Najlepszym strzelcem bramek okazał 
się Grzegorz Żyła.

Wspaniale spisali się sędziowie 
piłki nożnej: Grzegorz Skowroński, 
Stanisław Rutkowski i Mirosław 
Brzyl, czuwający z uwagą nad spraw-
nym przebiegiem meczów.

Organizatorzy zadbali o liczne 
konkurencje sportowe dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Te, pomimo 
ulewnego deszczu, jaki przeszedł 
nad boiskiem, cieszyły się dużym 
powodzeniem. Dzielnie radził sobie 
również komitet młodych mam, 
prowadząc małą gastronomię. Z 
uśmiechem i wdziękiem (co widać 
na zdjęciu) zadbał on o głodnych 
i spragnionych. I ja dziękuję pa-
niom za opiekę. Nad oprawą słowno 
– muzyczną czuwał niezawodny DJ 
Tadeusz Łukaszewicz. 

Fundatorami pucharów i statuetek 
dla najlepszych sportowców byli: An-
drzej Kania – sołtys sołectwa Wyszo-
mierz – fundator pucharu za zajęcie 
I, II i III miejsca w piłce siatkowej, a 
także statuetki dla najlepszego strzel-
ca bramek, Zarząd Miejsko – Gminny 
ochotniczej straży pożarnej w Nowo-

gardzie z komendantem Zygmuntem 
Nawrockim na czele, który ufundo-
wał puchar dla zespołu piłki nożnej za 
zajęcie I miejsca, Józef Dobruchowski 
– prezes ochotniczej straży pożarnej 
w Nowogardzie – fundator pucharu 
dla zespołu piłki nożnej za zajęcie 
drugiego miejsca, Elżbieta i Grzegorz 
Dobruchowscy – fundatorzy pucharu 
za zajęcie III miejsca w rozgrywkach 
piłki nożnej. Fundatorem statuetki 
dla najlepszego strzelca bramek był 
Piotr Dobruchowski. Ireneusz Kania 
ufundował piłki dla LZS Wyszomierz 
do siatkówki i piłki nożnej.

Organizatorzy dziękują wyżej 
wymienionym fundatorom, a także 
Urzędowi Miasta i Gminy Nowogard 
oraz Armaturze Nowogard za dofi-
nansowanie imprezy.

Słowa podziękowania należą się 
jednak również Rafałowi Kłysowi, 
Zbigniewowi Skowrońskiemu, Izy-
dorowi Pałczyńskiemu, Markowi i 
Tomaszowi Nowackim, Dawidowi i 
Błażejowi Pałczyńskim oraz młodzie-
ży szkoły podstawowej i gimnazjalnej 
za swą pracę przy przygotowaniu 
boiska na przyjęcie gości.

Uwaga 
sportowcy!

Zaplanowana na 5 sierpnia Sparta-
kiada w Olchowie została odwołana 
z przyczyn niezależnych od orga-
nizatorów. W tym dniu spotykamy 
się na Spartakiadzie w Strzelewie. 
Natomiast Spartakiada w Olchowie 
odbędzie się w innym terminie. In-
formacje na łamach naszej gazety lub 
pod numerem telefonu 668 766 433.

IKar
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REKLAMA

banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Radiowa w
Radio VOX Gryfice

CENTRUM FINANSOWE 

„AVANTIS”
ul. 700-lecia 6/A, Nowogard

Tel. 091 39 272 68, 605 554 720
Poleca:
- atrakcyjne kredyty (nawet do 100 tys. zł)
- pożyczki gotówkowe (oferta 10 banków)
- kredyty samochodowe ( do 20 tys. na 

oświadczenie)
- kredyty konsolidacyjne (redukcja rat na-

wet o 50%)
- kredyty, pożyczki hipoteczne (szybka de-

cyzja)
- kredyty dla firm, rolników (uproszczone 

zasady)
- kredyty dla osób wpisanych do BIK, KRD 

(raty miesięczne)

Rozpocząłeś pracę lub staż 

a nie wybrałeś jeszcze funduszu emerytalnego? 
Nie daj się wylosować i przyjdź do najlepszych. 

OFE „Dom” od wielu lat plasuje się w czołówce wszelkich rankingów. 
Sprawdź nas na gospodarczych stronach „Rzeczpospolitej”.

Zadzwoń i umów się na spotkanie 694 281 784

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Informujemy, że   

3 sierpnia 2007 r.
piątek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Kłopotliwe jezioro
Jezioro – niewątpliwa atrakcja miasta staje się bardzo kłopotliwe.
Po każdym wiekszym deszczu „przepelnia się”.
Problem jest (a właściwie będzie) bardzo trudny do rozwiązania.Można 

oczywiście powiedzieć (a takie opinie słyszę od rozmówców), że nie ma 
czym się przejmować, bo deszcze ustąpią i jezioro wróci do swojego koryta.

Doświadczenie uczy, że historia lubi się powtarzać – co będzie, jeśli wy-
budujemy w ramach planu zagospodarowania terenów wokół jeziora jakieś 
atrakcyjne dróżki i ogródki, a pewnego dnia woda je „zabierze” ?

tekst LMM
foto ps
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KALENDARIUM
3 SIERPNIA

Imieniny: Augustyn, Augustyna, Cyra, Dalmacjusz, 
Dalmacy, Eufroniusz, Lidia, Marana, Miłosław, Niko-
dem, Piotr, Symeon i Szczepan
1990 - Podjęto decyzję o wprowadzeniu lekcji religii 
do szkół
1940 - Litwa została włączona do ZSRR

4 SIERPNIA

Imieniny:  Alfred, Arystarch, Dominik, Dominika, Fran-
ciszek, Fryderyk, Jan, Justyn, Krescencjusz, Krescens, 
Krescenty, Maria, Mironieg, Pęcisław, Pęcisława, Pęko-
sław, Prokop, Protazy, Rajner, Tertulian i Tertuliana

5 SIERPNIA

Imieniny: Afra, Cyriak, Kasjan, Kasjana, Maria, Me-
miusz, Nonna, Oswald, Oswalda, Parys, Stanisława, 
Wenancja, Wenancjusz, Wenanty i Wirginia
Felicysym, Jakub, January, Just, Namir, Nasław, 
Niegosław, Oktawian, Piotr, Sława, Stefan, Sykstus i 
Wincenty
Kościóły chrześcijańskie - święto Przemienienia 

Pańskiego

6 SIERPNIA

Imieniny: Abdon, Inga, Julita, Maksyma, Piotr, Rości-
sław, Sekunda, Swojsław, Ubysław, Ursus

REKLAMA

Prosimy uprze jmie  o 
sprawdzenie w legitymacji 
czy składki na ten rok są 
opłacone. Szczególnie ważne 
jest by ZKP było do końca 
maja opłacone. Z góry dzię-
kujemy.

Biuro czynne w poniedział-
ki i piątki od godziny 9.00 
do 12.00. 

Alina 
Ochman

Uwaga 

Emeryci

Informacja dla 
osób bezrobotnych 
i pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie dysponuje 
dodatkową kwotą środków finansowych, które 
zamierza przeznaczyć na szkolenia, staże, refun-
dacje kosztów poniesionych na tworzenie nowych 
miejsc pracy oraz na bezzwrotne dotacje dla osób 
rozpoczynających działalność gospodarczą.

Dodatkowe informacje udzielane są:
• w Powiatowym Urzędzie Pracy w Golenio-

wie tel. 418-34-95, 418-53-67, 407-25-7, nr wew. 
14,19.

• w Filii PUP w Nowogardzie tel. 39-21-813, 
39-21-376, nr wew. 29, 30, 33, 34.

 Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą 
-  zapraszamy.

W loterii fantowej do wygrania rower

Zabawa 
w Strzelewie

Rada sołecka w Strzelewie zaprasza w sobotę 4 
sierpnia o godz. 20.00 na zabawę taneczną z loterią 
fantową. Każdy los wygrywa. W loterii, która rozpoc-
zyna się o godz. 16.00 do wygrania wiele atrakcyjnych 
nagród. Można wygrać m.in.: kaczkę, kurkę, kubek, 
mapę powiatu, gminy, maskotki, koszulki, czapki, 
film DVD i in.

Wszystkie losy biorą udział w losowaniu o główną 
nagrodę, którą jest rower górski ufundowany przez 
firmę Bicykl Jana Zugaja.

Zapraszamy!

Skup zboża 2007

Gdzie i za ile można sprzedać zboże
W związku z okresem żniwnym publikujemy in-

formacje dotyczące miejsc oraz cen skupu zbóż.

POWIAT GOLENIOWSKI
„Poldanor” Nowogard Sp. z.o.o. w Przechlewie, 

Ferma Trzody Chlewnej.
magazyn, adres, telefon – Wierzchy (magazyny 

i suszarnia zbóż) (091) 391 09 25,
ceny skupu:
- skupowane są tylko zboża paszowe,
- jęczmień paszowy – 400 PLN netto,
- pszenżyto paszowe – 500 PLN netto,
- pszenica paszowa – 475 PLN netto,
Przyjmowane będzie zboże, które nie ma więcej 

niż 20% wilgotności (do końca tygodnia bez 
potrąceń za wilgotność).

Natomiast od poniedziałku ceny na trzech 
jednostkach: jęczmienia, pszenicy oraz pszenżyta 
będą o 40 PLN wyższe.

„Glencore” Polska Sp. z.o.o. Przybiernów. Ele-
wator Zbożowy Czarnogłowy.

magazyn, adres, telefon – Czarnogłowy 91 41 
86 214

ceny skupu:
- pszenica konsumpcyjna – 680 PLN,
- pszenica paszowa – 600 PLN,
- żyto – 600 PLN,
- pszenżyto paszowe – 570 PLN,
- rzepak – 1035 PLN,
- owies – 580 PLN,
- jęczmień – 680 PLN,
Szczecińska Centrala Nasienna sp. zo.o., 

o/Nowogard 
magazyn, adres, telefon – Elewator Nowogard, 

ul 15 Lutego 8, tel. 091 39 21 182, 39 23 694
bądź 502 186 212,
Na terenie elewatora w Nowogardzie nie ma 

suszarni. Rolnicy, którzy mają mokre zboże,  
proszeni są o przewożenie go do centrali nasiennej 
w Borkowie.

POWIAT GRYFICKI
Szczecińska Centrala Nasienna w Gryficach
magazyn, adres, telefon – Gryfice ul. Trzygłowska 

32, tel.(091) 38 430 41,

ceny skupu:
- pszenica konsumpcyjna – 620 PLN,
- pszenica paszowa – 520 PLN,
- żyto konsumpcyjne- 500 PLN,
- żyto paszowe – 450 PLN,
- jęczmień konsumpcyjny – 500 PLN,
- jęczmień paszowy – 480 PLN,
- owies kontraktowany – 430 PLN,
- owies niekontraktowany – 400 PLN,
„Chemirol” – Gryfice 
magazyn, adres, telefon – ul. Niekładzka, tel. 

(091) 38 422 31/33
- pszenica konsumpcyjna – 590 PLN,
- pszenica paszowa – 520 PLN,
- jęczmień konsumpcyjny – 539 PLN,
- jęczmień paszowy – 510 PLN,
- żyto kontraktowane – 480 PLN, 
- żyto paszowe – 465 PLN,
- pszenżyto – 460 PLN,
- rzepak kontraktowany – 970 PLN,
- rzepak niekontraktowany – 955 PLN,

„Akropol” Oświęcin Baszewice
magazyn, adres, telefon – 091 38 457 26
ceny skupu:
- pszenica konsumpcyjna – 560 PLN,
- pszenica paszowa – 529 PLN,
- jęczmień – 530 PLN,
- pszenżyto – 480 PLN,
- rzepak – 980 PLN,

POWIAT STARGARDZKI
Bioetanol Ińsko
magazyn, adres, telefon – Bioetanol Ińsko, 

091 562 38 38,
Skupy przeprowadzane są na użytek wewnętrzny 

w celach produkcyjnych.
ceny skupu:
- żyto – 450 PLN + dodatek za skrobię,
- pszenica – 480 PLN + dodatek za skrobię,
- kukurydza – 480 PLN + dodatek za skrobię,
- pszenżyto – 400 PLN + dodatek za skrobię,

* cena wyrażona w złotych za tonę
opr. ps
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Nowogard  - euroboisko 
za 2 mln złotych?

Jak poinformował nas wiceburmistrz Artur Gałęski, Gmina Nowogard 
aplikuje do programu poprawy infrastruktury sportowej i warunków do 
czynnego uprawiania wypoczynku „Euroboisko”.

W ramach działań aplikacyjnych zostało podpisane porozumienie z PZPN 
w sprawie realizacji projektu w oparciu o lokalizację na nowogardzkim sta-
dionie. Środki z PZPN-u i Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 400 tys. euro 
oraz wkład własny 500 tys. zł pozwoli wybudować kompleks rekreacyjno-
sportowy z oświetleniem, sztuczną nawierzchnią, zapleczem sanitarnym i 
innymi urządzeniami na miarę XXI wieku. 

Nad szczegółami projektu pracuje teraz Wydział Rozwoju Lokalnego i Fun-
duszy zewnętrznych UMiG, którym kieruje p. Tomasz Lubczyński. Podobne 
projekty będą realizowane w 14 lub15 gminach naszego województwa. Szanse 
Nowogardu oceniane są bardzo wysoko!

inf. własna

Dlaczego nie działa?
Zapewne wielu z nas zauważyło, że nowogardzki wiatrak, od dłuższego 

już czasu, nie działa. 

Otóż, trwająca do tej pory, 
awaria wiatraka spowodo-
wana została uderzeniem 
pioruna. 

O bliższe informacje w 
tej kwestii poprosiliśmy 
pana Jakuba Sobieralskie-
go, rzecznika prasowego 
PUWIS, który udzielił nam 
następującej wypowiedzi:

W dniu 26 czerwca, tuż 
przed godziną 15, wystąpiły 
wyładowania atmosferycz-
ne, powodując nagły wzrost 
napięcia na linii elektrycz-
nej, co spowodowało prze-
pięcie i awarię na elektro-
wni wiatrowej (uszkodzona 
została rozdzielnia wia-
trowa). Powstała szkoda, 
będąca następstwem wyła-
dowania atmosferycznego, 
zgłoszona została do Zakła-
du Energetycznego ENEA, 
który dokonał rozłączenia 
wyłączników głównych i 
bezpieczników. W tym sa-
mym czasie o zdarzeniu 
poinformowaliśmy firmę 
specjalizującą się w napra-
wie wiatraków oraz władze 
gminy Nowogard. Orien-
tacyjny termin usunięcia 
skutków szkody, który przewidziany 
został przez firmę specjalistyczną, 
wynosi około 4 tygodnie.

W dniu 1 sierpnia została zde-
montowana rozdzielnica średniego 
napięcia, która uległa uszkodzeniu 
i  przystąpiono do montażu nowej 
rozdzielnicy, sprowadzonej z Austrii. 
Prawdopodobnie próba uruchomienia 
elektrownii wiatrowej nastąpi do koń-
ca tego tygodnia. Koszt naprawy osza-
cowano na kwotę 60 tysięcy PLN.

Przyczyną dość długiego oczeki-
wania na naprawę wiatraka jest to, 
że specjalny rozdzielnik, o czym już 
wcześniej wspomniano, sprowadzony 
został z Austrii, oprócz tego, naprawą 
wiatraka zajmuje się firma ENEA, 
która ze względu na uprawnienia, ma 
wyłączność na naprawę przewodów 
elektrycznych znajdujących się w 
wiatraku. 

ps
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W skrócie o szlachetnych żołnierzach, 
aby czytelników nie zanudzać 

To mnie denerwuje…

A co po 63 latach ?

Szedł Chrystus złamany
pod brzemieniem krzyża.
Pochylił się boleśnie, do
ruin się zniżył.

Szedł zgliszczami Podwala,
Piwnej, Świętojańskiej i 
rosły przed Nim nowe
stacje Męki Pańskiej

Szedł zgliszczami Śródmieścia, 
Woli i Ochoty, i próżno
 Szukał kresu warszawskiej
 Golgoty.

I próżno szukał ludzi
pośród pogorzelisk. Nie
ma ludzi w tym
mieście, wszak ludzie
posnęli.

I próżno szukał wzrokiem 
wśród ruin dokoła
Weroniki, co chustą
pot Mu zetrze z czoła

Aż spojrzał w czyjeś
oczy, w których zgasło 
życie i znalazł w
nich swej twarzy
Najświętszej odbicie.

I zapłakał. I jeszcze
do gruzów się zniżył
- Na Krakowskim
Przedmieściu, raz
czwarty, padł Chrystus 
pod krzyżem.
Zbigniew Chałko (1921-1994) poeta i żoł-

nierz, powstaniec warszawski, zwany „Bardem 
Starego Miasta”. Odznaczony Krzyżem Walecz-
nych i Krzyżem Virtuti Militari. Na emigracji 
wydał dwa zbiory wierszy: „Jaworowe niebo” i 
„Stropy staromiejskie”, pozostałe ukazały się po 
śmierci. W 1995 r. ukazał się też jego „Dziennik 
jeniecki”. Zmarł w Chicago.

Ten oto pan to mój dziadek 
– tata mojej mamy, Walerian 
Kosiński. W wojnie polsko–bol-
szewickiej legionista – ułan. 

Z piosenką na ustach „Hej, kto 
Polak na bagnety!” cwałował na 
gniadym i gnał z Polski bolszewi-
ków, aż się kotłowało.

Syn dziadka Walerek, przybocz-
ny generała Władysława Andersa,  
toczył zaciekłe walki pod Monte 
Cassino. Nie zginął śmiercią wa-
lecznych, ale też po skończonej 
bitwie do Polski nie wrócił. Jako, że 
ówczesne władze komunistyczne 
polskich andersowców uznały za 
zdrajców polskiego narodu, za 
wrogów Polski Ludowej. W 1946 
Walerek zmarł na obczyźnie, w 
tęsknocie za Polską i swoją najbliż-
szą rodziną. 

Mój ojciec i brat – szesnastoletni 
wówczas chłopak, to autentyczni 

powstańcy warszawscy. Mniej 
więcej w czterdziestym dniu po-
wstania zginęli bez śladu. Długo, 
bardzo długo po nich całej najbliż-
szej rodzinie łzy z oczu spływały. 
Nie znamy ich miejsca wieczne-
go spoczynku, przeto w Dzień 
Wszystkich Świętych, o jednej i 
tej samej godzinie cała piątka ro-
dzeństwa, każdy w swoim miejscu 
zamieszkania, za ich szlachetne 
dusze zapalamy znicze pamięci u 
podnóża Krzyży Świętych. 

W hołdzie dla całej tej braci 
powstańczej poeta i żołnierz Po-
wstania Warszawskiego Zbigniew 
Chałko - Warszawską Golgotę 
napisał: (wiersz obok)

 Zośka

W dniu 1 sierpnia o godzinie 
17.00 w większości miast w Polsce 
włączono syreny alarmowe, aby 
upamiętnić patriotyczny zryw 
mieszkańców Warszawy, uczcić 
uczestników heroicznych walk w 
Powstaniu Warszawskim, oddać 
hołd ofiarom nie tylko walk z 
Niemcami, ale i dyskryminacji w 
powojennej Ludowej Ojczyźnie.

Głos syreny słyszany był także 
w całym Nowogardzie. Niestety, 
na głos syreny nikt nie zarea-
gował! Byłem akurat na placu 
Wolności i stałem osłupiały. 
Spacerowicze spokojnie sie-
dzieli na ławkach, grupy dzieci 
i młodzieży rozbawione, zajęte 
„ komórkami”i  rowerowymi 
slalomami, żaden kierowca nie 

zatrzymał pojazdu, a piesi jakby 
przyspieszali…

Czy naprawdę zapomnieliśmy o 
uczuciach i zachowaniach patrio-
tycznych, czy nie stać nas nawet na 
chwilę zadumy? A może teraz już 
tego nie uczą…

LMM

„Warszawianką jestem” – wciąż 
i na każdym kroku podkreśla pani 
prezydent stołecznego miasta War-
szawy. Tak? A ja? A ja wygnańcem 
warszawskim jestem. Komuna 
wówczas nie miała litości dla sierot 

powstańczych. Zgodnie z plaka-
tem „Janek jedzie na Zachód” wsa-
dzono je do bydlęcych wagonów 
i jazda z Warszawy na tak zwany 
„Dziki Zachód”. A w ich miejscu, 
jak mówili rdzenni Warszawianie, 

zasiedlono Warszawę czerwoną 
hałastrą. A świadectwem tego 
jest, jak ci i ich młode pokolenie 
wyżywają się dziś na prawdziwych 
polskich patriotach.

Zośka 

Brakujące akty stanu cywilnego
Urząd Miasta w Nowogardzie na swojej stronie internetowej zamieścił komunikat skierowany do 

osób pochodzących z terenów wschodnich tzw. „zabużańskich”. Jest to informacja o instytucjach, do 
których mogą się zgłosić te osoby w celu uzyskania brakujących aktów stanu cywilnego. 

Księgi parafialne oraz inne do-
kumenty z tych terenów znajdują 
się w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Warszawie oraz w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Łodzi. Jeżeli 
urodzenie, małżeństwo lub zgon 
nastąpiły przed 1945 rokiem na 
terenach zabużańskich, wniosek 
o wydanie odpisu skróconego aktu 
stanu cywilnego należy kierować 
do Archiwum Akt Zabużańskich 
w Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. 
Smyczkowa 14, 02-678 Warszawa. 
Natomiast Urząd Stanu Cywilnego 
Łódź – Centrum (ul. Piłsudskiego 
100, 92-326 Łódź) dysponuje ak-

tami ustalonymi postanowieniami 
sądów z lat 1947-1952. 

Wszyscy zainteresowani miesz-
kańcy naszej gminy, mogą się 
zgłosić do Urzędu Stanu Cywil-
nego w Nowogardzie, by uzyskać 
informację czy w tym Archiwum 
znajduje się taki akt. W przypadku 
gdy nie widnieje  w księdze, należy 
złożyć (wraz z odpowiednimi 
dokumentami) wniosek o od-
tworzenie aktu. Decyzje wydaje 
się w urzędzie stanu cywilnego w 
miejscu zamieszkania, natomiast 
wpis i akt znajdują się tam, gdzie 
się dana osoba urodziła. 

Jak podaje komunikat, bezpłat-
ne są akty wystawiane dla potrzeb 
ubiegania się o wydanie dowodu 
osobistego.

Bardzo dużo aktów znajduje się 
również w Zbiorach Archiwal-
nych Urzędu Stanu Cywilnego 
w Szczecinie. Jest to wykaz nie-
mieckich ksiąg stanu cywilnego 
sporządzonych w Szczecinie przed 
1945 rokiem.

Księgi stanu cywilnego po upły-
wie 100 lat od ich zamknięcia prze-
kazywane są właściwym archiwom 
państwowym.

Opr. PM
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Wszystkim, 
którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze

śp. 
Jana Łęckiego

serdeczne podziękowania
składa rodzina

Skorzystaj z okazji !!!

Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 

w prawo odrębnej własności 
(fragm. zaczerpnięty z  “Naszego Dziennika”,

 autor: Adam Biela, prof. KUL, senator RP VI kadencji)
Uwłaszczenie mieszkaniem, do którego członek 

spółdzielni ma spółdzielcze lokatorskie prawo, regulują 
przepisy art. znowelizowanej ustawy. Jakie warunki wi-
nien spełnić członek spółdzielni, żeby został uwłaszczony 
mieszkaniem, do którego aktualnie ma spółdzielcze 
lokatorskie prawo?

Złożenie wniosku o uwłaszczenie

Pierwszym krokiem koniecznym zmierzającym do roz-
poczęcia przez spółdzielnię procedury uwłaszczenia jest 
złożenie przez członka spółdzielni do zarządu spółdzielni 
pisemnego wniosku z żądaniem przeniesienia na niego 
prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Złożenie 
takiego wniosku przez członka spółdzielni, który chce być 
uwłaszczony mieszkaniem, jest niezbędne, gdyż ustawa 
nie przewiduje uwłaszczenia z mocy samego prawa. 
W dniu złożenia wniosku uwłaszczeniowego członek 
spółdzielni nabywa prawo roszczenia do uwłaszczenia 
swoim mieszkaniem.

Czy istnieje konieczność składania ponownie 

wniosków?

W związku z koniecznością składania wniosku o 
uwłaszczenie aktualne są pytania: co z wnioskami zło-
żonymi przez członków spółdzielni przed 31 lipca 2007 
roku? Przykładowo, czy jeśli członek spółdzielni złożył 
stosowny wniosek o uwłaszczenie w 2001 r. lub w 2003 
r. i do tej pory nie został uwłaszczony, to czy winien on 
ponownie złożyć wniosek po wejściu w życie nowych 
przepisów? l co więcej: jeśli członek spółdzielni złożył 
wniosek o uwłaszczenie w sytuacji, gdy obowiązywały 
inne przepisy niż te, które obowiązują od 31 lipca 2007 r., 
to na jakich warunkach uzyska on uwłaszczenie?

Pytania te są bardzo istotne, zaś odpowiedzi na nie 
wynikają bezpośrednio z przepisów art. 7 ust. 5 ustawy, 
który mówi, iż:

„Zgłoszone na piśmie roszczenia, o których mowa w 
art. 12, art. 15, art. 17”, art. 1715, art. 39, art. 48 oraz art. 48’, 
niezrealizowane do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, 
są rozpatrywane na podstawie niniejszej ustawy”.

Jak należy interpretować ten przepis? Jeżeli wniosek 
o uwłaszczenie został złożony przed 31 lipca 2007 r. i nie 
znalazł swojego finału w podpisanej przez obie strony 
(a więc wnioskodawcę oraz członka zarządu spółdzielni) 
umowie cywilnoprawnej w kancelarii notarialnej, to 
wówczas wniosek ten, począwszy od 31 lipca 2007 n, 
będzie realizowany według przepisów i na warunkach 
znowelizowanej ustawy. Składanie nowego wniosku jest 
z gruntu niepotrzebne.

Koszty uwłaszczenia

Jakie koszty będzie ponosił członek spółdzielni prze-
kształcający spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszka-
nia w prawo odrębnej własności?

Koszty te należy podzielić na trzy części:
1) koszty należne do wpłaty na konto spółdzielni miesz-

kaniowej stanowiące finansowy warunek przystąpienia 
przez zarząd spółdzielni do aktu notarialnego, w którym 
spółdzielnia przenosi na członka spółdzielni swoje do-
tychczasowe prawo do tego lokalu mieszkalnego;

2) wynagrodzenie notariusza za ogół czynności 
dokonanych przy zawieraniu umowy przeniesienia 
własności;

3) koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgo-
wym.

Wpłaty na rzecz spółdzielni

Pierwszy z tych składników kosztowych, który należny 
jest do wpłaty na konto spółdzielni, zawiera trzy nastę-
pujące pozycje (patrz art. 12 ust. 1 pkt 1-3):

1) spłata przypadającej na dany lokal części kosztów 
budowy będących zobowiązaniami spółdzielni, w tym w 
szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredyto-
wego wraz z odsetkami;

2) spłata nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub 
dotacji w części przypadającej na dany lokal mieszkalny, 
o ile spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej od-
prowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze środków 
publicznych lub z innych środków;

3) spłata zadłużenia z tytułu opłat w pokrywaniu 
kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem 
nieruchomości w części przypadającej na dany lokal, 
eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących 
mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z posta-
nowieniami statutu (czyli tzw. opłaty miesięczne).

Jak rozumieć poszczególne pozycje kosztowe?

Pierwsza z tych pozycji jest oczywista. Chodzi o pokry-
cie przez członka spółdzielni całkowitego kosztu budowy, 
który przypada na jego lokal mieszkalny. Rozumie się 
przez to również ewentualną spłatę kredytu, jeśli kredyt 
taki został zaciągnięty. O ile członek spółdzielni rozliczył 
się już ze spółdzielnią z tego tytułu, to żadnych kosztów 
w tym punkcie już dodatkowo nie będzie ponosił z tytułu 
uwłaszczenia.

Drugi tytuł wpłaty do spółdzielni dotyczy nominalnej 
kwoty umorzonego kredytu, która przypadłaby na da-
ne mieszkanie, o ile faktycznie spółdzielnia z takiego 
umorzenia części kredytu skorzystała w okresie PRL. Przy 
przekształceniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do 
lokalu w prawo odrębnej własności spółdzielnia zobo-
wiązana jest zwrócić budżetowi państwa kwotę nomi-
nalną umorzonego kredytu. Ustawodawca przewiduje 
więc jako jeden z warunków uwłaszczenia konieczność 
spłaty przez członka spółdzielni odpowiedniej kwoty 
nominalnej na konto spółdzielni, przypadającej na jego 
lokal mieszkalny. Będzie to kwota rzędu kilkudziesięciu 
lub nawet kilkunastu złotych. Członkowie spółdzielni, 
znając rozliczenie kosztów budowy ze spółdzielni, wie-
dzą, jakie są kwoty realne umorzenia kredytowego lub 
dotacji, z których skorzystała spółdzielnia. Nominalną 
kwotę łatwo jest wówczas wyznaczyć, odcinając na lewą 
stronę, idąc od przecinka w kwocie realnej. Tę kwotę 
należy właśnie wpłacić do spółdzielni jako warunek 
uwłaszczenia wymagany przez znowelizowane przepisy 
ustawy w art. 12 ust. 1 pkt 2. Artykuł 46’ ustawy stanowi, 
iż wpływy, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych, przeznacza się na 
spłatę, podlegającej odprowadzeniu do budżetu pań-
stwa, umorzonej części kredytu obciążającej lokal, który 

jest przedmiotem uwłaszczenia na rzecz osoby fizycznej 
- członka spółdzielni. Spółdzielnia mieszkaniowa winna te 
kwoty, realizując uwłaszczenie swoich członków, wpłacić 
do budżetu państwa, co przewidują kolejne ustawy bu-
dżetowe, począwszy od 2002 r., przewidując przychody 
z tego tytułu od spółdzielni. Wpłacając je, spółdzielnia 
kończy w ten sposób rozliczenie z budżetem państwa 
kwoty umorzonego kredytu zgodnie z ustawą budżetową 
oraz przepisami prawa bankowego. W części 18. budżetu 
państwa (budownictwo, gospodarka przestrzenna i 
mieszkaniowa) w dziale 700. (gospodarka mieszkaniowa) 
na 2007 r. zaplanowano przychody z tego tytułu (zwrot 
nominalnych kwot umorzeń kredytowych w związku z 
przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa 
w prawo własności) na kwotę 35 min złotych.

Trzecia pozycja kosztów uwłaszczenia (określona 
w art. 12 ust. 1 pkt 3) jest bardzo oczywista. Chodzi o 
spłatę przez uwłaszczającego się członka spółdzielni 
ewentualnych zaległości w zakresie comiesięcznych opłat 
za eksploatację i utrzymanie nieruchomości, których 
częścią jest uwłaszczone mieszkanie (m.in. opłaty za 
wodę, wywóz śmieci, światło na ulicach itp.). Jeśli członek 
spółdzielni jest na bieżąco z opłatami, to oczywiście nie 
będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związa-
nych z tym punktem.

Opłata notarialna

Ustawodawca zmniejszył wynagrodzenie notariusza 
za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy 
zawieraniu umowy cywilnoprawnej do 1/4 minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. W 2007 r. będzie to więc kwota 
234 zł = 36 zł x 1/4 plus 22-procentowy podatek VAT 
od tej kwoty, czyli 51,48 złotego. Łącznie więc opłata 
notarialna w 2007 r. wyniesie 285,48 złotego. Należy się 
również liczyć z opłatą za każdą kopię sporządzanego 
przez notariusza aktu notarialnego w kwocie 10-20 zł 
od kopii. Licząc po droższej stawce za 4 kopie, będzie to 
kwota 80 złotych.

Opłata sądowa

Podstawą prawną opłat sądowych dotyczących wpisu 
do księgi wieczystej treści aktu notarialnego stwierdzają-
cego przekazanie przez spółdzielnię swojemu członkowi 
prawa własności lokalu zgodnie z przepisami ustawy o 
spółdzielniach mieszkaniowych regulują przepisy art. 42 i 
art. 44 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych.

Z treści tych przepisów wynika, iż opłaty te dotyczą 
dwóch czynności prawnych:

1) założenia księgi wieczystej z uwagi na wyodrębnioną 
nieruchomość lokalową wraz z pomieszczeniami przyna-
leżnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, w tym 
gruntowej - opłata stała wynosi 60 zł;

2) opłata stała od wniosku o wpis do księgi wieczystej 
prawa własności lokalu wraz z pomieszczeniami przy-
należnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, 
w tym gruntowej, w przypadku uwłaszczenia lokalu 
mieszkalnego w lokalu spółdzielczym - opłata ta wynosi 
200 złotych.

Tak więc łącznie opłaty sądowe - wieczystoksięgowe 
- będą wynosiły 260 złotych. Opłaty te można uiścić w 
kancelarii notarialnej, łącznie z opłatami pobieranymi 
przez notariusza, który zwykle oferuje załatwienie 
spraw wieczystok-sięgowych w sądzie w ramach wy-
konywanych przez siebie usług notarialnych. Tego rodza-
ju oferta jest dogodna dla członków spółdzielni. Łącznie 
opłaty notarialne oraz opłaty sądowe będą wynosiły 
około 625 złotych.  

CDN
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W obiektywie Jana Korneluka   -  Nie pal ognia w lesie

Spółdzielnie mieszkaniowe

Mieszkania za grosze
wiązek załatwić podanie w ciągu trzech 
miesięcy. Według opinii prezesów 
będzie to w niektórych wypadkach 
niemożliwe – trzeba bowiem do no-
tariusza dostarczyć wyrysy i wypisy z 
ksiąg wieczystych. Niebagatelną rolę 
odgrywa także wycena mieszkania 
(będą zapewne protesty i odwołania). 
Np. SM „Dąb” w Szczecinie podaje, że 
u nich wykup będzie kosztował od 20 
złotych do 11 tysięcy złotych.

Wymienione w ustawie 3 miesiące 

liczy się od dnia złożenia podania lub 
od 31 lipca (byli tacy, którzy już w maju 
składali podania czekając na ustawę 
sejmową).

Wprawdzie niektóre partie (SLD) i 
lokatorzy , którzy płacili za własność 
dziesiątki tysięcy złotych grożą, że za-
skarżą ustawę do Trybunału Konsyty-
tucyjnego ale nie zatrzymuje to procesu 
przemian własnościowych. Chętni na 
wykup nie powinni się przejmować 
– Trybunał rozpatrzy wniosek zapew-
ne dopiero w II kwartale przyszłego 
roku, a do tego czasu wykup już się 
zakończy.

O lokalnych nowogardzkich prob-
lemach napiszemy jak tylko uzyskamy 
konkretne informacje. Prezes wraca z 
urlopu w poniedziałek 6 sierpnia.

LMM

PS. Wykładnię niektórych punktów 
ustawy prezentujemy obok - w artykule 
na stronie 6.

Czy po przekształceniach w 
tym budynku mieścił się będzie 
Zarząd … Wspólnot Mieszka-
niowych?

31 lipca weszła w życie ustawa o 
możliwości wykupu spółdzielczego 
mieszkania lokatorskiego na własność 
za bardzo małe pieniądze.

Jak przekazują media w całym kraju, 
ustawiają się gigantyczne kolejki chęt-
nych do wykupu.

My niestety dzisiaj nie możemy nic 
napisać o sytuacji w Nowogardzie. 
Największa spółdzielnia w mieście, 
czyli SM „Gardno”, nie udziela żadnych 
informacji, bo …prezes. wiceprezes i 
główna księgowa są na urlopach.

Możemy przekazać najważniejsze 
sprawy, z którymi mogą się spotkać lo-
katorzy pragnący wykupić mieszkanie 
na własność.

Po pierwsze – nie trzeba wypełniać 
żadnych specjalnych druków ani 
formularzy. Wystarczy złożyć krótkie 
podanie: „Proszę o przekształcenie lo-
katorskiego prawa do lokalu w odrębną 
własność”.

Po drugie – trzeba mieć uregulowane 
prawo do lokalu – chodzi o lokatorów 
po rozwodzie, po śmierci jednego z 

małżonków itp. Ważna jest też wiado-
mość, że przekształcać można tylko 
lokale niezadłużone. Wielu lokatorów 
musi więc najpierw spłacić ciążące na 
mieszkaniach kredyty.

Po trzecie – SM ma ustawowy obo-
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Zakład Fryzjerski LUZ 
nowoczesne strzyżenie

PRZEDŁUŻANIE I ZAGĘSZCZANIE 
   WŁOSÓW WIELOKROTNEGO UŻYTKU

ul. Warszawska (wejście od Agencji PKO)

Tel. 508 301 785

Syn Magdaleny Szuster 
ur.27.07.07 z Budzie-
szawic

Syn Anety Kaczmarek 
ur.30.07.07 z Osowa

 Witamy wśród nas...

BURMISTRZ DOBREJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na realizację zadania p.n. 
„DOSTAWA I WYMIANA OKIEN I PARAPETÓW DREWNIANYCH 

NA PCV, W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBREJ”
Termin realizacji (wymagany) - 17.09.2007 r.

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia – SIWZ, można 

odebrać w Urzędzie Miejskim w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, pok. nr 14 od dnia 
01.08.2007 r. w godz. 800-1500, lub na stronie internetowej www.bip.dobragmina.pl.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Sebastian Kuran, 
tel. (091)3914538.

Wadium - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) 
Termin wpłaty wadium – do dnia 17.08.2007 r. 
Miejsce wpłaty wadium: kasa Urzędu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank Spół-

dzielczy Goleniów, Oddział w Chociwlu, nr konta 36937510415502447120000010.
Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Do-

bra, do dnia 20.08.2007r.  do godz. 1200.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego 

– pok. nr 8. Koperta powinna być oznaczona: „Oferta na dostawę i wymianę okien i pa-
rapetów drewnianych na PCV, w budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej. Nie otwierać 
przed 20.08.2007 r. godz. 1300”. 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100 %
Oferent winien złożyć jedną ofertę zawierającą wynagrodzenie w cenie netto i brutto za 

wykonanie robót remontowych zgodnie z zakresem rzeczowym w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.

Zamawiający powiadomi wszystkich oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty i 
zawrze umowę w terminie 7 dni z wybranym oferentem.

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zastosowaniem obowiązujących preferen-
cji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.

Dobra, dn. 31.07.2007 r.
P.O. BURMISTRZA DOBREJ

DOROTA KISIEL

Rieter to międzynarodowa firma produkcyjna z branży motoryzacyjnej 
specjalizująca się w wytwarzaniu elementów wygłuszających do wnętrz samo-
chodów. 

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, która dba o swoich pracowników. 
Umożliwiamy osobom pracującym u nas rozwój osobisty i zawodowy. Jeśli szukasz 
pracy, gdzie nie ma czasu na nudę-czekamy na Ciebie.

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko: 

Specjalista ds. logistyki
Miejsce pracy: Nowogard, woj. zachodnio-pomorskie

Wymagania:
- Wykształcenia średnie lub wyższe (mile widziane kierunkowe) 
- Bardzo dobrej znajomości angielskiego (wymóg konieczny) 
- Znajomość j. niemieckiego będzie dodatkowym atutem 
- Dobrej znajomości pakietu Office (zwłaszcza aplikacji EXCEL)
- Zdolności analitycznych
- Mile widziane doświadczenie w firmie produkcyjnej na podobnym 

stanowisku
Oferujemy: 
- Współpracę z młodym i dynamicznym zespołem
- zdobycie ciekawego doświadczenia zawodowego
- Międzynarodowe środowisko pracy

W tytule wiadomości prosimy podać nazwę stanowiska.
Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie dokumentów 
w postaci CV i LM na adres:  rekrutacja.PL@rieterauto.com

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 
29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883)”.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu 

w obrębie 2 miasta Nowogard
Na podstawie art. 17 pkt l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, póź. 717 z póź. zmianami) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Nowogardzie uchwały Nr 
IX/52/07 z dnia 27 czerwca 2007r. o przystąpieniu do sporządzenia mie-
jscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie 
2 miasta Nowogard.
Obszar wskazany do opracowania planu od wschodu graniczy z ulicą 
Generała Józefa Bema, od strony północnej i południowej z działkami 
zabudowanymi budynkami mieszkalnymi oraz gospodarczymi. Wschod-
nia granica terenu stanowi granicę administracyjną miasta Nowogard.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu. 
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie przy Placu Wolności l, w terminie 21 dni od dnia ukazania 
się ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości.
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SNACK BAR
zaprasza

na pizzę 
prosto z pieca

Plac Wolności 7
Tel. 091 39 26 913 - dowóz

Pizzeria „FANTAZJA”
organizuje przyjęcia 

okolicznościowe
Zapraszamy

Tel. 091 39 20 750

Rada Sołecka w Ostrzycy 

wynajmie 
pomieszczenie 
przeznaczone na sklep.

Kontakt: 091 39 18 712

Sołtys Ostrzyca 30

 Tynki maszynowe, gipsowe, 

cementowo-wapienne z agregatu,
docieplanie budynków, styropian, wełna, elewacje

Tel. 514 386 866, 513 872 042

Firma 
zatrudni kierowcę

kat C + E 
na dobrych warunkach płacowych.

Tel. 0604 107 976

KEWES FLORISTIK 
POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Nadtorowa 15 
72-200 Nowogard 

ogłasza zapisy osób 

chętnych do pracy 
na sezon jesienny 2007 

przy kompozycjach nagrobnych 
i wieńcach adwentowych. 

Prosimy o kontakt osobisty 
w siedzibie firmy przy 

ul. Nadtorowej 15 
lub kontakt telefoniczny 

091 39 26 011 lub 091 39 20 544. 
ZAPRASZAMY

Swedwood jest grupą przemysłową wchodzącą w skład IKEA. Nasz 
zakład jest producentem mebli sosnowych. Swoją działalność rozpoczął 
od 1996 r. Jesteśmy firmą dynamicznie rozwijającą się i wciąż tworzącą 
nowe miejsca pracy. Swedwood oddział Goleniów  poszukuje pracown-
ików na stanowiska: 

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
Od kandydatów oczekujemy: 
• dyspozycyjności, samodzielności, sumienności
• umiejętności pracy w zespole.
• kurs operatora wózka widłowego, 
Oferujemy:
• wynagrodzenie do negocjacji
• po okresie próbnym wynagrodzenie podwyższane adekwatnie do  
osiąganych efektów
• nowoczesne zaplecze socjalne gwarantujące bardzo dobre warunki 
sanitarne 
• posiłek regeneracyjny dla każdego pracownika 
• bezpieczne warunki pracy oraz odzież ochronną 
Dokumenty aplikacyjne (cv i list motywacyjny) prosimy przesyłać do 
29.06.2007 na adres:

Swedwood Poland sp. z o.o. oddział Goleniów, 
Dział Personalny, 72-100 Goleniów ul. Pułaskiego 19

lub na adres e-mail:   
anna.ciszak@swedwood.pl, barbara.brygman@swedwood.pl

Prosimy o umieszczenie w ofercie klauzuli o następującej treści: ,,Wyrażam zgodę na przet-
warzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych, Dziennik Ustaw nr 133 poz. 883),, 

Swedwood
Poland Sp.z o.o. oddział Goleniow

Swedwood jest grupą przemysłową wchodzącą w skład IKEA. Nasz 
zakład jest producentem mebli sosnowych. Swoją działalność rozpoczął 
od 1996 r. Jesteśmy firmą dynamicznie rozwijającą się i wciąż tworzącą 
nowe miejsca pracy. Swedwood oddział Goleniów  poszukuje pracown-
ików na stanowiska: 

PRACOWNIK PRODUKCJI
od kandydatów oczekujemy: 
• dyspozycyjności, samodzielności, sumienności
• umiejętności pracy w zespole.
• mile widziane doświadczenie w zawodzie stolarskim lub meblarskim, 
Oferujemy:
• wynagrodzenie w okresie próbnym wraz z premią produkcyjną w 
wysokości min. 8,5 zł/h brutto
• po okresie próbnym wynagrodzenie podwyższane adekwatnie do  
osiąganych efektów
• nowoczesne zaplecze socjalne gwarantujące bardzo dobre warunki 
sanitarne 
• posiłek regeneracyjny dla każdego pracownika 
• bezpieczne warunki pracy oraz odzież ochronną 
Dokumenty aplikacyjne (cv i list motywacyjny) prosimy przesyłać do 
29.06.2007 na adres:

Swedwood Poland sp. z o.o. oddział Goleniów
Dział Personalny, 72-100 Goleniów ul. Pułaskiego 19

lub na adres e-mail:   
anna.ciszak@swedwood.pl, barbara.brygman@swedwood.pl

Prosimy o umieszczenie w ofercie klauzuli o następującej treści: ,,Wyrażam zgodę na przet-
warzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych, Dziennik Ustaw nr 133 poz. 883),, 

Swedwood
Poland Sp.z o.o. oddział Goleniow

Gwarancja profesjonalnego 

zarządzania Wspólnotą
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości z długo-
letnim stażem w zarządzaniu Wspólnotami Mieszka-
niowymi bardzo chętnie przyjmie ofertę zarządzania 
Wspólnotami Mieszkaniowymi.
Nr licencji zawodowej zarządcy nieruchomości 7259 
z dnia 28 maja 2001 r.
Tel. kontaktowy 692 866 893 od 9.00 do 22.00

UWAGA!  

Najbliższy kurs 

na Przewóz Osób 

i Rzeczy 
rozpocznie się 

dnia 17.08.2007 r. 
Szczegółowe informacje 

pod nr tel. 091 39 27 467, 
509 910 772. 

Serdecznie zapraszamy!

ARTYKUŁY 
SZKOLNE
Najwyższa jakość

Najniższe ceny
poleca Hurtownia „PIER”

Nowogard, ul. Woj. Polskiego 3
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Poradnia Medycyny Pracy 

NZOZ „SANUS” 
pokój. 210 w Przychodni 

(ul. Kościuszki) 
zaprasza na:

- badania profilaktyczne, wstępne, okreso-
we i kontrolne pracowników

- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWENCI!!! 

CENY PROMOCYJNE!
Rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

P.U.H. GRUND-MAX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

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”)

USŁUGI 

HYDRAULICZNE
c.o., wod. – kan., gaz

tel. 504 517 117
697 227 603
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OG£OSZENIA 
DROBNE

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

ul. Boh. Warszawy 7A

NIERUCHOMOŚCI

• Kupię mieszkanie 2 lub 3 po-

kojowe własnościowe w Nowo-

gardzie na os. Radosława lub 

w innej części miasta. Tel. 0605 

522 340.

• Zamienię mieszkanie własnoś-

ciowe 3 pokojowe w bloku plus 

garaż na dom w Nowogardzie z 

dopłatą. 609 758 804.

• Kupię dom w Nowogardzie 

może być połowa lub piętro. 

607 066 425.

• Nowogard – sprzedam dom wol-
nostojący o pow. 220 m kw z du-
żym ogrodem. 504 64 30 95.

• Sprzedam lokal o pow. 167 m 
kw, Dobra Nowogardzka. Tel. 
604 961 199.

•  Szukam do wynajęcia mieszkania 
2 pokojowego lub kawalerki. No-
wogard okolice. Tel. 0513 244 506. 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we, na parterze wraz z garażem, 
o podwyższonym standardzie, 
cena do uzgodnienia. Tel. 0607 
347 422.

• Sprzedam działkę budowlaną 

w Nowogardzie przy drodze na 

Kamień Pom., 23 ary, uzbrojo-

na, woda, światło, ogrodzona. 

602 742 484.

• Mieszkanie 104 m kw, dwie ła-

zienki, salon 52 m kw, stan ide-

alny sprzedam. Tel. 602 74 24 

84.

• Kupię mieszkanie bezczynszowe, 
3 pokojowe lub pół domu. Tel. 
886 508 588.

• Posiadam garaż do wynajęcia ul. 5 
Marca (centrum). 607 289 885.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we, 58,60 m kw + garaż, bezczyn-
szowe. 602 117 641.

• Sprzedam działkę rekreacyjną z 
wszystkimi mediami. 608 337 427.

• Wynajmę pokój 1 dziewczynie z 
dostepem do kuchni i łazienki. Tel. 
605 631 691.

• Kawalerka umeblowana do wyna-
jęcia. 502 405 299.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we, 58 m kw w Nowogardzie. Tel. 
513 153 646 (po 16.00).

MOTORYZACJA

• Sprzedam radio cd samochodo-
we PIONEER DEH-30 MP, MP3, 
pilot 4x50 W, gwarancja nowe + 
głośniki x 4 samochodowe. Cena 
kompletu  890,00 zł. Tel 0605 
522 340. 

•  Sprzedam Audi A6, 2,5 TDI, 
QUATRO, 6 biegów, XENON, 2XPP. 
660 797 830. 

• Sprzedam Honda Civic, stan do-
bry, cena do uzgodnienia. Tel. 091 
39 22 738.

• Sprzedam Opel Corsa, 1993 r., poj. 
1,2, cena 5 400 zł do uzgodnienia. 
Tel. 504 026 530.

• Sprzedam Fiat Punto, 1995 r., 

poj. 1,1, stan techniczny bar-

dzo dobry, cena do uzgodnie-

nia. Tel. 694 629 262.

• Sprzedam Seat Ibiza, 1992 r., poj. 
1,5, stan dobry, cena do uzgod-
nienia. Tel. 692 397 785.

• Sprzedam Ford Mondeo, 1,8 
TD, 1996 r. XI, wszystko oprócz 
klimy. 695 98 29 04, 697 99 26 
05.

ROLNICTWO 
• Sprzedam konie. Tel. 668 141 971, 

091 39 18 260.
• Sprzedam pasiekę minimum 36 

rodzin. Tel. 602 350 007.
• Sprzedam 2 krowy (jedna na 

wycieleniu), 2 jałówki 2 –letnie, 
zacielone i jałówkę 6 miesięczną. 
Tel. 500 752 573.

• Sprzedam klacz 4 –letnią. 
505 620 285.

• Kupię zboże paszowe. 091 39 
18 275. Płatne od ręki.

• Sprzedam prosięta. 604 390 356.
• Sprzedaż jaj wiejskich. 091 39 

17 644.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• Profesjonalne strony internetowe 
na indywidualne zamówienie – 
szybki czas realizacji, faktury VAT. 
0605 522 340.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 

373 143.

• Transport, przeprowadzki 

– 0604 516 451.

• Fachowo wykonam re-
monty mieszkań – glazura, 

malowanie,szpachlowanie, pane-
le. 0781 295 867.

• Wynajmę rusztowanie elewacyjne 
„Layher” 100 m. Tel. 692 478 465.

• Usługi remontowo – budowlane. 
880 690 324.

• Nauka angielskiego. 0501 
350 107.

PRACA

• Zatrudnimy osobę do prac przy 
montażu okien. Wymagane pra-
wo jazdy. Fabryka okien i drzwi 
„OKNO” Nowogard. Tel. 091 39 
25 639.

• Zatrudnimy handlowca do pracy 
w biurze i w terenie. Znajomość 
obsługi urządzeń biurowych, 
prawo jazdy i dyspozycyjność. 
Fabryka okien i drzwi „OKNO” No-
wogard tel. 091 39 25 639.

• FIRMA BARTEK-Domet zatrud-

ni magazyniera. Tel. 091 579 02 

63.

• Przedsiębiorstwo Budowlane 
przyjmie pracowników Tel. 0694 
440 205. 

• FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA 

PRZYJMIE SAMODZIELNYCH 

CIEŚLI BUDOWLANYCH, MU-

RARZY, ZBROJARZY, EKIPY DO 

WYKONYWANIA TYNKU MA-

SZYNOWEGO ORAZ PRACOW-

NIKÓW W INNYCH ZAWODACH 

BUDOWLANYCH. ZAROBKI OD 

11 ZŁ/ NETTO NA GODZINĘ. 

PRACA W ŚWINOUJŚCIU I PO-

ZNANIU. PRACOWNIKOM ZA-

MIEJSCOWYM ZAPEWNIAMY 

ZAKWATEROWANIE I DIETY. 

KONTAKT POD NUMEREM TEL. 

509 244 251 LUB E-MAIL euro-
bud@haniewicz.pl

• Zatrudnię na stałe stolarza lub 
pomocnika. Praca w Nowogar-
dzie. Tel. 0603 366 286.

INNE

• Sprzedam aparat telefoniczny 
Ericsson K700i, z dodatkowym 
wyposażeniem, na gwarancji, za-
dbany. Tel. 0605 522 340.

•  Sprzedam szlifierkę taśmową do 
drewna i sztachety dębowe. Tel. 
091 39 21 186. 

• Sprzedam drzwi wejściowe anty-
włamaniowe. Tel. 502 649 118.

• Sprzedam foksterierki (tanio). Tel. 
091 39 18 775 wieczorem, 0697 
086 561.

• GRZEJNIKI c.o., panelowe, 2-

płytowe, do mieszkania, do-

mku, różne rozmiary, także 

nietypowe, nowe i używane. 

Tel. 091 46 00 518 lub 0501 

446 467.

• JUNKERSY gazowe, do kuchni, 

łazienki, wersja świeczkowa 

lub elektroniczna na gaz ziem-

ny lub propan, cena od 400 

zł. Tel. 091 46 00 518 lub 0501 

446 467.

• ELEKTRYCZNE przepływowe 

podgrzewacze wody – 380 V, 

firmy AEG, Vaillant moc 18-21 

kw, małe gabaryty, idealne 

do domku, baru, cena od 150 

zł. Tel. 091 469 03 38 lub 0501 

446 467.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, wi-

szące lub stojące – ogrzewanie 

lub dwufunkcyjne (ogrzewa-

nie + ciepła woda) używane 

z gwarancją serwisową oraz 

GAZOWE podgrzewacze wody 

130-190 litrowe, stojące, ide-

alne gdzie jest kilka łazienek 

(domek). Tel. 091 46 00 518 lub 

0501 446 467.

• Sprzedam kuchenkę gazową trzy-
palnikową, stan bardzo dobry, 
cena 400 zł oraz lodówko-zamra-
żarkę Amica, stan bardzo dobry, 
cena 400 zł. 696 418 677.

• Oddam wypoczynek i ściankę. 
091 39 21 538.

• Sprzedam Athlon 1,8 XP, płyta 
główna GIGABYTE GA-7VT 600, 
HDD 80 GB BARRACUDA 7200, 
GEFORCE FX 5500 256 MB, pa-
mięć RAM 1024 MB  400 MHz, 
obudowa ATX 300 W, CD-ROM LG 
52x. 607 739 794. 
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Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

złomowanie samochodów

Słudwia koło Płotów

AUTOZŁOM

banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Radiowa w
Radio VOX Gryfice

Firma STW
Kazimierz Lewiński

Poszukuje kandydata

na stanowisko

kierownika 
warsztatu

Tel. 0603 100 003
601 528 181

A może przystanek busów?
Widoczny na zdjęciu plac mieści się przy ul. Bankowej  obok budynku „gazowni”.
Starsi mieszkańcy pamię-

tają zapewne, że były tutaj 
garaże. Garaże rozebra-
no, bo w planach inwesto-
rów miał tutaj stanąć blok 
mieszkalny. Budowa nawet 
się zaczęła, jednak podczas 
wykopów pod fundamenty 
odkryto „pokłady” odpa-
dów gazowo-smolistych, 
pozostałość po produkcji 
gazu. Koszty utylizacji były 
tak duże, że zrezygnowano 
z budowy budynku miesz-
kalnego, a wykopy „grzecz-
nie” zasypano. Plac nabył 
prywatny inwestor i … nie 
wiadomo co z nim ma ro-
bić. Wspomniane pokłady 
odpadów zaczynają w do-
datku zanieczyszczać jezio-
ro, bowiem odcieki z nich 
dostały się do kanalizacji. 
Plac zarasta trawą i chwasta-
mi. Skoro nie można budować obiek-
tów handlowych ani mieszkalnych, to 
może plac odkupi miasto i zlokalizuje 
tutaj przystanek busów? Usytuowanie 
w środku miasta, z dobrym dojazdem 
i wyjazdem usprawni i uporządkuje 
komunikację.

Druga propozycja jest także samo-
chodowa – Nowogard cierpi na brak 
parkingów. Właściciel placu mógłby 
zbudować tutaj parking strzeżony, a 
opłaty zapewne szybko zwrócą koszty 
inwestycji…

Tekst i foto LMM
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Humor 
Henia Szczupaka

Krzyżówka panoramicznaNR 30

Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 29 
– PRZYGOTOWANIA DO EURO – nadesłali:

Władysława Kubisz, Halina Stefanska, Regina 
Czarnowska (Osowo), Maryla Piątek, Bogdana 
Walewska, Grażyna Jurczyk (28), Bogumiła Urt-
nowska (Kulice), Cecylia Furmańczyk (Strzele-
wo), Katarzyna Kotala, Grażyna Jurczyk, Teresa 
Młynarska (Słajsino), Agata Kochelska (Błotno), 
Halina Szwal, Szczepan Falaciński, Andrzej Lesz-
czyński, Barbara Bartosik, Józef Górzyński, Jan 

Roman Nikicin (Włodzisław), Iwona Lepianka, 
Magdalena Czupryńska, Regina Orłowska, Teresa 
Mikłaszewicz, Agnieszka Łachmanowicz, Alicja 
Wypych.

Prenumeraty „DN” na wrzesień wylosowali:
- Agnieszka Łachmanowicz z Nowogardu,
- Cecylia Furmańczyk ze Strzelewa, 
- Agata Kochelska z Błotna.

Gratulujemy! 

TO NIE BAJKI

KRET 
Pewnego razu nie wiedzieć dlaczego
Kret nominację dostał na sędziego.
Fakt ten wywołał wśród zwierząt sensację!
Kret – jakież może mieć kwalifikacje!?
A personalny orzekł pełen krzepy:
„Temida ślepa jest i on ślepy”.

ŚLEPA TEMIDA

(DLA RÓWNYCH CZY RÓWNIEJSZYCH?)
Za kradzież kury, w doraźnym trybie
Przed sąd pozwano lisa,
A że od lat na drób on dybie
Sam prezes wniosek napisał:
PROCES MA BYĆ POKAZOWY
Zebrały się zwierzęta,
Tudzież sieroty – kurczęta,
Wszyscy na wyrok czekają surowy.
Gdy sędzia udzielił lisowi głosu
Ten zagrzmiał basem pełnym patosu:
Do winy jam zawsze przyznać się gotów
Lecz co się tyczy tej kradzieży, to tu
Wierzcie mi nie mam z tym nic wspólnego!
Oto mój osobisty dowód:
Proszę, wszak tu wyraźnie pisze,
Że nie jestem „Lis” tylko „LISEK”, „LISEK”!!!
Więc co mnie tam świadków korowód...
Speszył się sędzia no bo jak to?
Czy można zaprzeczać faktom?
A faktem jest, że „Lisek” a nie „Lis”.
I zebranych wprawiając w zdumienie
(Niektórzy całkiem oniemieli)
Sąd takie czyta orzeczenie:
SPRAWĘ NATYCHMIAST UMORZYĆ,
PRZED LISKIEM DRZWI NA WOLNOŚĆ OTWORZYĆ,
A STRATY MORALNE (tu paragrafów znaki)
SYMBOLICZNYM WYNAGRODZIĆ KURCZAKIEM
Gdzie ślepa TEMIDA
I decyduje formalista
Tam lis korzysta!
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TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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)

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 66 91 
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

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 

Nowogard,  Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel-

ny, Karina Czernicka sekretarz redakcji, 

Andrzej Garguliński. Redaktor techniczny Jarosław Dąbrowski.  Współpracują: 

Stanisław Marek, Henryk Szczupak, Lesław M. Marek, Jan Korneluk, Ireneusz 

Karczyński. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  

tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: poligraf@post.pl. Wydawca, 

skład i druk “POLIGRAF”, adres jak wyżej. Redakcja nie odpowiada za treść reklam 

i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.

Nowogard 02.08.2007r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca 
2. Kucharz
3. Nauczyciel: jęz. Angiel-

skiego, jęz. Niemieckie-
go, techniki, matematyki, 
historii,  wychowawcę 
świetlicy

4. Kierowca z kat. C + E
5. Inż. Informatyk
6. Ochroniarz 
7. Pokojówka 
8. Recepcjonistka 
9. Kierownik sklepu, sprze-

dawca
10. Kierowca z kat. C
11. Asystent stomatologiczny
12.  Lekarz Stomatolog 
13.  Stolarz
14.  Asystent  Obsługi Kadro-

wej Biura

OFERTY PRACY 

Z REJONU

1. Kierowca z kat. C+E (Gryfi-
ce) (Goleniów)

2. Pracownik produkcji  (Go-
leniów)

3. Sprzedawca (Gryfice)
4. Spedytor (Szczecin)

SZKOLENIA   

1. Kucharz-kelner-garmażer
2. Brukarz + operator sprzę-

tu średniego (drogowe-
go)

3. Spawacz
4. Operator wózków jez-

dniowych 
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Zaproszenie na Smoczak
W niedzielę 19 sierpnia możemy być świadkami niezwykłych 

emocji.

Nowy termin spartakiady
Miejsko-Gminny Zarząd Zrzeszenia LZS informuje, że spartakiada w 

Strzelewie odbędzie się 19 sierpnia, a nie jak planowano 5 sierpnia. Termin 
5 sierpnia jest wolny.

Turniej siatkówki plażowej
Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Nowogardzie organizuje turniej siat-

kówki plażowej drużyn dwuosobowych. Mecze rozgrywane będą w dniach 
4,11,18 i 25 sierpnia br.

Turniej wyłoni Mistrza LZS Gminy Nowogard na rok 2007, trzy najlepsze 
drużyny całego cyklu otrzymają puchary, a każdy uczestnik pamiątkową 
statuetkę.

Zawody rozgrywane będą na plaży miejskiej. Zapisy w dniu rozgrywek do 
godz.10.00.

Zapraszamy wszystkich chętnych.
Organizatorzy

O godzinie 11.50 rozpoczną się 
zawody motocrossowe organizowane 
przez Klub Motorowy „Cisy”. Tym 
razem organizatorzy zapraszają na 
imprezę amatorów, motocyklistów 
bez licencji. Nazwa jest długa ale 
tłumaczy cel: „Otwarte Zawody Mo-
tocyklowe dla Amatorów i z Licencją 
Okręgu Zachodniopomorskiego o 
puchar Burmistrza Nowogardu”.

W ramach tych zawodów roze-
grana zostanie także II Eliminacja 
Pucharu Bałtyku.

Jest to więc niepowtarzalna okazja 
dla wszystkich, których sport moto-
cyklowy pociąga – sprawdzą swoje 
umiejętności w konfrontacji z kole-
gami i jednocześnie z rówieśnikami, 
którzy posiadają już licencję. Zrobią 
pierwszy krok ku uprawianiu moto-
crossu wyczynowo.

Zawody prowadzone będą w czte-
rech kategoriach wiekowych na 
motocyklach o różnej pojemności 
silnika.

Zawodnicy muszą okazać świade-
ctwo lekarskie wystawione przez le-
karza specjalistę medycyny sportowej 
zezwalające na start w zawodach.

Zgłaszać się mogą zawodnicy w na-
stępujących kategoriach wiekowych:

- 8 – 11 lat, pojemność silnika 
50/65 ccm,

- 12 – 15 lat, pojemność silnika 
85 ccm,

- 16 – 17 lat, pojemność 125 – 250 
ccm,

- powyżej 17 lat, pojemność od 250 
do 650 ccm.

Tekst i foto LMM

Chcesz startować tak jak czyni to Michał Kozera?

Zaproszenie na „Kopel”
Już jutro, czyli w sobotę 4 sierpnia 

o godz.10.00 rozpoczyna się 
II Wakacyjny Festyn na Koplu
(Nowogard– ul. Bohaterów  Warszawy 68 

– Osiedle Podkowa).

W bogatym programie między innymi:
- Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej „Talenty na Euro 2012” - po-

czątek o godz..10.00 – zapisy od 9.30. Turniej w grupach wiekowych 
8-12 lat i 12 – 15 lat. Druzyny 7-osobowe.

Obowiązuje miękkie obuwie, legitymacja szkolna, dorosły opie-
kun.

Kometka dla dziewcząt – gra pojedyńcza, początek o godz. 12.00
- Gry i konkursy dla dzieci i rodziców – poczatek godz. 14.00
- Loteria Fantowa „Pod znakiem?”- początek o godz. 17.00 (pro-

simy o fanty),
- Zlot pojazdów – samochody, motocykle, quady – godz. 16.00
- Mikrofon dla wszystkich „Każdy śpiewać może” – godz. 18.00
- Wystawy kolekcjonerskie oraz twórczość własna. Mile widziani 

„zakręceni” zbieracze ze swoimi kolekcjami.
- Zabawa taneczna – gra zespół Awanti od godz. 20.30. W przerwach 

konkursy i niespodzianki.
Ponadto Ogródek Gastronomiczno-Rozrywkowy „U Leszka”, konie 

z gospodarstwa agroturystycznego (Jan Bąk – Krasnołęka) i Biesiadne 
Ognisko.

Organizatorzy:
Klub Kolekcjonera w Nowogardzie,
Kapela Instrumentalno-Wokalna „Kryzys”.
(tel. kontaktowy – 0 506 999 902)

Szukamy piłkarzy!
LKS „Pomorzanin” Nowogard ogłasza nabór chlopców rocznika 1996  i 

1997 do sekcji piłki nożnej. Wszyscy chętni mogą zgłaszać się w każdy wto-
rek i piątek w godzinach 16-16.30  Zapisy przyjmujemy na stadionie przy ul. 
Wojska Polskiego 41.

Klub Pomorzanin 
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MEBLE
dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

Transport gratis na terenie miasta Serdecznie zapraszamy

PIWNICA BIEDRONKA

NIE PRZEPŁACAJ - KUPUJ TYLKO U NAS

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

TANIE OPŁATY WSZYSTKO - 0.90 PLN

FOTO - BOŻENA
72-200 Nowogard
ul. 3-go Maja 48

Tel. 091 39 26 953
Tel.kom. 501 054 706

Na Życie
i Mieszkaniowe

70-423 Szczecin

tel/fax 091 488 54 26

KUPNO - SPRZEDAŻ

ul. Piłsudskiego 11/2

ARDOM

ERMINEX
i dużo, dużo więcej

Nowogard • ul. 15 Lutego 9
tel. 091 39 20 882

Systemy ratalne • Dowóz do klienta

WYROBY HUTNICZE

NA

STAL ZBROJENIOWĄ
W PEŁNYM ASORTYMENCIE

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A
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WIĘŹBY DACHOWE, TARCICA, DESKI, ŁATY

SŁUDWIA 12c

tel. 091 38 52 540
fax: 091 38 47 688

e-mail: biuro@ekotrak.pl
www.ekotrak.pl

(k/Płotów)eEKOTRAK

I po 
wakacjach...

Obwodnica - 
podpisz petycję
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KALENDARIUM
31 sIERpNIA
Imieniny: Aidan, Albertyna, Amat, Arystyda, Arystydes, 
Bohdan, Izabela, Jan, Józef, Nikodem, Optat, Paulin, Pry-
mian, Rajmund, Rajmunda, Solidariusz i Świętosław

1 wRzEśNIA
Imieniny:  Amon, August, Beatrycze, Bronisław, Broni-
sława, Donat, Dzirżysław, Egidia, Feliks, Gedeon, Idzi, 
Michał, Ruta, Sator, Satora, Sykstus, Werena i Witalis

� wRzEśNIA
Imieniny: Absalon, Aleksander, Antonin, Apolinary, 
Bohdan, Czech, Czesław, Dziesław, Dionizy, Eliza, Elpidia, 
Elpidiusz, Franciszek, Henryk, Ingryda, Jakub, Jan, Julian, 
Oktawian, Piotr, Salomon, Seweryn, Sobiemysł, Stefan, 
Teodor, Tobiasz, Walenty, Walentyn, Wilhelm i Zenon

3 wRzEśNIA
Imieniny: Antoni, Bartłomiej, Bartosz, Bazylisa, Bro-
nisław, Erazma, Erazm, Feba, Grzegorz, Izabela, Jan, 
Maryn, Maryniusz, Mojmir, Natalis, Przecław, Serapia 
i Szymona.

Pomóżmy 
sobie

Informujemy, że zamiesz-
czanie ogłoszeń w tej rubry-
ce jest bezpłatne. Zgłoszenia 
są przyjmowane pod nume-
rami telefonów: 091 392 21 
65 do 16.00, po 16.00 - 091 
392 50 87.

Tutaj mogą Państwo za 
pośrednictwem gazety lub 
osobiście zaoferować swoją 
pomoc, np.: odzież, meble, 
żywność, opał.

Nie bądźmy obojętni wo-
bec ludzi znajdujących się w 
trudnej sytuacji.

   Z góry dziękujemy. 
 Redakcja 

Poszukuję, oddam, sprzedam: 
Giełda podręczników szkolnych

Do 15 września wprowadzamy rubrykę, która ułatwi nabycie 
podręczników szkolnych.

Ogłoszenia w tej rubryce są bezpłatne, przyjmowane są pod 
numerem telefonu 091 39 22 165, fax 091 39 25 087 lub w sie-
dzibie redakcji.
• Sprzedam podręczniki do I klasy Gimnazjum nr 2. Dzwonić 

po 19.00. 091 39 26 192
• Kupię podręczniki do kl. I LO nr 1, klasa z rozszerzonym j. 

niemieckim. Tel. 091 39 22 979.
• Sprzedam książki do III kl. Gimnazjum nr 2. Tel. 513 157 

193.
• Kupię do II klasy Gimnazjum nr 3: WOS „KOSS” wyd. CEO; 

do języka polskiego „Między nami” Łuczak i Prylińska. Tel. 
0694 909 602.
• Sprzedam podręczniki do I klasy Gimnazjum nr 2 z płytami, 

stan bardzo dobry. Tel. 091 39 22 863.
• Kupię książki do kl. I Technikum Handlowego. Tel. 091 39 

18 602.

Nowi duchowni w nowogardzkich parafiach
swoją pracę duszpasterską w tych dniach 

w parafii p.w. Świętego Rafała Kalinowskiego 
rozpoczęli siostra Norberta i ksiądz mirosław 
staroszczyk. 

Oto co powiedzieli o sobie
siostra Norberta (Zofia michalak)

W  z a k o n i e 
jestem od 50 lat. 
Pochodzę z Pod-
l a s i a .  Uro d z i -
łam się w Stoku 
Wiśniewskim, w 
gminie Wiśniew, 
znajdującej się na 
terenie byłego wo-
jewództwa siedle-
ckiego. W 20 roku 
życia wstąpiłam 
do zakonu Sióstr 
Opatrzności Bo-
żej w Przemyślu, 
gdzie po 5 latach 
złożyłam śluby 
wieczyste. 

Pierwszą pla-
cówką, do której zostałam skierowana był Wodzi-
sław Śląski, gdzie przez 20 lat pracowałam  w domu 
opieki nad dziećmi szczególnej troski.

Następnie, udałam się do Szczecina i  przez 3 
lata pracowałam jako katechetka w jednej z tam-
tejszych parafii. Kolejnym miejscem, do którego 
zostałam wysłana była Niemcza w województwie 
dolnośląskim. Tam pracowałam jako kościelna i 
zakrystianka, posługa ta trwała 10 lat, po czym 
wyjechałam do Pępowa w Wielkopolsce, gdzie zaj-
mowałam się pracami związanymi z prowadzeniem 
gospodarstwa domowego. Ostatnią placówką, w 
której posługiwałam była parafia Serca Bożego w 
Turku, również na terenie województwa wielkopol-
skiego i właśnie stamtąd 24 sierpnia przybyłam do 
Nowogardu. Czuję się tutaj bardzo dobrze i jestem 
zadowolona.  

Jestem bardzo szczęśliwa, że wiele lat temu 

wstąpiłam do Zakonu. Jestem przekonana, że gdyby 
dane mi było urodzić się raz jeszcze obrała bym tę 
samą drogę.

Ksiądz mirosław staroszczyk
Urodziłem 

się w Siemiano-
wicach Śląskich 
koło Katowic. W 
roku 1993 ukoń-
czyłem Wyższe 
S e m i n a r i u m 
Duchowne w 
Szczecinie po 
czym otrzyma-
łem święcenia 
kapłańskie. Moją 
pierwszą para-
fią było Resko. 
Następnie po-
sługę kapłańską 
pełniłem m.in. 
w Świnoujściu, 
C h o j n i e , 

Trzebiatowie a ostatnio w Dębie i stamtąd właśnie 
przybyłem do Nowogardu. Do moich obowiązków 
będzie należało m.in. prowadzenie lekcji religii 
w pobliskiej szkole, prawdopodobnie przejmę 
również obowiązki, które do tej pory wykonywał 
ks. Marek Wesołowski, który został przeniesiony 
do Dębna.

Nowogard wywarł na mnie bardzo miłe wraże-
nie. Ludzie są tutaj bardzo mili. Poza tym okolica 
jest malownicza, zwłaszcza nowogardzkie jezioro.

ps

Natomiast w parafii p.w. Wniebowzięcia 
NmP swoją posługę rozpoczął ksiądz Jacek 

... Ksiądz Jacek Czekański ... przybył do 
nowogardzkiej parafii 25 sierpnia z Gryfina, z 
kościoła, który w zeszłym roku wygrał konkurs 
na najładniej oświetloną świątynię w Polsce. Po 
ukończeniu Seminarium w Szczecinie w 1995 roku 

przyjął święcenia kapłańskie. Pierwszą jego parafią 
była Warenica, później pracował w Łobzie, Dobrej 
Nowogardzkiej i Kamieniu Pomorskim. Pytany o 
wiek odpowiada „pod czterdziestkę”. Pochodzi z 
Podkarpacia.

„Można powiedzieć, że Pomorze Zachodnie to 
teren misyjny. Patrząc z Podkarpacia jest to całkiem 
inna praca, 
całkiem inna 
mentalność 
ludzi .  Tam 
wiara prze-
k a z y w a n a 
jest z dziada, 
pradziada, tu 
jest zlepek lu-
dzi z różnych 
stron, ale ja-
koś ta praca 
idzie. – mówi 
ksiądz, który 
na codzień 
zajmuje się 
chorymi – Pracowałem w szpitalu w Kamieniu Po-
morskim, teraz w Gryfinie na oddziale paliatywnym 
i psychiatrycznym. Trzeba mieć do tych ludzi podej-
ście, żeby w tym wszystkim jakoś dotrzeć do nich, dać 
wsparcie. Bo się okazuje, że nie tylko leki, nie tylko 
medycyna, ale wiele zależy od psychiki. Dużo też 
chorym pomaga wiara. Czasami lekarze rozkładają 
ręce, a okazuje się, ze ktoś daną chorobę czy dany 
stan przetrzymał. Tego nie da się wytłumaczyć. 
Rozmawiałem na ten temat z wieloma lekarzami i 
oni nieraz mówili, że nie wiadomo jak to się stało, 
że stan pacjenta uległ poprawie. Dopiero po pewnym 
czasie widać, że chęć życia i sens życia, że pacjent 
ma dla kogo żyć powoduje, że on walczy.”

Ag
. ......

Żywimy głęboką nadzieję, że praca nowo 
przybyłych duchownych wyda wspaniałe owoce 
i szybko poczują się członkami naszej lokalnej 
społeczności.

Ksiądz Jacek Czekański
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REKLAMA

i po wakacjach…
Dwa miesiące to jednak krótki okres czasu. Tak przynajmniej oceniają to 

uczniowie. Jakie były te wakacje? Jednej odpowiedzi nie ma.Dla jednych to 
czas wypraw i przygód, wyjazdy nawet do egzotycznych krajów, dla drugich 
nuda zabijana na placach i podwórkach, dla trzeciej grupy to wcale nie 
laba. Dla wiejskich dzieci to często praca w polu, zbieranie plonów, jagód i 
grzybów, aby tylko zarobić parę groszy…

C z y  s a m o r z ą d 
mógłby zrobić wię-
cej? Tradycyjnie już 
od lat organizowane 
półkolonie kończą się 
szybciej aniżeli waka-
cje się zaczynają. Na 
początku lipca życie 
kulturalne zamiera. 
Grupka sportowców 
jedzie w góry, co za-
możniejsi harcerze na 
obóz, a pozostali?

Pozostali radzą so-
bie sami nie myśląc o 
dorosłych. Czyżby te harce przed blo-
kami, koło śmietników i piaskownic, 
ba nawet koszy na śmieci, krzyki do 
późnych godzin wieczornych  były 
rodzajem odwetu za bezradność ro-
dziców i animatorów kultury?

Wakacje to czas wielkich wypraw 
i niestety małych wyprawek. Tych 
szkolnych wyprawek.

Minister Giertych uszczęśliwił 
mundurkami, ale jak można w me-
diach przeczytać na początku wrześ-
nia z przekąsem cytowany fragment 
pieśni:”wczoraj łach, mundur dziś” 
aktualne nie będzie. Wiadomo też, że 
niektóre ubiory mundurkami nazwać 
nie można (pisaliśmy o tym w DN 
nr 60 z 07.08.07). Przyszedł nowy 
minister i też pragnie dać o sobie 

znać – wprawdzie ma przed sobą 
raczej krótki okres ministrowania, 
ale administrować pragnie dogłębnie 
– zmienił listę lektur, przenosi mate-
matykę do gimnazjum, marzy mu się 
nowa matura z języka polskiego. Na 
szczęście na razie odstąpił od likwi-
dacji gimnazjów!

Rodzice znowu szukają pieniędzy 
na nowe podręczniki, a nauczyciele 
głowią się nad nowym programem 
nauczania. Może to i dobrze, że 
kończą się wakacje – zmian już nie 
będzie, a niektóre dzieci z utęsknie-
niem czekają na powrót do szkoły. 
Nie spieszno im do klasy, pracowni, 
biblioteki. Tęsknią za szkolną sto-
łówką.

Lmm

Ksiądz Jacek Czekański
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 Sonda
W związku z przypadającą jutro rocznicą 

wybuchu II wojny światowej zapytaliśmy prze-
chodniów czy jest dla nich patriotyzm. 

Pan marian Cyganko
Patriotyzm przejawia się 

pracą dla dobra ojczyzny. 
Niestety ciężko powiedzieć 
o naszym rządzie, że jest pa-
triotyczny, gdyż uwikłał się w 
krąg własnych intryg, mam 
tutaj na myśli choćby ostatnie 
zatrzymania. Mam nadzieję, że 
to się zmieni i wszystko wróci 
do normy.

Pan Przemysław Czarno-
cki

Pod słowem patriotyzm 
rozumiem to, że np. ludzie 
pozostają w swoim kraju i 
pracują dla niego. Niestety, 
ciężko nazwać patriotyzmem 
bałwochwalcze przechwałki 
ludzi, którzy aktualnie sprawu-

ją władzę i wymyślają różne dziwne rzeczy typu 
podsłuchy itp.

Pani Dagmara Pęcak
Według mnie, o patriotyzmie 

można mówić gdy człowiek, 
który kocha swój kraj, pozo-
staje w nim i pracuje dla niego, 
nawet mimo nienajlepszych 
warunków, jakie mamy np. w 
naszym kraju. 

Pan marek
Patriotyzm jest to wierność 

swojej ojczyźnie, która prze-
jawia się np. przywiązaniem 
do narodowej tradycji, obcho-
dzeniu świąt państwowych itp. 
Niestety w Polsce ciężko się 
dzisiaj spotkać z prawdziwą de-

monstracją patriotycznej postawy patrząc choćby 
na to jak wielu ludzi ucieka za granicę.

Pan Juliusz mańkowski
Patriotyzm to na pewno 

nie to co PiS pokazuje dzisiaj 
w telewizji. Moim zdaniem 
patriotyzmem nazwać można 
codzienne uczciwe i porządne 
życie oraz zachowanie szacun-
ku dla narodowych symboli i 
właściwe pokazywanie się za 
granicą, jednakże bez zbędnego epatowania. 

Pani marta Ziółkowska
Myślę, że jest to umiłowanie 

ojczyzny i robienie wszystkiego 
dla jej dobra oraz swoiste zżycie 
się ze swoim krajem a także 
przestrzeganie tradycji i zasad, 
jakie w nim panują.

Pani Kesja Pęczak
Patriotyzm to szacunek wo-

bec swojego kraju, który prze-
jawia się poszanowaniem dla 
symboli narodowych, obcho-
dzeniem świąt państwowych 
itp.

ps

Uwaga 
Emeryci ZK

Zarząd Koła Emerytów i Renci-
stów (wszystkich) przy Zakładzie 
Karnym w Nowogardzie zawiadamia 
zainteresowanych upoważnionych, 
że organizuje wycieczkę do Ustki w 
dniach 22 – 26. 10. 2007 r. Odpłat-
ność od osoby 125 zł. Zapisy przyj-
mowane są we wtorki w godzinach 
11.00 – 13.00 przy ulicy Zamkowej 
7B lub telefonicznie pod numerem 
(091) 39 26 077 od godziny 9.00 do 
17.00. Zapisy przyjmowane będą do 
dnia 9.10.2007 r.

Przewodniczący 
Jan Tębłowski

UWAGA 
WĘDKARZE!
1 września 2007 r. od godz. 5.00 do 
godz. 15.00 odbywać się będą zawo-
dy wędkarskie Społecznych Straży 
Rybackich Okręgu Szczecińskiego. 
W związku z tym linia brzegowa 
Jeziora Nowogardzkiego od punktu 
czerpania wody przy pizzerii Nep-
tun do Restauracji „Przystań będzie 
zajęta. Prosimy o nie zajmowanie 
stanowisk.

organizatorzy Powiatowa 
Komenda w Goleniowie

KomUNiKAT    PoLiCJi
I. Komisariat  Policji w Nowogardzie prowadzi po-

stępowanie w   sprawie nieustalonego dotąd mężczy-
zny, który w miesiącu sierpniu 2007 r. w Nowogardzie,  
powołując się na znajomych pokrzywdzonych, oferuje  
do sprzedaży cukier w dużych ilościach po wyjątkowo 
niskiej cenie, następnie po wyłudzeniu pieniędzy od-
dala się.

W związku z powyższym proszę wszystkie oso-
by, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat 
oszusta lub, które zostały oszukane przez wymienione-
go mężczyznę o kontakt z prowadzącym w tej sprawie 
postępowanie sierż.szt. Marcinem Święcickim dzwo-
niąc pod nr 0915792308 w celu ustalenia dogodnego 
terminu przesłuchania.

II. W dniu 14.08.2007 r. w okolicach Oddziału Ban-
ku Spółdzielczego w Nowogardzie przy ul. 3 Maja zo-

stał odnaleziony wózek dziecięcy koloru niebieskiego. 
Właściciel proszony po odbiór wózka w KP Nowogard 
lub kontakt pod nr tel. 091 579 23 83 lub 997

III. Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 21.11.2000 r. o dowodach osobistych i art. 42 ust 1 
Ustawy z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i do-
wodach osobistych cyt.” osoba, która utraciła dowód 
osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić 
o tym najbliższy organ gminy. organ ten wydaje za-
świadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do 
czasu wydania nowego dokumentu.”  

Zgodnie z tymi przepisami Policja nie jest zobowią-
zana do przyjmowania zgłoszeń i wydawania zaświad-
czeń o utracie dowodu osobistego w sytuacji gdy do 
jego utraty nie doszło w wyniku przestępstwa 

Awanse policjantów
Tradycyjnie z okazji święta policji funkcjonariusze otrzymali awanse na wyższe stopnie służbowe. Komen-

dant powiatowy inspektor Leszek Skotnicki zdecydował się wręczyć je na pierwszej po wakacjach sesji Rady 
Powiatu.

Tego zaszczytu dostąpiło 48 policjantów pełnią-
cych służbę na terenie powiatu goleniowskiego. 13 z 
nich na codzień pracuje w Nowogardzie. 

Najważniejszym awansem jest z pewnością nomi-
nacja   komendanta nowogardzkiego Komisariatu 
Policji nadkomisarza Stanisława Saniuka na stopień 
podinspektora, który przepracował 30 lat w policji.

Nominacje na stopień komisarza otrzymali pod-
komisarz Leszek Nowak i podkomisarz Tomasz 
Karpiński.

Od dziś stopniem młodszego aspiranta legity-
mować się będą mogli wczorajsi sierżanci sztabowi: 
Artur Klimek, Stanisław Pokomenda, Tomasz Pro-
chowski, Grzegorz Tandecki i Andrzej Zarośliński. 
Natomiast starsi posterunkowi Damian Denisiewicz, 
Mariusz Kawka, Piotr Leyk i Adam Szczyrba otrzy-
mali awanse na stopień sierżanta policji.

Gratulujemy.
Ag
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Mateusz syn Olgi 
Bruszkowskiej ur. 
23.08.07 z Polic

Jakub syn Krzyszto-
fy i Remigiusza ur. 
27.08.07 z Nowogardu

 Witamy wśród nas...

Córka Joanny Cim-
cioch ur. 29.08.07 z 
Ostrzycy

Córka Małgorzaty 
Ławniczak ur. 29.08.07 
z Nowogardu

Córka Katarzyny 
Marszałkowskiej ur. 
29.08.07 z Buku

Ponadto w Szpitalu w 
Nowogardzie urodziło 
się 1 dziecko 

Zdjęcie oraz dane 
personalne nie zostały 
o p u b l i k o w a n e  z e 
względu na brak zgody 
rodziców

życzENIA

Niech ten radosny dzień
Na zawsze Twe troski

Odsunie w cień
I niech się śmieje do Ciebie świat,
Blaskiem szcześcia i długich lat.

z okazji 18 urodzin

Karolinie 
Skulskiej

najserdeczniejsze życzenia
składają

ciocia Joanna, wujek Mirek i Mateusz

Wszystko co piękne i upragnione
Niech będzie w Twym życiu spełnione.

z okazji urodzin
kochanej 

Gertrudzie 
Wasyluk

dużo zdrowia, zadowolenia 
na co dzień

życzą
mąż, córka i syn z rodzinami

Z okazji
7� urodzin

EDMUNDOWI 
I SABINIE
LANGNER
dużo zdrowia, ciepła, 

uśmiechu
na co dzień

życzą 
Zbyszek i Renia z dziećmi

życzENIAżyczENIA

Zrzuć zbędne kilogramy
ARtyKUł spoNsoRowANy

Zrzucenie kilku zbędnych kilogramów jest marzeniem wielu osób, za-
równo kobiet jak i mężczyzn. Często jest to jednak prawdziwa droga przez 
mękę. Mieszkańcy naszego miasta i okolic mają teraz okazję skorzystać z 
kosmetyczno – medycznego urządzenia „Rolletic”.

Mieszczące się przy ulicy Warszawskiej 6 (w tzw. podkowie) „Studio Zdro-
wia i Urody Elwira Syfert i Monika Bacza” zaopatrzyły się  w to urządzenie i 
już ma wielu oddanych klientów. „Rolletic jest  stosowany do masażu całego 
ciała. Opiera się on na tradycyjnej chińskiej metodzie. Drewniane, wirujące 
wałkorolki pomagają osobom walczącym ze zbędnymi kilogramami rozbija-
jąc tkankę tłuszczową, jaki i tym, którzy chcą kształtować mięśnie ud, łydek 
czy pośladków. Jest również znakomity przy walce z cellulitem. 

Co równie ważne ćwiczenie z tym urządzeniem to prawdziwy relaks.
„Producenci urządzenia „Rolletic” opracowali wiele pozycji, w jakich moż-

na ćwiczyć – mówi Elwira Syfert – My jednak mamy wiele klientek, którym 
dobieramy  program ćwiczeniowy do  ich własnych potrzeb i skupiają się na 
ćwiczeniu tylko tych partii ciała z którymi mają problemy. Mamy bardzo 
fajne ćwiczenia pomagające zwalczać tkankę tłuszczową i cellulit ćwicząc 
na tym urządzeniu znakomicie to likwidują. Wiadomo, że po pierwszym 
czy drugim razie nie widać jeszcze efektów, ale po kilku wizytach wszystkie 
klientki są zadowolone z osiągniętych efektów. Wiele pań, które po porodzie 
mają problemy z rozstępami i ze zbędnymi kilogramami korzystają z naszych 
usług.  Te wszystkie ćwiczenia są o tyle fajne, że nie wymagają od nas żadnego 
wysiłku a traci się zbędne kilogramy.Kobiety wychodząc z naszego salonu nie 
są zmęczone, wprost przeciwnie, są wypoczęte, mają pełno energii na resztę 
dnia po godzinnym masażu.

Ćwiczenia warto połączyć z dietą. Kuracja trwa 15 tygodni- każdy tydzień 
to inny zestaw diet. Dieta ta dostarczy organizmowi budulca mięśni - białka 
oraz witamin i minerałów ograniczając przy tym węglowodany budujące 
tkankę tłuszczową. Natomiast masaż urządzeniem Rolletic sprawi, że od-

chudzone ciało wzmocni się i będzie bardziej jędrne. Oddając się w ręce 
prowadzących „Studio” można być spokojnym o swoje zdrowie. Każda 
klientka  ma założoną swoją kartę, jest ważona i mierzona, a efekty kuracji 
są odnotowane.

„Rolletic” może być również wykorzystywany w rehabilitacji. Urządzenie 
ma niezbędny certyfikat leczniczo – rahabilitacyjny. Masaż znakomicie 
wpływa na układ krążenia, układ nerwowy i mięśniowy. Oszczędza przy tym 
stawy, wzmacnia łydki, pośladki, uda i mięśnie pleców, reguluje ciśnienie krwi 
i tętno, wzmacnia spalanie tłuszczów, wzmacnia ukrwienie, usuwa napięcie 
mięśni i uelastycznia tkankę. Zwiększa zdolność do przyswajania tlenu oraz 
zwiększa siłę mięśni. A poza tym zwyczajnie odpręża.

Jeśli więc ktoś chce spróbować tej nowatorskiej i co najważniejsze skutecz-
nej metody może umówić się na pierwszą półgodzinną  wizytę gratis  pod 
numerami telefonów: 510 290 428 i 513 122 737.
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Przekształcenia mieszkań 
w spółdzielniach bez podatku

Osoby zamierzające przekształcić 
spółdzielcze prawa do lokalu w prawo 
odrębnej własności nie zapłacą za tę 
transakcję podatku dochodowego. 
Wg Jakuba Lutyka - rzecznika Mini-
sterstwa Finansów – przekształcenie 
spółdzielczych praw do lokali w 
prawo odrębnej własności nie jest 
objęte podatkiem dochodowym 
od osób fizycznych. Zapłata podat-
ku nie grozi również w przypadku 
ustanowienia odrębnej własności w 
byłych mieszkaniach zakładowych 
przekazanych spółdzielniom przez 
zakłady pracy ( Rzeczpospolita z 6 i 
z 22 sierpnia b.r.).   

Wyjaśnienia te są niezwykle istotne 
dla wielu spółdzielców, którzy złożyli 
w spółdzielni wnioski o przekształ-
cenia i oczekują na ustanowienie 
prawa odrębnej własności swoich 
mieszkań. 

W chwili obecnej w SM „Gardno” 
trwają prace inwentaryzacyjne stano-

wiące podstawę podjęcia przez Za-
rząd dla każdej nieruchomości ( bu-
dynku ) uchwał określających przed-
miot odrębnej własności. Uchwały 
te stanowią podstawę uzyskania dla 
każdego lokalu zaświadczenia ze 
starostwa o samodzielności lokalu. 
Po uzyskaniu takiego zaświadczenia 
możemy już udać się do notariusza 
aby sfinalizować ustanowienie na 
rzecz lokatora odrębnej własności 
lokalu.

Przed przystąpieniem do aktu 
notarialnego osoby zamierzające 
przekształcić prawo do lokalu zobo-
wiązane są spłacić zaległy czynsz lub 
nie spłacony kredyt. Dlatego zapra-
szamy do odwiedzenia spółdzielni w 
celu  uzgodnienia stanu zobowiązań 
i uregulowania ewentualnych zale-
głości. 

Prezes sm „Gardno”
Jan smolira  

Przedwyborcze tematy

Przyszłym posłom pod rozwagę
Już za kilka dni rozpocznie się zapewne kampania wyborcza. Tradycyjnie 

kandydaci na posłów zawitają do naszego miasta i będą nas mamić przeróżny-
mi obiecankami, podkreślać zalety programu swego ugrupowania, krytykować 
kandydatów z innych list.

Bądźmy madrzejsi o doświadczenia 
poprzednich wyborów, nie dajmy się 
łapać na lep pięknych słówek z których 
nic nie wynika. Przepytajmy kandy-
data , by wiedzieć co on wie o naszych 
problemach. Nie pytajmy o teczki, haki 
i podsłuchy. O tym nawet nie pozwólmy 
mówić. Mamy mnóstwo przyziemnych 
spraw, które powinny być już dawno 
rozwiązane, ale jakoś nikt się nimi nie 
zajmuje. Dzisiaj przedstawię jeden z 
problemów. Od Czytelników oczekuję 
aktywności i dzielenia się z redakcją 
przemyśleniami na podobne, przyziem-
ne a jednak bardzo uciążliwe tematy. 
Będziemy je publikować, a przy okazji 
przedwyborczych spotkań przekazywać 
kandydatom.

orzecznictwo ZUs
Spełniłem przyjemny, ale jednak 

obowiązek bycia osobą towarzyszącą 
inwalidzie w jego podróży do Szcze-
cina. Jechał tam, aby stanąć przed 
orzecznikiem ZUS.

Historia ma swój początek w roku 
ubiegłym. Człowiek cierpiący na szereg 
schorzeń postanowił starać się o przy-
znanie mu grupy inwalidzkiej (używam 
celowo jezyka potocznego). Lekarz 
rodzinny podszedł do prośby swego 
pacjenta solidnie i ze znajomością te-
matu – w ciągu miesiąca przygotował 
odpowiednie dokumenty. Trzeba tu 
zaznaczyć, że kosztowne dokumenty, 
bo pacjenta badało wielu specjalistów 
na podstawie skierowania lekarza 
rodzinnego. Wyjazd przed Powiatowy 
Zespół ds. Orzekania o Niepełnospraw-
ności  do Goleniowa i ulga. Komisja 
Zespołu (trzyosobowa) dokładnie 
zapoznała się z dokumentacją, przepro-
wadziła wywiad, przebadała pacjenta 
i  orzekła: umiarkowany stopień nie-
pełnosprawności bezterminowo. W 
objaśnieniach uwaga o możliwości 
zatrudnienia tylko w zakładach pracy 
chronionej.

Ze względu na niemożność podjęcia 
pracy inwalida rozpoczął starania o 
rentę z ZUS.

Znowu lekarz rodzinny przystąpił 
do pracy wysyłając swego podopiecz-
nego do specjalistów i kompletując 
dokumenty określające stan zdrowia 
pacjenta. Oddział ZUS w Gryficach  
po osobistej konsultacji z petentem 
przesłal „papiery” do Szczecina. Było to 
w maju br. Oddział w Szczecinie szybko 
podjął decyzję i wezwał zainteresowa-
nego na dzień 16 sierpnia, jednocześnie 
informując o potrzebie dostarczenia 
wyników dodatkowych badań.

W dniu 16 sierpnia towarzyszyłem 
petentowi w podróży. Na miejscu zoba-
czyłem czteropiętrowy budynek prze-
znaczony tylko na potrzeby Orzeczni-
ctwa ZUS. W rejestracji (dlaczego na II 
piętrze, a nie na parterze ? Udogodnie-
nie dla niepełnosprawnych?) obsłużo-
no nas szybko, uprzejmie i skierowano 
do odpowiedniego gabinetu, wręczając 
jednocześnie druk do wypełnienia 
– na jego podstawie otrzymamy zwrot 
kosztów przejazdu (do 20 zł płatne 
gotówką w kasie na parterze, powyżej 
20 zł przelew na konto lub przesłanie 
pocztą). Na drzwiach długiego kory-
tarza przeczytałem wizytówki – cytuje 
dokładnie: Główny Orzecznik ZUS, 
Zastępca Głównego Orzecznika ZUS, 
Zastępca Głównego Orzecznika ZUS, 
Zastępca Głównego Orzecznika ZUS, 
Orzecznik ZUS (na 9-ciu drzwiach). 
Przed kazdym z dziewięciu orzecz-
ników kolejki oczekujących, którzy 
przyjechali z całego województwa. 
Petenci wchodzą na wezwanie orzecz-
nika, kolejki pilnują sami. Pierwszy 
petent wyszedł już po 8 minutach. Był 
rozgoryczony. Następni również nie 
okazywali zadowolenia. Najdłuższa 
wizyta trwała 15 minut, bo pacjent 
dostarczał orzecznikowi kserokopie 
jakiegoś badania. Mój podopieczny 
wyznał krótko – po co mnie tu ściągali? 
Orzeczenie jest już gotowe w kompute-
rze. Wyniki Komisji, ani nowe badania 
„mnie nie interesują”- rzekł orzecznik. 
Najcięższe schorzenie to kontuzja nogi. 
„Proszę poruszać palcami. Buta nie 
zdejmować!?”. Znak „X” w krateczce 
NIE i po wizycie.

Po co ja to piszę? Ano po to by uzmy-
słowić decydentom, że taki system 
orzecznictwa jest bardzo kosztowny i 
uciążliwy dla pacjentów. Chyba z góry 
zakłada się, że petenci to symulanci i 
należy im maksymalnie utrudnić drogę 
do świadczeń rentowych.

Po co wykonywać kosztowne i cza-
sochłonne badania gdy orzecznika „nie 
interesują”?

Po co wzywać petenta na kilka minut 
rozmowy i płacić za jego podróż skoro 
orzeczenie jest już gotowe w kompu-
terze? Wniosek nasuwa się sam – dla-
czego schorowani ludzie mają jechać 
do orzecznika, skoro zdrowy orzecznik 
mógłby zabrać laptopa z gotowymi 
orzeczeniami i przyjechać do powiatu 
lub gminy, by spotkać się z petentami 
wezwanymi na ustalony dzień?

Lesław m. marek

Niezadowoleni Czytelnicy…
Do redakcji nadchodzą listy od Czytelników, którzy mają przeróżne za-

strzeżenia do tych instytucji, które ich obsługują - pieniądze inkasują, ale 
z obsługą różnie bywa. Kto ma rację?

List z ostrzycy.
Podobno „13” jest pechowa. Pechowa 

była dla mieszkańców jednego z bloków 
w Ostrzycy. 13 sierpnia, z samego rana 
podjechał samochód firmy PUWiS z 
dwoma paniami i ekipą hydraulików. 
Wkroczyli do budynku i odcięli wodę 
dla wszystkich czterech rodzin tu miesz-
kających. Powód? Jeden z lokatorów nie 
posiadał wodomierza. „Sprawcę” nie-
szczęścia poinformowano, że musi kupić 
wodomierz. Po zainstalowaniu fachowcy 
z PUWiS go oplombują i woda popłynie. 
Pan (tu nazwisko) założył wodomierz 
i udał się do firmy w Nowogardzie z 
prośbą o odbiór. 

Wtedy okazało się, że to nie koniec 
„operacji” – mieszkańcy muszą zainsta-
lować jeszcze jeden wodomierz główny. 
Oczywiście na własny koszt.

Wodomierze założono, woda popły-
nęła, ale pytanie pozostało:

- dlaczego lokator, który ma wo-
domierz w mieszkaniu (przez  siebie 
zakupiony) i płaci za jego używanie 7zł 
47 gr miesięcznie ma jeszcze kupować 
wodomierz dla firmy dostarczającej 
wodę?  Uważamy, że główny wodomierz 
to interes PUWiS, a nie mieszkańców.

Podobno tak stanowi ustawa – czy 
prawodawca z góry zakłada, że my 
lokatorzy jesteśmy złodziejami?

List od lokatorki sm „Gardno”.
Chwała Prezesowi SM „Gardno”, że 

założono nam gazowe ogrzewanie. Tylko 
niech władza SM nie chwali się, że nam 
ogrzewanie zafundowała!  Przecież przez 
lata płaciliśmy składkę na fundusz remon-
towy. Teraz mamy nowy kłopot. Na nasze 
monity SM odpowiedziała pozytywnie i 
przystąpiono do wymiany drzwi wejścio-
wych naszego budynku (Poniatowskiego 
9). Na początku sierpnia dość sprawnie 
zamontowano nowe drzwi. Powinno się 
napisać szybko wykonano fuszerkę! Drzwi 
mają 80 cm szerokości ale otwierają się 
tylko na 78 cm. W dodatku powinny 
otwierać się w kierunku ściany, a nie na 
wolną przestrzeń. Nie ma mowy o wno-
szeniu większych rzeczy. A co będzie gdy 
ktoś zachoruje? Z noszami sanitariusze 
nie wyjdą…

Moim zdaniem – pisze lokatorka 
– gorsze od fuszerki jest traktowanie 
lokatora. W Wydziale Architektury UM 
powiedziano mi, że drzwi powinny być 
szerokie na co najmniej 90 cm.

Niestety podczas wizyty w Admi-
nistracji SM potraktowano mnie jak 
intruza – zarówno Prezes jak i pani 
urzędniczka nie chcieli mnie wysłu-
chać. Moim zdaniem Zarząd powinien 
odebrać zleconą robotę i dopiero wtedy 
zapłacić. W budynku nie zjawił się nikt. 
Widocznie władza wie lepiej…

Skróty listów opracował LMM
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REKLAMA REKLAMA

Zapraszamy do sklepu 
„NIE tyLKo po � zł”
naprzeciw boiska Szkoły Podstawowej nr 2

przy ul. żeromskiego
w godz. 10.00 – 18.00 

w soboty 10.00 – 14.00

Jeśli masz ukończone 7 lat
i pragniesz uczyć się gry 

na fortepianie, akordeonie 
lub instrumentach 

elektronicznych przyjdź do nas.

Informacje 
tel. 091 39 �� 983

lub osobiście 
ul. 3 Maja 4/4 

szkoła Muzyki

Firma 
zatrudni 

od zaraz na stanowisku
sprzedawcy, 

kucharza, 
kelnerki.

Kontakt: 
tel. 091 39 26 925 

lub w siedzibie firmy
Nowogard, 

ul. Armii Krajowej 28.

cENtRUM EDUKAcyJNE 
zIELoNA 11

ogłasza nabór na kursy językowe 
– angielski i niemiecki

- wszystkie grupy wiekowe (szkoła podstawowa, 
   gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna oraz dorośli)
- przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych
- przygotowanie do egzaminów zewnętrznych 
   – PET, KET, FCE
- intensywne kursy dla wyjeżdżających za granicę

podręczniki i materiały dydaktyczne w cenie kursu 
(6�0 złotych rocznie lub 3�0 semestralnie) 

Firma moNTbUD sp. z o.o.

zatrudni pracowników 
w zawodach budowlanych.
Chętni proszeni są o zgłaszanie się 

osobiście w siedzibie firmy: 
MONTBUD sp. z o.o. ul. Górna 4, 

72-200 Nowogard lub pod numerem 
tel. 091 39 26 861.

w obiektywie Jana Korneluka   - czy był tu zorro?

REKLAMA REKLAMA REKLAMAREKLAMA
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Klub Abstynenta „Hania” 
zaprasza wszystkie dzieci 

na imprezę związaną 
z zakończeniem wakacji, 

która odbędzie się dnia 1 września 2007 r. 
o godz. 15.00 w siedzibie klubu 

ul. Zamkowa 13. 
W programie gry i zabawy.

     Zapraszamy

Inżynier Automatyk
(miejsce pracy Nowogard)

Do zadań zatrudnionego kandydata należeć będzie nadzór i obsługa 
techniczna systemów, maszyn i urządzeń; organizacja zasad prawidłowej 
eksploatacji urządzeń produkcyjnych, a także dostosowanie parametrów 
technicznych oraz zapobieganie przestojom procesów produkcji. Osoba na 
w/w stanowisku odpowiedzialna będzie za: prawidłowe, bezawaryjne funk-
cjonowanie maszyn produkcyjnych; koordynację napraw i remontów urzą-
dzeń produkcyjnych oraz za programowanie robotów on-line i off-line. 
Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne o profilu (automatyka, elektronika, 

elektryka) 
• minimum 2-3 lat doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie 

produkcyjnej 
• znajomość systemów automatyki produkcji 
• swoboda w posługiwaniu się pakietem MS Office i narzędziami infor-

matycznymi
• znajomość układów sterowania, a w szczególności sterowników PLC 

firmy SIEMENS (Simatic S5/S7), Mitsubishi 
• znajomość układów elektropneumatyki  i elektrohydrauliki
• znajomość programowania robotów ABB będzie dodatkowym atutem 
• uprawnienia dozorowe i/lub eksploatacyjne SEP do 1kV  
oferujemy:
• pracę w stabilnej firmie 
• możliwość rozwoju zawodowego (zagraniczne szkolenia zawodowe) 
• interesującą pracę w środowisku międzynarodowym 
Zainteresowanych kandydatów prosimy o składanie dokumentów w 
siedzibie firmy

Rieter Automotive poland ul. Armii Krajowej �8D,
7�-�00 Nowogard

technik Automatyk
(miejsce pracy Nowogard)

Do zadań zatrudnionego kandydata należeć będzie nadzór i obsługa 
techniczna systemów, maszyn i urządzeń, dostosowanie parametrów 
technicznych oraz zapobieganie przestojom procesów produkcji. Osoba 
na w/w stanowisku odpowiedzialna będzie za: prawidłowe, bezawaryjne 
funkcjonowanie maszyn produkcyjnych; a także za programowanie ro-
botów on-line i off-line. 
Wymagania:
• wykształcenie średnie techniczne o profilu (automatyka, elektronika, 

elektryka) 
• minimum 2-3 lat doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie 

produkcyjnej 
• znajomość systemów automatyki produkcji 
• swoboda w posługiwaniu się pakietem MS Office i narzędziami infor-

matycznymi
• znajomość układów sterowania, a w szczególności sterowników PLC 

firmy SIEMENS (Simatic S5/S7), Mitsubishi 
• znajomość układów elektropneumatyki  i elektrohydrauliki
• znajomość programowania robotów ABB będzie dodatkowym atutem 
• uprawnienia dozorowe i/lub eksploatacyjne SEP do 1kV  
oferujemy:
• pracę w stabilnej firmie 
• możliwość rozwoju zawodowego (zagraniczne szkolenia zawodowe) 
• interesującą pracę w środowisku międzynarodowym 
Zainteresowanych kandydatów prosimy o składanie dokumentów w 

siedzibie firmy

Rieter Automotive poland ul. Armii Krajowej �8D,
7�-�00 Nowogard                                                                           

Hurtownia Art. Przemysłowych 

„MEtALzByt II”
ul. 15 Lutego 17 

tel. 091 39� 01 48, 091 39� 10 4�
vis a vis elewatora zbożowego 

w Nowogardzie
wyłączny dystrybutor firmy 

pLAst – DAcH
oferuje: 
systemy rynnowe PCV 
i stalowe ssAB wysokiej jakości
Duże rabaty • Fachowa obsługa

Zapraszamy do współpracy

SNACK BAR
zaprasza

na pizzę 
prosto z pieca

Plac Wolności 7
Tel. 091 39 26 913 - dowóz

Pizzeria „FANTAZJA”
organizuje przyjęcia 

okolicznościowe
Zapraszamy

Tel. 091 39 20 750
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Poradnia medycyny Pracy 

NZoZ „sANUs” 
pokój. 210 w Przychodni 

(ul. Kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okreso-

we i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA AbsoLWeNCi!!! 

CeNy PRomoCyJNe!
Rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

p.U.H. GRUND-MAX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

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”)

ARTyKUŁy 
sZKoLNe
Najwyższa jakość

Najniższe ceny
poleca Hurtownia „PIER”

Nowogard, ul. woj. polskiego 3

Informujemy, że   

4 września �007 r.
wtorek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 

Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Dynamicznie rozwijająca się firma zatrudni pracowników na stanowisko                                                        

specjalista ds. pozyskiwania nieruchomości
siedziba  firmy - Gryfice (zachodniopomorskie)

Miejsce pracy- polska
Wymagania:
- wykształcenie średnie
- silna osobowość i odporność na stres
- komunikatywność, dyspozycyjność
- odpowiedzialność i umiejętność organizowania czasu pracy
- prawo jazdy kategorii  B
oferujemy:
- ciekawą, pełną wyzwań i samodzielną pracę w doświadczonym zespole
- perspektywę rozwoju
- zapewniamy samochód służbowy, telefon, komputer
- wynagrodzenie podstawowe +premie
Kontakt: CV+ list motywacyjny prosimy wysłać na adres biuro@hbinvestment lub 
telefonicznie w godz.8-17  0 603 88 55 88. 



DZIENNIK
NOWOGARDZKI 1131.08-3.10.�007 r. 

OG£OSZENIA 
drObNE

NIERUcHoMoścI
• Kupię mieszkanie � lub 3 pokojo-

we własnościowe w Nowogardzie 
na os. Radosława lub w innej części 
miasta. tel. 060� ��� 340.

• zamienię mieszkanie własnościowe 
3 pokojowe w bloku plus garaż na 
dom w Nowogardzie z dopłatą. 091 
39 �1 98�.

• Kupię dom w Nowogardzie może 
być połowa lub piętro. 607 066 4��.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, na 
parterze wraz z garażem, o podwyż-
szonym standardzie, cena do uzgod-
nienia. Tel. 0607 347 422.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 58 
m kw w Nowogardzie. Tel. 513 153 646 
(po 16.00).

• Sprzedam mieszkanie do remontu 167 
m kw w Dobrej. 604 96 11 99.

• Kupię pół domku z małą działką, może 
być do remontu w Nowogardzie. Tel. 
501 307 666.

• Sprzedam działkę budowlaną w Wo-
łowcu, 22 ary, pełna dokumentacja 
– pozwolenie na budowę, cena do 
uzgodnienia. Tel. 609 740 578.

• Szukam do wynajęcia mieszkania 3 
pokojowego. Tel. 697 990 280.

• Kupię garaż w okolicach os. Gryfitów. 
Tel. 667 06 19 48.

• Kupię kawalerkę. Tel. 691 466 449.
• Poszukuję lokalu do wynajęcia 

(ok. 30 m kw) w Nowogardzie. Tel. 
693 344 753, 662 055 465.

• Sprzedam ziemię w Starej Dąbrowie, 4 
ha. 516 165 008.

• Poszukuję mieszkania 2 pokojowego 
do wynajęcia. Tel. 604 867 363.

• Nowogard – sprzedam dom wolnosto-
jący o pow. 220 m kw z dużym ogro-
dem. 504 64 30 39.

• Pokój z używalnością kuchni i łazienki 
w Szczecinie do wynajęcia. 091 39 104 
15.

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie 
2 pokojowe, 46 m kw plus ogród 10 
arów, garaż, zabudowania gospodar-
cze w Smorawinie na Nowogard. Tel. 
0605 233 243, 091 39 77 102.

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia w 
Nowogardzie. 0504 493 228.

• Sprzedam mieszkanie, 2 pokoje, kuch-
nia w centrum Nowogardu. Tel. 0601 
203 310, wieczorem 091 486 13 18.

• Pilnie poszukuję do wynajęcia 
małe mieszkanie (parter, I piętro). 
507 520 723.

• Sprzedam 12 arów ziemi pod budowę. 
Warnkowo. Tel. 691 792 818.

• Poszukuję mieszkania 2 pokojowe-
go lub kawalerki do wynajęcia. Tel. 
697 439 199.

MotoRyzAcJA
• Sprzedam radio cd samochodowe 

PIONEER DEH-30 MP, MP3, pilot 4x50 
W, gwarancja nowe + głośniki x 4 sa-
mochodowe. Cena kompletu  890,00 
zł. Tel 0605 522 340. 

•  Sprzedam Audi A6, 2,5 TDI, QUATRO, 6 
biegów, XENON, 2XPP. 660 797 830. 

• Sprzedam Daewoo Lanos, 1998 r., 1,5 
benzyna + gaz, poduszka powietrzna, 
centralny zamek, alarm, wspomaganie 
kierownicy, cena 7 300 zł – do uzgod-
nienia. Tel. 692 364 824.

• Sprzedam Mercedes 220 D. 
604 155 460.

• Sprzedam Mercedes 123, w dobrym 
stanie, 1976 r., cena ok. 2 000 zł. Tel. 
512 335 176. Nowogard.

• Sprzedam Skoda Felicja 1,3, 1998 r. Tel. 
091 39 17 665.

• Fiat Seicento 2000 r., poj. 1,1, cena do 
uzgodnienia. Tel. 608 69 70 92.

• Fiat Cinquecento, 1996 r., poj. 704, 
cena do uzgodnienia. Tel. 889 18 58 
35.

� Sprzedam BMW 5, 3,0, V8, 94, cena 
14 500. Tel. 609 668 574.

RoLNIctwo 
• Sprzedam konie. Tel. 668 141 971, 091 

39 18 260.
• Sprzedam pasiekę minimum 36 ro-

dzin. Tel. 602 350 007.
• Kupię zboże paszowe. 091 39 18 275. 

Płatne od ręki.
• Kupię talerzówkę do 60. 091 39 501 

40.
• Sprzedam ciągnik własnej konstrukcji 

na olej napędowy, do C-360 blok silni-
ka i kabina. 501 237 062.

• Sprzedam prosięta 20 kg. Tel. 091 39 
17 366.

UsłUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• Profesjonalne strony internetowe na 
indywidualne zamówienie – szyb-
ki czas realizacji, faktury VAT. 0605 
522 340.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DywANopRANIE. 0604 373 143.
• transport, przeprowadzki – 0604 

�16 4�1.
• Wynajmę rusztowanie elewacyjne 

„Layher” 100 m. Tel. 692 478 465.
• Usługi remontowo – budowlane. 

880 690 324.
• Nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Rehabilitacja osób po udarze mózgu. 

609 799 687.
• Masaże. 510 052 611.
• tipsy – tanio i profesjonalnie + para-

fina. �04 �89 679.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. Tel. 091 39 72 575, 695 085 470.

• Usługi ogólnobudowlane i wykończe-
niowe, tynki włoskie i tynki minionej 
epoki. Tel. 504 602 275.

• Fachowo wykonam remonty miesz-
kań, glazura, malowanie, szpachlowa-
nie, panele. Tel. 0781 295 868.

• NApRAwA spRzĘtU RtV Kosmalski, 
Nowogard poniatowskiego 7. tel. 
091 39 �1 110, 603 �84 ��3.

• Udzielę korepetycji z języka niemie-
ckiego. 091 39 21 989.

• Prace ogólnobudowlane remontowe, 
wykończeniowe oraz dekarskie. Tel. 
091 39 22 805.

pRAcA
• PRZYJMĘ   NA  STAŻ  Z MOŻLIWOŚCIĄ 

PRZEDŁUŻENIA NA UMOWĘ O PRACĘ  W 
DROGERII   “NATURA WITTER”. W OKRE-
SIE STAŻU PROPONUJĘ KONKURENCYJ-
NE WARUNKI PŁACOWE. WIADOMOŚĆ 
NA MIEJSCU  TEL. 509 861 740.

• Zatrudnimy osobę do prac przy mon-
tażu okien. Wymagane prawo jazdy. 
Fabryka okien i drzwi „OKNO” Nowo-
gard. Tel. 091 39 25 639.

• Zatrudnimy handlowca do pracy w 
biurze i w terenie. Znajomość obsługi 
urządzeń biurowych, prawo jazdy i 
dyspozycyjność. Fabryka okien i drzwi 
„OKNO” Nowogard tel. 091 39 25 639.

• FIRMA BARtEK-Domet zatrudni ma-
gazyniera. tel. 091 �79 0� 63.

• Przyjmę traktorzystów – tylko z do-
świadczeniem, zabiegi na łąkach 
– teren Nowogard- Goleniów. Tel. 
790 540 451.

• Poszukuję opiekunki do 1,5 rocznego 
dziecka (od października – listopada). 
Tel. 695 878 802.

• Zatrudnię mechanika samochodowe-
go. Tel. 601 897 368, 091 39 25 627.

• zlecę wykonanie ogrodzenia z klin-
kieru. wysokie wynagrodzenie. tel. 
kom. 0�03 03� �34.

• Zatrudnimy ślusarza. Zapewniamy kurs 
na spawacza. Tel. kom. 0503 032 234.

• Zatrudnię kelnerki, barmanów od za-
raz. Praca w Nowogardzie w weeken-
dy. Tel. 513 466 161.

• Szukam troskliwej i opiekuńczej opie-
kunki do rocznego dziecka. 0601 
373 129.

• Firma budowlana przyjmie pracow-
ników na stanowiska: glazurnik, 
murarz – tynkarz, szpachlarz - ma-
larz oraz do dociepleń budynków. 
607 �19 ��1.

• Restauracja „przystań” zatrudni ku-
charza – dobre warunki płacowe. 
tel. 091 39 �0 ��1.

• Restauracja przy stacji paliw „STM” w 
Olchowie zatrudni barmana. Tel. 091 
39 20 733.

• poszukuję pracownika do sklepu 
spożywczego. tel. 667 189 714.

INNE
• Sprzedam aparat telefoniczny Erics-

son K700i, z dodatkowym wyposaże-
niem, na gwarancji, zadbany. Tel. 0605 
522 340.

• GRzEJNIKI c.o., panelowe, �-płyto-
we, do mieszkania, domku, różne 
rozmiary, także nietypowe, nowe 
i używane. tel. 091 46 00 �18 lub 
0�01 446 467.

• JUNKERsy gazowe, do kuchni, ła-
zienki, wersja świeczkowa lub elek-
troniczna na gaz ziemny lub propan, 
cena od 400 zł. tel. 091 46 00 �18 
lub 0�01 446 467.

• ELEKtRyczNE przepływowe pod-
grzewacze wody – 380 V, firmy AEG, 
Vaillant moc 18-�1 kw, małe gabary-
ty, idealne do domku, baru, cena od 
1�0 zł. tel. 091 469 03 38 lub 0�01 
446 467.

• pIEcE gazowe c.o., Vaillant, wiszące 
lub stojące – ogrzewanie lub dwu-
funkcyjne (ogrzewanie + ciepła 
woda) używane z gwarancją serwi-
sową oraz GAzowE podgrzewacze 
wody 130-190 litrowe, stojące, ide-
alne gdzie jest kilka łazienek (do-
mek). tel. 091 46 00 �18 lub 0�01 
446 467.

• Przyjmę gruz lub ziemię. 606 615 049.
• Sprzedam sznaucerkę miniaturkę (7 

tygodni). 697 921 900.
• Oddam kotki w dobre ręce. 091 39 

23 524 do 15.00.
• Sprzedam okna plastikowe 75 x 90, 

cena 250 zł/ szt. 091 39 13 417.
• Sprzedam foksterierka. Tel. 091 39 

18 775, 697 086 561.
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złomowanie samochodów
• złomowanie samochodów
• wystawiamy zaświadczenia do Wydziału
Komunikacji celem wyrejestrowania samochodu
• posiadamy własny transport
• sprzedaż części uzywanych

bezpłatne

Słudwia koło Płotów

Tel. 601 579 590, 604 790 118 lub 091 38 51 778

AUTOZŁOM

Nowogard
ul. Boh. Warszawy 71

tel. 091 579 02 62
F.H.U. DOMEBARTEK -

MATERIAŁY BUDOWLANE

HURTOWNIA
STALI

cyfrowy druk 
kolorowy 

KseRo KoLoRoWe
ul. Boh. Warszawy 7A

 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077
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Humor 
Henia Szczupaka

Krzyżówka panoramicznaNR 34

Rozwiązanie końcowe utworzą litery z pól oznaczonych czytane kolejno rzędami.

Rozwiązanie krzyżówki nr 33 – KoŃCZĄ siĘ 
WAKACJe – nadesłali:

Danuta Majeranowska, Jerzy Siedlecki, Halina 
szwal, Józef Górzyński, Barbara Bartosik, Bogumiła 
Urtnowska (Kulice), Maryla Piątek, Jan Roman 
Nikicin (Włodzisław), Grażyna Jurczyk, Irena 
Przybyłek, Eliza Zawadzka (Orzechowo), Andrzej 
Leszczynski, Regina Orłowska, Izabela Gorczyca, 
Bogumiła Czupryńska, Wiktoria stępień (Karsk), 
Jan Wawreńczuk, Franciszek Palenica, Teresa 
Powalska, Andrzej Czarnowski (Osowo), Maria 

Gortat (Czermnica), Władysława Kubisz, Joanna 
rojek, Beata Ławniczak, Agnieszka Skowrońska 
(Strzelewo), Jerzy Gorczyca, Ryszard Gutowski, 
Szczepan Falaciński, Krystyna Zawidzka, Marzena 
Wojciechowska.

Prenumeraty „DN” na wrzesień wylosowali:
- Danuta Majeranowska,
- Izabela Gorczyca,
- Joanna Rojek.

Gratulujemy! 

westchnienie biurokraty
Gdyby tak można pozbyć się natręta,
Do akt odłożyć wniosek i petenta.

polak i Darwin
Znów wszedł nasz rodak na historii karty,
Tu zaraz sypią się niemądre żarty.
Czy my musimy zawsze być złośliwi?
każdy się dziwi.
Niedawno jeszcze w Europarlamencie
Był każdy jeden przekonany święcie,
Że człowiek z małpą ma wspólnego przodka.
Tfu, wstrętna plotka.
na szczęście Polak tam, w brukselskiej sali, 
Śmiało teorię Darwina obalił,
Dowodów bowiem cała ta nauka,
Nie umie szukać.
Bo argumentów pakiet był dość spory:
Nasz smok wawelski i z Loch Ness potwory,
A przypomniała wierna fanów trzódka
O krasnoludkach.
Ze szkół Darwina teraz się pogoni, 
Tryumf mądrości widać jak na dłoni.
Nastaną czasy prawych i rozumnych,
Minister Roman jest dumny!
Ale coraz więcej rodaków to zdanie podziela,
Że Polska się staje Folwarkiem Orwella!

protegowanej
Dziwię się ogarniając twą figurkę wzrokiem,
Że przy talii tak wąskiej masz plecy - szerokie.
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

rOZK£Ad JAZdY PKP 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)

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 
Bezpłatne LO dla Dorosłych - ul. ZIELONA 
 - 091 392 66 91
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych - 3 MAJA  
 - 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
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 02Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 

Nowogard,  Osina. 
Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Karina Czernicka 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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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 PKS
NowoGARD - szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
szczEcIN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

Informacja pKs 091/39-�1-887 lub 091/46-98-31�

ważny od �4.06.�007r.

Nowogard 30.08.2007r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 
FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca 
2. Kierowca z kat. C + E
3. Stolarz
4. Ochroniarz 
5. Ślusarz – spawacz
6. Instruktor terapii zajęcio-

wej, psycholog 
7. Spawacz, prac. gospodar-

czy
8. Ślusarz – spawacz, for-

mierz , prac. produkcji 
9.  Monter okien PCV
10.  Pracownik produkcji
11.  Murarz
12.  Szwaczka
13. Kelner, kucharz, pomoc 

kuchenna
14. Kierowca kat. B (orzecze-

nie o niepełnosprawności)
15. Robotnik budowlany
16. Glazurnik, murarz – tyn-

karz, szpachlarz – malarz 
17. Sekretarka księgowa ds. 

magazynowych 
18. Kucharz

OFERTY PRACY 
Z REJONU

1. Spedytor (Szczecin)
2. Operator maszyn, mecha-

nik, os. Do sklejania karto-
nów (Kliniska Wlk)

3. Os. do obróbki skór norek 
(Żdżary)

4. Pracownik gospodarczy z 
grup inw. (Szczecin)

5. Kierowca C+E (Gryfice)
6. Kierowca z kat. D (Masze-

wo)
7. spawacz, tokarz, frezer, 

ślusarz – (Miękowo k. Go-
leniowa)

szKoLENIA
1. Spawacz
2. monter stolarki PCV



DZIENNIK
NOWOGARDZKI 1�31.08-3.10.�007 r. 

Z Kluczevią w stargardzie

V liga juniorów: Pomorzanin Nowogard – Kłos Pelczyce 2:3 (2:0)

Zabrakło sił

Aktualna tabela:
1.  Vineta Wolin 5 12 27-4
2.  Świt Szczecin 4 12 27-2
3.  Polonia Płoty 5 12 20-11
4.  Mieszko Mieszkowice 5 11 10-5
5.  Kłos Pełczyce 5 10 17-9
6.  Stal Lipiany 5 9 16-14
7.  Piast Chociwel 4 9 11-11
8.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 5 7 14-13
9.  Sparta Gryfice 5 7 11-10
10.  KP Police II 5 6 13-21
11.  Arkonia Szczecin 5 6 8-12
12.  Kluczevia Stargard 5 4 10-18
13.  GKS Mierzyn 5 4 7-19
14.  Pomorzanin Nowogard 5 3 8-19
15.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 5 1 6-24
16.  Odra Chojna 5 0 5-18

Pomorzanin: Frackowiak – Fijał-
kowski, Skrzecz, Piotrowski, Sob-
czak (55’ Skowroński), D. Żywica, 
A. Żywica, Kasprzyk, jeziorski (75’ 
Gołąb), Nowacki (79’ Bajerski), 
Gaik.

Bramki dla Pomorzanina: D. 
Żywica, Nowacki.

V ligowi juniorzy powinni wy-
grać z Kłosem PeLczyce, lecz w dru-
giej połowie zabraklo im sił. Swoje 
zrobiły też czerwone kartki.

Goście od początku objęli prze-
wagę, a Pomorzanin nastawił się 
na obronę i kontry. W pierwszej 
odslonie meczu nasza drużyna 
stworzyła sobie cztery okazje bram-
kowe dwie z nich wykorzystując. 
Najpierw pilkę z rzutu wolnego z 
własnej polowy w pole karne rywali 
posłał jeden z gospodarzy. Ta trafiła 
do D. Żywicy, który z problemami 
umieścił ją w siatce. Druga bramka 
dla Pomorzanina padła po dalekim 
wykopie Frąckowiaka. Do piłki 
dopadl Fijałkowski i strzałem z 17. 
metrów po raz drugi pokonał bram-
karza gości. Niestety, dwubram-
kowe prowadzenie nie zapewniło 
miejscowym zwycięstwa.

W drugiej połowie Kłos nadal 
przeważał będąc przy tym sku-
teczniejszy. W 70. minucie po 
zamieszaniu w polu karnym padł 
gol kontaktowy. Kwadrans później 
po starciu w naszym polu karnym 
sędzia podyktował kontrower-
syjny rzut karny i był już remis. 
Czerwoną kartkę przy tym dostał 
Fijałkowski. I gdy wydawało się, 
że mecz skończy się podziałem 
punktów w doliczonym czasie gry 
Kłos przeprowadził kolejną akcję i 
jeden z gości stzralem z 16. metrów 
przelobował naszego bramkarza. 
Protestujący Frąckowiak otrzymał 
czerwoną kartkę.

Pozostałe wyniki meczów:
Odra Chojna - Arkonia Szczecin 

1:2, Mieszko Mieszkowice - KP 
Police II 3:2, Hutnik EKO TRAS 
Szczecin - Orzeł Trzcińsko Zdrój 
3:4, Stal Lipiany - Kluczevia Star-
gard 5:4, GKS Mierzyn - Sparta 
Gryfice 0:0, Vineta Wolin - Polonia 
Płoty 6:2.

Andrzej Garguliński

W najbliższą sobotę Pomorza-
nin rozegra kolejny meczy w tym 
sezonie V ligi. Tym razem będzie 
to wyjazdowe spotkanie z Klu-
czevią w Stargardzie. W pięciu 
dotychczasowych spotkaniach 
nasz najbliższy rywal zdobył czte-
ry punkty wygrywając ze Świtem 
Szczecin i remisując z Mieszkiem 
Mieszkowice i ponosząc porażki z 
Odrą Chojna, Hutnikiem Szczecin 
i Stalą Lipiany.

Początek meczu o godzinie 
17.00.

Pozostałe mecze:
Arkonia Szczecin - Polonia Płoty, 

Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Stal Lipia-
ny, Odra Chojna - Świt Szczecin, 
Piast Chociwel - Mieszko Mieszko-
wice, Kłos Pełczyce - GKS Mierzyn, 
Sparta Gryfice - Vineta Wolin, 
KP Police II - Hutnik EKO TRAS 
Szczecin.

Andrzej Garguliński

michał Kozera 
z pierwszymi punktami

Turniej Siatkówki Plażowej LZS

Czermnica mistrzem!
W sobotę 25 sierpnia rozegrano ostatni turniej siatkówki plażowej o tytuł 

Mistrza LZS
organizowany przez Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS.
Do ostatnich zmagań stanęło 6 drużyn. Kończące cały cykl zawody wygrali 

zawodnicy teamu OPEN (Pomanowski, Laciniak), przed CZERMNICĄ (Sko-
czeń, Pawlik). III miejsce zajęli TWINKI PINKI (Gajda, Kowalczyk).

 Końcowa klasyfikacja po 4-ech turniejach była następująca: 
I miejsce i tytuł Mistrza LZS w siatkowce plażowej zdobyła drużyna CZER-

MNICY - 67 pkt,
II miejsce – ORION – 65 pkt,
III miejsce – TWINKI PINKI – 44pkt,
IV miejsce – LZS SIKORKI – 36 pkt.
Ireneusz Karczyński

W niedzielę 26 sierpnia na torze 
motocrossowym w Rosówku odbyła 
się trzecia eliminacja pucharu PZM 
w motocrossie . Na tor położony przy 
samej granicy z Niemcami przybyło 
bardzo wielu mocnych i doświadczo-
nych zawodników z zagranicy traktu-
jących ten start jako przygotowanie 
do mistrzostw Europy, które odbędą 
się już w dniach 1 i 2 września w 
Schwedt. W stawce zawodów znalazł 
się nasz reprezentant Michał Kozera. 
Bardzo dobrze spisał się w pierwszym 
biegu gdzie zajął 14 miejsce, a co za 
tym idzie zdobył pierwsze wyma-
rzone przez niego punkty. Przed 
sezonem marzył chociaż o jednym, 
a teraz ma ich już na swoim koncie 
osiem.

W drugim biegu było jeszcze le-
piej. Jadąc na dwunastym miejscu 
na ostatniej prostej jego motocykl 
odmówił posłuszeństwa. Nie był to 
jedyny motocykl który w tym biegu 
się zepsuł, czterech kolegów Michała 

podzieliło ten sam los. 
„Chciałbym przy okazji serdecznie 

podziękować wszystkim którzy 19 
sierpnia brali udział w zawodach 
na naszym torze „Smoczak” oraz w 
ich przygotowaniach: „Dziennikowi 
Nowogardzkiemu” za objęcie patro-
natu medialnego nad imprezą, panu 
Waldemarowi Pędziszczak,  panu 
Henrykowi Grygowskiemu, firmie 
PUWiS  oraz firmie ZUK z prezesam 
Wiktorem Smolińskim na czele za 
bezinteresowną pomoc. Szczególne 
słowa uznania kieruję do fanatyka 
motocrossu Michała Warkalewicza 
. Bez jego zaangażowania nie było 
by tej imprezy. Chciałbym tylko 
przypomnieć że w naszych  lokalnych 
zawodach brało udział 65 zawodni-
ków , nie tylko z Polski ale również z 
Niemiec i Ukrainy.” – powiedział nam 
Eugeniusz Kozera, ojciec młodego 
motocrossowca i współorganizator 
zawodów.

Ag
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�K WADRAT�
ul. Armii Krajowej 49

NOWOGARD
Tel. 091-39-21-470

(po byłej przychodni)

MEBLE
dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

Transport gratis na terenie miasta Serdecznie zapraszamy

ul. Warszawska 9

NOWOGARD
Tel. 091-39-25-476

PIWNICA BIEDRONKA (główne wejście)

Str efy
przyjaznych

cen

NIE PRZEPŁACAJ - KUPUJ TYLKO U NAS

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY
Gryfice, ul. Bracka

(środkowy budynek trojaków)
tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00
W SOBOTY 10.00 - 14.00

tel. 091 392 12 77,tel./fax 091 392 56 39

FABRYKA
OKIEN
I DRZWI PCV
Nowogard
ul. 3 Maja 31

Nowogard i okoliceNowogard i okolice 70-423 Szczecin

tel/fax 091 488 54 26

kom.0502 103 432
0501 307 666www.ardom.pl

KUPNO - SPRZEDAŻ

ul. Piłsudskiego 11/2

ARDOM
DOMY NA WSI GRUNTY

MIESZKANIA
cyfrowy druk 

kolorowy 
KseRo KoLoRoWe

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Nowogardzie 

Marek Krzywania 
przyjmuje interesantów 

w każdy poniedziałek 
w godzinach od 17.00 do 19.00 
w sali obrad Ratusza Miejskiego 

(I piętro). 
tel. Kom. 605856611

tel. Biura Rady Miejskiej 0913926211 
e-mail: przewodniczacy@nowogard.pl

Przewodniczący Rady w dniu 
4 września �007 r. 

w godz. od 17.00 do 19.00  
będzie pełnił dodatkowy dyżur  

w miejscowości Jarchlino 
(w budynku świetlicy wiejskiej).  
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kaleNDarIUm
�8 SIerpNIa
Imieniny: Adelina, Aleksander, Aleksy, Alfons, Augustyn, 
Augustyna, Bibian, Bonifacy, Feliks, Feliksa, Fortunat, Her-
mes, January, Joachima, Julian, Kajus, Mojżesz, Patrycja, 
Pelagiusz, Sobiesław, Stronisław, Wyszomir i Wyszymir
Święto lotnictwa polskiego
kościół prawosławny - święto Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny a właściwie Święto Zaśnięcia Najświętszej 
Maryi Panny

�9 SIerpNIa
Imieniny: Andrzej, Beatrycze, Eutymiusz, Krescencjusz, 
Krescens, Krescenty, Flora, Hipacy, Jan, Jan Chrzciciel, 
Mederyk, Mederyka, Michał, Piotr, Racibor, Sabina, Sebbus 
i Świętosław
kościół katolicki - Wspomnienie Męczeństwa św. Jana 
Chrzciciela
1930 - prezydent rp rozwiązał parlament
1831 - Brytyjski naukowiec Michael Faraday zaprezento-
wał sposób otrzymania prądu z wykorzystaniem energii 
magnetycznej
1949 - ZSRR przeprowadził pierwszą próbę z bombą 
atomową

30 SIerpNIa
Imieniny: Adaukt, Częstowoj, Częstowojna, Feliks, Feliksa, 
Gaudencja, Jan, Małgorzata, Miron, Rebeka, Piotr, Świetla-
na, Swojsław i Tekla
1980 - Sierpień 1980: podpisano porozumienia szczeciń-
skie (33 postulaty)
1991 - Azerbejdżan i Tatarstan ogłosiły niepodległość 
od ZSRR.
1995 - Kazachstan przyjął w referendum konstytucję

Kronika policyjna

POmóżmy sObie
Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 

tej rubryce jest bezpłatne. Zgłoszenia są przyj-
mowane pod numerami telefonów: 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.

Nie bądźmy obojętni wobec ludzi znajdują-
cych się w trudnej sytuacji.

   Z góry dziękujemy.  Redakcja 

Poszukuję, oddam, sprzedam: 
Giełda podręczników szkolnych

Do 15 września wprowadzamy rubrykę, która 
ułatwi nabycie podręczników szkolnych.

Ogłoszenia w tej rubryce są bezpłatne, 
przyjmowane są pod numerem telefonu 091 
39 22 165, fax 091 39 25 087 lub w siedzibie 
redakcji.
• Sprzedam podręczniki do kl. I Gimnazjum 
nr 2. Tel. 091 39 22 221, 509 45 84 65.
• Poszukuję podręczników do II kl. Gimna-
zjum nr 2 w Nowogardzie. Tel. 091 39 25 
969.
• Kupię podręczniki do kl. II Gimnazjum nr 
2. Tel. 091 39 22 221, 509 45 84 65.
• Sprzedam komplet podręczników do kl. I, 
II, III Gimnazjum nr 2 z płytami CD, stan 
dobry + niektóre nowe ćwiczenia. Tel. 091 
39 21 815.

24.08.07 W piątek w Żabowie miał miejsce 
wypadek. Wyprzedzający na trzeciego samochód 
wpadł do pobliskiego rowu. Następnie, z pojazdu 
tego, wyszło dwóch mężczyzn, którzy uciekli w 
stronę lasu. Po niedługim czasie zostali pochwy-
ceni przez, zawiadomioną o zdarzeniu, policję. 
Mężczyźni to ojciec i syn. Obaj byli pod wpływem 
alkoholu, ojciec miał ponad 2 promile alkoholu we 
krwi, natomiast syn (17 lat) 0,8 promila. Samochód 
został przeholowany na posterunek policji, a spra-
wa trafiła do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

25.08.07 Ok. godz. 20 komisariat policji w 
Nowogardzie został powiadomiony o kolizji, jaka 
miała miejsce w Nowogardzie. Rowerzysta, pan 
Józef A. znajdujący się pod wpływem alkoholu, 
najechał na samochód. Poniesie konsekwencje za 
jazdę po pijanemu i spowodowanie kolizji.

26.08.07 W niedzielę 27 sierpnia zgłoszono 
kradzież samochodu dostawczego Mitsubishi L 
200 koloru niebieskiego. Do zdarzenia doszło 
w Olchowie. Wartość skradzionego samochodu 
wynosi 60 tys. PLN.

Tego samego dnia zgłoszono włamanie do dwóch 
piwnic na osiedlu Gryfitów, w wyniku czego skra-
dziono rower damski (duński, koloru czarnego), o 
wartości 1000 PLN, rower marki Grand o wartości 
500 PLN oraz 15 krzeseł turystycznych.

Apelujemy o ostrożność. Na terenie naszego wo-
jewództwa grasuje dwóch mężczyzn – pochodze-
nia romskiego, jak wynika z rysopisu. Poruszając 
się Scodą Favorit, oszukują oni ludzi sprzedając 
wodę zamiast oleju. Jeżeli ktoś, zamieszkały na 
terenie naszej gminy, został oszukany przez tych 
ludzi proszony jest kontakt z policją.

Ku naszej satysfakcji informujemy, że osoba, 
która została opisana i przedstawiona na zdjęciu w 
artykule „Poszukiwana złodziejka” zamieszczonym 
w poprzednim numerze, została rozpoznana, a 
następnie zatrzymana przez policję, po czym przy-
znała się do zarzucanego jej czynu. Rzeczy, które 
skradła zostały zwrócone właścicielom.

ps

Zawyją syreny
W dniu 1 września o godzinie 12.00 włączone zostaną na okres dwóch minut syre-

ny alarmowe. W 68 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej  oddamy hołd wszystkim 
tym, którzy przeżywali koszmar wojny i okupacji, walczyli z wrogiem na wszystkich 
frontach, przynosili nam wolność i odbudowywali kraj ze zniszczeń.

Poziom wody spada
W poprzednim wydaniu naszej gazet opublikowaliśmy artykuł na temat dwóch mieszkańców No-

wogardu, którzy z własnej woli postanowili ratować nasze jezioro. Wszystko wskazuje na to, że ich 
wysiłki przynoszą efekt.

Od początku lata poziom wody w naszym je-
ziorze jest tak duży, że alejka w okolicy fontanny 
była nie do przejścia. Dwóch mieszkańców naszego 
miasta podejrzewając, że jest to spowodowane nie 
tylko deszczami postanowiło znaleźć prawdziwą 
przyczynę. Poszli więc w okolicę rzeczki, którą 
wypływa nadmiar wody gdzie znaleźli zatkaną 
studzienkę. Gdy ją oczyścili 
nurt wody znacznie przy-
spieszył. Wiele wskazuje, że 
to był przysłowiowy strzał w 
dziesiątkę. Poziom wody w 
jeziorze powoli lecz systema-
tyczne spada. Wspomniana 
już alejka obok fontanny jesz-
cze niedawno była całkowicie 
zalana, a mieszkańcy zdążyli 
wydeptać ścieżkę na trawniku. 
Dziś jej krawędź jest już sucha 
i można zaryzykować przej-
ście bez obaw kompletnego 
zmoczenia się.

PS. Do redakcji zgłosił się 
przedstawiciel firmy, która 
zajmuje się czyszczeniem 
wspomnianej rzeczki, jedy-

nym odpływem z naszego jeziora. Jak wyjaśnił jest 
one konserwowana, tyle, że zgodnie z technologią 
roboty te prowadzi się od dołu rzeczki. Panowie, 
którzy z własnej woli oczyścili rzeczkę uprzedzili 
pracowników firmy wyciągając z jej dna skoszoną 
trzcinę. Nie umniejsza to jednak ich zasługą.

Ag
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W minioną niedzielę, tak jak zapowiadali radni PO Rafał Szpilkowski, 
Krystyna Kłosowska i Artur Danilewski zbierali wnioski od miesz-
kańców Nowogardu do budżetu na 2008 rok.

Radnych odwiedził również wice-
burmistrz Nowogardu Artur Gałęski. 
Sporo osób pytało, co naprawdę ozna-
cza ta akcja. Wielu mieszkanców nie  
kryło zdziwienia,że ktoś ich pyta o 
wnioski do budźetu. Generalnie akcja, 
której pomysłodawcą był radny 
R.Szpilkowski cieszyła się dużym  
zainteresowaniem. Nigdy dotąd 
władza nie pytała o pomysły miesz-
kańców. 

Czyżby koniec monopolu władzy 
na mądrość? Może inni radni też by  
spróbowali? Wydaje się, że PO roz-
poczęła na dobre kampanię wyborczą 
i bardzo mocno liczy na popracie 
ludzi, którzy mają dość dreptania w 

miejscu i  pomachiwania szabelką 
przy okazji kolejnych świąt.

„Czas na pracę i konkretne po-
mysły. Olbrzymie środki, jakie 
można otrzymać z Unii Europejskiej 
wymagają gruntownych zmian 
nie tylko w Warszawie ale i tu na 
rynku lokalnym. Ciągle napoty-
kamy na opór materii, nihilizmu, 
braku kompetencji i braku chęci  
uczenia się np.pisania wniosków o 
środki. Albo przełamiemy ten opór i  
nauczymy się działać, jak to jest w no-
woczesnym świecie albo staniemy się  
mieszkańcami skansenu” - mówi 
wiceburmistrz A.Gałęski.

opr.red. Lmm

spotkania misji Namiotowej 
KeCh w Nowogardzie

Od 23-go do 31-go Sierpnia przebywa w Nowogardzie grupa nastolatków 
wraz z opiekunami z zaprzyjaźnionego kościoła  Bradford w środkowej 
Anglii. Prowadzą oni zajęcia dla dzieci w ramach  Spotkań Namiotowych  
Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan pod nazwą KIDS CLUB . Każdego dnia 
o 11:00 wraz z grupą  ok. 80 rozkrzyczanych dzieci z Nowogardu i okolic , 
śpiewają , bawią się , grają  ale również opowiadają o Bogu pod wielkim 
namiotem ustawionym na plaży. Siostry ze Zboru dbają, aby nie zabrakło 
napojów i łakoci.

Grupa naszych gości jest doskonale 
przygotowana do prowadzenia tego 
typu imprez, po 3 tygodniowym 
programie dla dzieci jaki zakończył 
się w ich kościele na dwa dni przed 
przyjazdem do Polski. Na uwagę 
zasługuje fakt, że wszyscy nie tylko 
są wolontariuszami ale również sami 
ponieśli koszty przyjaz-
du i utrzymania.

Kids Club jest głów-
nym powodem dla któ-
rego namiot Misji Na-
miotowej KECh stanął 
w Nowogardzie, jed-
nak  program dla dzieci 
nie jest jedyną atrak-
cją . Każdego wieczora 
o 19:00 odbywają się 
spotkania ewangeliza-
cyjne dla wszystkich, a 
po nich projekcje filmów 
i programów video o 
tematyce religijno-spo-
łecznej.

W sobotę 25-go miała miejsce 
Konferencja Zborów Okręgu Za-
chodniego pod tytułem: 

„Żywe Słowo”. Wierni z Nowogar-
du, Łobza, Kamienia Pomorskiego, 
Reska, Świnoujścia, Międzyzdrojów, 
Osiny i Szczecina nie tylko wysłuchali 
ciekawych wykładów dr Richarda 
Lee z Anglii ale również dzielili się ze 
sobą doświadczeniami z działalności 
swoich zborów.

Wszystko to okraszone było piękną 

muzyką gospel w wykonaniu  zespo-
łów muzycznych z poszczególnych 
zborów.

Korzystając z okazji pragnę po-
dziękować Panu Burmistrzowi oraz 
Pani kierownik OPS za pomoc w 
organizacji,  Zarządom PUWiS, ZUK, 
ARKA i PRD za pomoc techniczną 

przy rozstawianiu namiotu, piekarni 
państwa Pędziszczak za łakocie, Panu 
Romualdowi Kowalskiemu za miej-
sce pod namiot i dozór, wszystkim 
członkom Zboru w Nowogardzie 
za ciężką pracę. Wszystkim „Bóg 
zapłać” i Wiele Łask Bożych.

Zapraszamy wszystkich miesz-
kańców Nowogardu do udziału w 
spotkaniach.

Dyrektor misji Namiotowej
Pastor Cezary Komisarz
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  Sonda uliczna
W sondzie ulicznej zapytaliśmy przechod-

niów, co dobrego zdarzyło im się ostatnio, 
oraz czy w życiu codziennym częściej spoty-
kamy się z przejawami dobra czy zła.

Pani irena Jaworska
Niestety niewiele 

dobrego mi się ostat-
nio przytrafiło. W 
życiu osobistym nie 
wiedzie mi się zbyt 
pomyślnie.Uważam, że 
w życiu, niestety, coraz 
częściej spotykamy się 
ze złem, które ukazuje 
się nam po różnymi 
postaciami.

Pan idzi Ślązak
C o mnie  mogło 

o s t a t n i o  s p o t k a ć 
dobrego?  Niewie-
le. Działka, dom, to 
wszystko. Emerytura 
to, w zasadzie, marne 
grosze. Niestety do-
bra jest bardzo mało. 
Bardzo często spo-
tykamy wiele zła. Na 
przykład w naszym 

rządzie, gdzie politycy nie robią właściwie nic 
tylko bez przerwy kopią pod sobą dołki i kłócą 
się o stanowiska. Na dole także niewiele pozy-
tywnego się dzieje. 

Pani Amelka Zdun
Co dobrego ostatnio 

mi się przytrafiło? Na 
pewno tym dobrem 
były uśmiech bliskiej 
osoby, spotkania z 
przyjaciółmi, dobre 
traktowanie rodziców, 
przyjemnie spędzane 
wakacje.

Jeżeli chodzi o prze-
jawy dobra i zła to, 

niestety, częściej spotykamy się z tym drugim. 
Zło przejawia się tym, że ludzie często bywają 
fałszywi i oszukują się wzajemnie. Oczywiście 
dobrych ludzi też się spotyka, ale już znacznie 
rzadziej.

Pan Dariusz
W życiu zdarzyło 

mi się dużo dobrego. 
Mam syna, który idzie 
do szkoły, dobrze się 
rozwija, jest zdrowy. 
Mam dobrą, kochającą 
żonę. I to jest właśnie 
najważniejsze. Ponad-
to, jak na nasze polskie 
warunki, mam całkiem 

dobrą pracę.  Jeżeli chodzi o drugie pytanie, czyli 
przejawy dobra i zła, to zdecydowanie, w naszym 
świecie więcej jest zła.                                       ps

60 lat PRD Nowogard
Imponujący prezent z okazji sześćdziesięciolecie swego istnienia sprawiło sobie nowo-

gardzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. W czwartek w Łozienicy oddano do użytku 
nowoczesną wytwórnię mas bitumicznych.

Obchody tej uroczystości 
odbyły się z wielką pompą. 
Na uroczystość zaproszono 
około 400 gości. W sektorze 
Vip-ów ze względu na zamie-
szanie w Warszawie zabrakło 
co prawda ministra transportu 
Jerzego Polaczka, ale zjawił się 
główny dyrektor Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad Zbigniew Kotlarek. 
Zasiedli tam również obecni 
i byli szefowie szczecińskiego 
oddziału tej instytucji, sta-
rosta Tomasz Stanisławski i 
wicestarosta Tomasz Kulinicz, 
burmistrz Goleniowa Andrzej 
Wojecichowski i były dyrektor 
dostojnego jubilata zwanego 
wówczas Rejonem Dróg Pub-
licznych Tadeusz Siembida. Nie 
zabrakło przedstawicieli firm 

współpracujących na codzień z 
PRD. Wszyscy oni wręczali ko-
sze kwiatów, upominki a nawet 
statuetki filmowych Oskarów 
na ręce bohaterki uroczystości 
Krystyny Łazarz. Pani prezes 
otrzymała również odznaczenie 
ministra transportu. Ta odwza-
jemniała się wręczaniem listów 
dziękczynnych i upominków.

Wśród zaproszonych go-
ści poważną grupę stanowili 
pracownicy firmy. Sześćdzie-
sięciolecie istnienia firmy jest 
znakomitą okazją by udekoro-
wać tych z największym stażem. 
Otrzymali oni okolicznościowe 
medale.

Po chwili przyszedł czas na 
kolejny punkt uroczystości czyli 

otwarcie nowej wytwórni mas 
bitumicznych firmy Beningho-

ven. Jest to najnowocześniejszy 
tego typu obiekt na Pomorzu 
Zachodnim i jeden z najnowo-
cześniejszych w kraju. Wystar-
czy napisać, ze jego wydajność 
to 240 ton masy na godzinę. 
Poza tradycyjnym przecięciem 
wstęgi organizatorzy przygoto-
wali otwarcie godne wodowania 
statku. Butelkę szampana o je-
den z e słupów rozbiła Krystyna 
Łazarz.

Później na scenie pojawili 
się artyści szczecińskich scen 
z Michałem Janickim z Teatru 
Polskiego na czele. Po ich wy-
stępie rozpoczęła się biesiada 
i zabawa przy muzyce na żywo 
trwająca do późnych godzin 
wieczornych.

Ag

Józef Olszewski, podobnie jak inni długoletni pracownicy PRD 
otrzymali okolicznościowe odznaczenia. 

Przecięcięto wstęgę i nowa wytwórnia mas bitumicznych została 
oddana do użytku.

Prezes Krystyna Łazarz otrzymuje odznaczenie z rąk Zbigniewa 
Kotlarka.
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Ruszyły ocieplenia!
W Nowogardzie, wprawdzie powoli ale  poprawia się estetyka budynków. 

Do grupy tej dołącza blok mieszkalny przy ul. 5 Marca 3, który dotąd straszył 
zaniedbanym wyglądem.

O krótką rozmowę poprosiliśmy Zarzadcę Wspólnoty Jerzego Furmańczy-
ka.

Red: Czy właściciele zainteresowa-
ni są ocieplaniem?

Jerzy Furmańczyk: Zaintereso-
wanie termoizolacją jest bardzo 
duże. Każdy chce mieszkać w bu-
dynku, który estetycznie wygląda. 
Ocieplenie to nie tylko estetyka – to 
przede wszystkim obniżenie kosztów 
ogrzewania. Szkoda, że dopiero teraz, 
po latach zaniedbań Nowogard przy-
stępuje do remontów.

Red:  Twierdzi pan, że Wspólnoty 
wyrażają wolę ocieplania. Które bu-
dynki są już gotowe do tej operacji?

JF: Ocieplane będą budynki Osied-
lowa 1, 700-lecia 7, Armii Krajowej 
50, a w następnej kolejności Osied-
lowa 1 i 3 oraz na placu Wolności 
budynki 2,3 i 4.

Red: Termoizolacja to jednak kosz-
ty. Czy lokatorzy są w stanie sprostać 
wydatkom?

JF: Dla każdej Wspólnoty (należy 
rozumieć dla każdego budynku) 
ustalana jest stawka funduszu remon-
towego możliwa do zaakceptowania 
przez właścicieli. Nie ukrywam, że 
posiłkujemy się kredytami. Np. kre-
dyt w banku Bise uzyskaliśmy dając 
jako zabezpieczenie właśnie fundusz 
remontowy. Znaczną pomocą jest 
tzw. premia termoizolacyjna z Krajo-
wego Banku Gospodarczego sięgająca 
nawet 25% kosztów inwestycji.

Red: Życzę więc systematycznej 
poprawy warunków mieszkaniowych 
właścicielom , którzy zaufali Wspól-
notom Mieszkaniowym Furmań-
czyk, a zarządcom innych Wspólnot 
sukcesów w naśladowaniu dobrych 
rozwiązań.

Notował Lesław M. Marek

Dyplom dla kapeli „Kryzys”
Tradycyjny, bo już VI Festiwal Kapel 

Podwórkowych odbył się w Łobzie 18 
i 19 sierpnia

Miło nam poinformować, że nasi 
muzycy z Kapeli „Kryzys” pod kie-
rownictwem Tadeusza Łukaszewicza 
doszli do finału i wyróżnieni zostali 
dyplomem.

Gratulujemy!
Ikar

PS. Tadeusz Łukaszewicz składa 
serdeczne podziękowania Adamowi 
Fedeńczakowi za zapewnienie bezpłat-
nego transportu dla kapeli.

Podsłuchane i przeczytane

O wykupie mieszkań…
Robiąc zakupy na miejskim targowi-

sku byłem swiadkiem rozmowy (raczej 
głośnej wymiany opinii) na aktualny 
temat. Dwie panie (szkoda, że młode) 
przekazywały sensacyjną wiadomość 
– Smolira wykupił grunty na włas-
ność! Po tej sensacji zaczęły padać pod 
adresem prezsa epitety, których nie 
zacytuję… I tak to w sposób bezpo-
średni ludzie dowiadują się całkowicie 
fałszywych rzeczy, nie rozumiejąc o co 
wogóle chodzi.

Otóż w myśl ustawy odrębne prawo 
własności to nie tylko wykup za grosze 
posiadanego mieszkania. To także 
wykup gruntu pod blokiem ! Gdy spół-
dzielnia nie ma uregulowanych spraw 
z gruntami nie może przystępować do 
zamiany prawa lokatorskiego na od-
rębne prawo własności. I o tym warto 
byłoby wiedzieć zanim zacznie się 
wieszać psy na prezesie (obojętnie jak 
się prezes nazywa). 

I to jest to usłyszane. A teraz prze-
czytane…

W niektórych SM notuje się umiar-
kowane zainteresowanie nową moż-
liwością nabycia odrębnej własności. 
Lokatorzy po prostu kalkulują…

Kupując mieszkanie nabywają udział 
w kawałku gruntu (podatek od nieru-

chomości), ponoszą też pełne koszty 
utrzymania części wspólnych budynku 
– korytarze, klatki schodowe z drzwia-
mi i oknami, dachy, chodniki i place 
przed blokiem… Ludzie liczą czy nie 
będą to koszty większe od aktualnych.

W innej sytuacji (korzystniejszej 
mimo dużych kosztów zakupu mieszka-
nia) są lokatorzy posiadający lokator-
skie prawo własności. Mieszkanie mogą 
sprzedać, wynająć, obciążyć hipoteką 
– płacą miesięczny czynsz i nie ponoszą 
żadnych innych kosztów. Robi to SM, 
bo jest nadal formalnie właścicielem 
mieszkania.

Czy warto więc kupować za przysło-
wiową złotówkę  przysłowiowego kota 
w worku?

Większość mieszkań spółdzielczych 
mieści się w blokach dużych, tak więc 
i koszty utrzymania budynków (wcale 
nie nowych) będą prawdopodobnie 
duże.

Proszę tylko nie sądzić, że jestem 
przeciwnikiem nabywania „odrębnej 
własności” – pragnę tylko zwrócić uwa-
gę na to co myślą i mówią inni..

Przysłowie staropolskie poucza: kto 
pyta nie błądzi…

Lesław M. Marek
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W obiektywie  Jana korneluka  - Nowogardzkie kapele „wczoraj”

spartakiada w  miętnie
W niedzielę 26 sierpnia sportowcy wiejscy skorzystali z zaproszenia soł-

tysa Zbigniewa Litwina, Rady Sołeckiej i LZS i przybyli na spartakiadę do 
Miętna.

Cykliczny turniej piłki siatkowej 
zgromadził 8 zespołów. Najlepsi 
okazali się siatkarze z Czermnicy  
wygrywając zawody przed Ostrzycą 
i Sikorkami. Nad sprawnym przebie-
giem rywalizacji czuwali sędziowie 
Adam Milewski i Tomasz Gajda.

Do piłkarskich zmagań stanęło 
6 zespołów. Turniej niespodziewa-
nie wygrali debiutanci – młodzi 
piłkarze z Osowa. Drugie miejsce 
zajęła drużyna z Jarchlina, a trzecie 
z Ostrzycy.

Królem strzelców został Leszek 
Serdyński z Osowa.

Mecze sędziowali Grzegorz Sko-

wroński, Mirosław Bazyl i Stanisław 
Rutkowski.

Panie Barbara Król z córką i Micha-
lina Kuriata przeprowadziły szereg 
konkursów i zabaw , a o muzyczną 
oprawę zadbał niezawodny Tadeusz 
Łukaszewicz.

Wśród wielu gości był wicestarosta 
Tomasz Kulinicz.

Organizatorzy szczególnie dzię-
kują firmie „Domel”  Władysława 
Błażewicza za trud włożony w nada-
nie boisku piłkarskiemu sportowej 
przydatności.

Podziękowania dla Mariana Jeża, 
Andrzeja Januszonka, Bartłomieja 

Guzika i Jana Szoplika za ufundowa-
nie pucharów i statuetki najlepszego 
strzelca, Marcinowi i Józefowi Pabi-

siakom za prace gospodarcze oraz 
Tomaszowi Górnikowi za transport.

Ireneusz Karczyński
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Polski Komitet Społeczny 
w Nowogardzie

(ul. 700 Lecia - w podwórku ZBK)

zaprasza rodziny wielodzietne 
do pobierania 

zeszytów szkolnych i obuwia.
Biuro czynne 

od poniedziałku do piątku 
godz. 10.00 - 12.00.

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

reklamareklama

Firma mONTbUD sp. z o.o.

zatrudni pracowników 
w zawodach budowlanych.
Chętni proszeni są o zgłaszanie się 

osobiście w siedzibie firmy: 
MONTBUD sp. z o.o. ul. Górna 4, 

72-200 Nowogard lub pod numerem 
tel. 091 39 26 861.

NOWOGARDZKA AKADEMIA TURYSTYKI
oraz Związek Drużyn ZHP w Nowogardzie

Oddział Zachodniopomorski PTTK i międzyszkolny Klub sportowy „Wiking” w szczecinie
zapraszają do udziału 

w I Nowogardzkich  biegach  na orientacje
o Puchar Nowogardu 2007 pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Nowogard, 

Nowogard – 8 września 2007r. (sobota)
Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w parkowych biegach na orientację. Zabawa polega na pokonaniu z mapą (ew. kompasem) trasy rozstawionej 
na terenie przyjeziornym w jak najkrótszym czasie,  na podstawie mapy i rozstawionych punktów. Impreza skierowana jest zarówno dla początkujących 
jak średnio zaawansowanych. Jest to bardzo łatwa forma orientacji sportowej oparta na gogle maps. Serdecznie zapraszamy. Mile widziane wcześniejsze 
zgłoszenia na e-mail zhpnowogard@wp.pl lub wiking@wiking.szczecin.pl . Informacje szczegółowe i techniczne również pod numerem GSM 501036860, 
GG 2070164, skype: hakacik (Sędzia Główny Robert Filipski). Kierownikiem imprezy jest Andrzej Wasiak zaś budowniczymi tras i sędziami technicznymi 
absolwenci Nowogardzkiej Akademii Turystyki. sTARTy ROZPOCZyNAJĄ siĘ O GODZiNie 12.00, NATOmiAsT seKReTARiAT ROZPOCZyNA 
ZAPisy OD GODZiNy 11:30.  mieJsCe sTARTóW – PLAC PRZy bibLiOTeCe mieJsKieJ, ZA POmNiKiem (namioty).

WPisOWe i ŚWiADCZeNiA:
Dla pierwszych 100 zgłoszonych uczestników pamiątkowe znaczki imprezy.. Wszyscy uczestnicy otrzymują Puchary burmistrza Nowogardu – Kazi-
mierza Ziemby, dyplomy za miejsca 1-3 w każdej kategorii, medale dla 1-3 miejsc w każdej kategorii, komplet materiałów startowych, punkty do odznak 
turystyki kwalifikowanej oraz w miarę pozyskania środków inne świadczenia dla uczestników. 

Na zawodach obowiązują następujące kategorie wiekowe:
TD – dzieci do lat 10 włącznie – drużyny 1-2 osobowe 
Tm – dzieci od 11-13 roku życia – starty indywidualne 
TG – młodzież od 14-16 roku życia – starty indywidualne 
TO – powyżej 16 roku życia – starty indywidualne 

POsTANOWieNiA KOŃCOWe:
Impreza odbędzie się bez względu na pogodę, organizator nie odpowiada za straty poniesione i spowodowane przez uczestników, uczestnicy ubezpieczają 
się we własnym zakresie. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w imprezie pod opieką opiekunów lub za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych. Kla-
syfikacja i ocena wg. Regulaminu iMPREZY. Wyniki rywalizacji będą podane w internecie. 

WWW.WIKING.SZCZECIN.PL        WWW.NOWOGARD.GOLENIOW.ZHP.PL     

KOmUNiKAT
Urząd Miejski w Nowogardzie informuje o rozpoczęciu robót konserwa-

cyjnych oświetlenia drogowego, co łączy się z obecnym jego funkcjonow-

aniem w dzień, tj. od godz. 600 –1400.

W związku  z tym, że roboty dotyczą nie tylko wymiany żarówek ale 

również kondensatorów, przewodów itp. wykonywanie tych czynności ze 

względów bezpieczeństwa nie może mieć miejsca w godzinach nocnych.

Burmistrz Nowogardu

Kazimierz Ziemba

Szanowni Czytelnicy!
Powyższy komunikat Burmistrza Nowogardu wyjaśnia zbul-

wersowanym Czytelnikom informującym redakcję  o włączonych 
w dzień latarniach. Poczekajmy na koniec prac remontowych.

Red.
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p.U.H. GrUND-maX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

reklama

Hurtownia Art. Przemysłowych 

„meTalZBYT II”
ul. 15 Lutego 17 

tel. 091 39� 01 48, 091 39� 10 45
vis a vis elewatora zbożowego 

w Nowogardzie
Wyłączny dystrybutor firmy 

plaST – DaCH
oferuje: 
systemy rynnowe PCV 
i stalowe SSaB wysokiej jakości
Duże rabaty • Fachowa obsługa

Zapraszamy do współpracy

klub abstynenta „Hania” 
zaprasza wszystkie dzieci 

na imprezę związaną 
z zakończeniem wakacji, 

która odbędzie się dnia 1 września 2007 r. 
o godz. 15.00 w siedzibie klubu 

ul. Zamkowa 13. 
W programie gry i zabawy.

     Zapraszamy

Sygnały Czytelników

Goleniów jest be!
Pan Józef Dobruchowski przekazał nam swoje wrażenia jakich doświadczył 

w Goleniowie.
Pojechał tam by oddać ostatni hołd zmarłemu Andrzejowi Gołdynowi , 

który mieszkał przed laty w Wyszomierzu, a ostatnio w Goleniowie.
Tłum ludzi zgromadzony w kaplicy nie ma czym oddychać. Żadnej wenty-

lacji, okna i drzwi ewakuacyjne zamknięte. Prośbę o otwarcie drzwi obsługa 
zbywa uśmieszkami.

Ponurego obrazu dopełniają odpadające resztki farby.
Alejka główna cmentarza w miarę uprzątnięta, ale o boczne alejki między 

grobami nikt nie zadbał – trawa i chwasty…
A podobno Rada Miejska bogatego Goleniowa nie wie na co wydać nadmiar 

pieniędzy?
Opr.red. LMM
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OG£OSZENIA dRObNE Cyfrowy druk 
kolorowy 

KseRO KOLOROWe
ul. Boh. Warszawy 7A

NIerUCHOmOŚCI
• kupię mieszkanie � lub 3 pokojowe 

własnościowe w Nowogardzie na os. 
radosława lub w innej części miasta. 
Tel. 0605 5�� 340.

• Zamienię mieszkanie własnościowe 
3 pokojowe w bloku plus garaż na 
dom w Nowogardzie z dopłatą. 091 
39 �1 985.

• kupię dom w Nowogardzie może być 
połowa lub piętro. 607 066 4�5.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, na 
parterze wraz z garażem, o podwyższo-
nym standardzie, cena do uzgodnienia. 
Tel. 0607 347 422.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
58,60 m kw + garaż, bezczynszowe. 
0602 117 641.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 58 
m kw w Nowogardzie. Tel. 513 153 646 
(po 16.00).

• Sprzedam mieszkanie do remontu 167 
m kw w Dobrej. 604 96 11 99.

• Kupię pół domku z małą działką, może 
być do remontu w Nowogardzie. Tel. 
501 307 666.

• Poszukuję do wynajęcia mieszkania 2-3 
pokojowego albo domku w Nowogar-
dzie lub okolicy. 607 36 00 70.

• Sprzedam działkę budowlaną w Wo-
łowcu, 22 ary, pełna dokumentacja 
– pozwolenie na budowę, cena do 
uzgodnienia. Tel. 609 740 578.

• Szukam do wynajęcia garaż w centrum 
miasta. 691 507 129.

• Szukam do wynajęcia mieszkania 3 po-
kojowego. Tel. 697 990 280.

• Kupię garaż w okolicach os. Gryfitów. 
Tel. 667 06 19 48.

• Kupię kawalerkę. Tel. 691 466 449.
• Poszukuję lokalu do wynajęcia (ok. 30 

m kw) w Nowogardzie. Tel. 693 344 753, 
662 055 465.

• Wynajmę pokój dziewczynie z do-
stępem do kuchni i łazienki. Tel. 
782 490 154.

• Sprzedam ziemię w Starej Dąbrowie, 4 
ha. 516 165 008.

• Poszukuję mieszkania 2 pokojowego 
do wynajęcia. Tel. 604 867 363.

• Nowogard – sprzedam dom wolnosto-
jący o pow. 220 m kw z dużym ogro-
dem. 504 64 30 39.

• Pokój z używalnością kuchni i łazienki 
w Szczecinie do wynajęcia. 091 39 104 
15.

mOTOrYZaCJa
• Sprzedam radio cd samochodowe PIO-

NEER DEH-30 MP, MP3, pilot 4x50 W, 
gwarancja nowe + głośniki x 4 samo-
chodowe. Cena kompletu  890,00 zł. Tel 
0605 522 340. 

•  Sprzedam Audi A6, 2,5 TDI, QUATRO, 6 
biegów, XENON, 2XPP. 660 797 830. 

• Sprzedam Daewoo Lanos, 1998 r., 1,5 
benzyna + gaz, poduszka powietrzna, 
centralny zamek, alarm, wspomaganie 
kierownicy, cena 7 300 zł – do uzgod-
nienia. Tel. 692 364 824.

• Sprzedam Mercedes 220 D. 
604 155 460.

• Sprzedam samochód Lanos 1,5 S 4/D, 
srebrny (met), rok 2000; przebieg km 
118 tys, serwisowany, ubezpieczenie do 
13.02.2008. Kontakt tel. 0601 567 580.

• Sprzedam VW Passat kombi, 1900 
poj., 1995 r., biały, TDI, białe tablice, 
stan bardzo dobry, cena 10 000 zł. Tel. 
502 951 228.

• Sprzedam Renault 19, 1990 r., 1,7 ben-
zyna, elektryczne szyby, halogeny, szy-
berdach, cena 2 500 zł. 695 809 775.

• Sprzedam Mercedes 123, w dobrym 
stanie, 1976 r., cena ok. 2 000 zł. Tel. 
512 335 176. Nowogard.

• Fiat Ritmo 1,7 D, nowy przegląd, ubez-
pieczenie, akumulator, rozrząd, opo-
ny, cena 1500 zł do uzgodnienia, Tel. 
605 461 072.

rOlNICTWO 
• Sprzedam konie. Tel. 668 141 971, 091 

39 18 260.
• Sprzedam pasiekę minimum 36 rodzin. 

Tel. 602 350 007.
• Kupię zboże paszowe. 091 39 18 275. 

Płatne od ręki.
• Sprzedam prosięta. 091 39 17 960, 091 

39 17 908.

• Kupię talerzówkę do 60. 091 39 501 40.
• Sprzedam ciągnik własnej konstrukcji 

na olej napędowy, do C-360 blok silnika 
i kabina. 501 237 062.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• Profesjonalne strony internetowe na in-
dywidualne zamówienie – szybki czas 
realizacji, faktury VAT. 0605 522 340.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWaNOpraNIe. 0604 373 143.
• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.
• Wynajmę rusztowanie elewacyjne „Lay-

her” 100 m. Tel. 692 478 465.
• Usługi remontowo – budowlane. 

880 690 324.
• Nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Rehabilitacja osób po udarze mózgu. 

609 799 687.
• Masaże. 510 052 611.
• Tipsy – tanio i profesjonalnie + para-

fina. 504 589 679.
• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 

Tel. 091 39 72 575, 695 085 470.
• Usługi ogólnobudowlane i wykończe-

niowe, tynki włoskie i tynki minionej 
epoki. Tel. 504 602 275.

• Fachowo wykonam remonty mieszkań, 
glazura, malowanie, szpachlowanie, 
panele. Tel. 0781 295 868.

• NapraWa SprZĘTU rTV kosmalski, 
Nowogard poniatowskiego 7. Tel. 
091 39 �1 110, 603 584 553.

• Udzielę korepetycji z języka niemie-
ckiego. 091 39 21 989.

praCa
• Zatrudnimy osobę do prac przy mon-

tażu okien. Wymagane prawo jazdy. Fa-
bryka okien i drzwi „OKNO” Nowogard. 
Tel. 091 39 25 639.

• Zatrudnimy handlowca do pracy w 
biurze i w terenie. Znajomość obsłu-
gi urządzeń biurowych, prawo jazdy i 
dyspozycyjność. Fabryka okien i drzwi 
„OKNO” Nowogard tel. 091 39 25 639.

• FIrma BarTek-Domet zatrudni ma-
gazyniera. Tel. 091 579 0� 63.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub pomoc-
nika. Praca w Nowogardzie. Tel. 0603 
366 286.

• Przyjmę traktorzystów – tylko z do-
świadczeniem, zabiegi na łąkach – teren 
Nowogard- Goleniów. Tel. 790 540 451.

• Poszukuję opiekunki do 1,5 rocznego 
dziecka (od października – listopada). 
Tel. 695 878 802.

• Zatrudnię mechanika samochodowe-
go. Tel. 601 897 368, 091 39 25 627.

• Zlecę wykonanie ogrodzenia z klin-
kieru. Wysokie wynagrodzenie. Tel. 
kom. 0503 03� �34.

• Zatrudnimy ślusarza. Zapewniamy kurs 
na spawacza. Tel. kom. 0503 032 234.

• Zatrudnię kelnerki, barmanów od za-
raz. Praca w Nowogardzie w weekendy. 
Tel. 513 466 161.

• Szukam troskliwej i opiekuńczej opie-
kunki do rocznego dziecka. 0601 
373 129.

• Firma budowlana przyjmie pracow-
ników na stanowiska: glazurnik, 
murarz – tynkarz, szpachlarz - ma-
larz oraz do dociepleń budynków. 
607 519 �51.

INNe
• Sprzedam aparat telefoniczny Erics-

son K700i, z dodatkowym wyposaże-
niem, na gwarancji, zadbany. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam drzwi wejściowe antywła-
maniowe. Tel. 502 649 118.

• GrZeJNIkI c.o., panelowe, �-płyto-
we, do mieszkania, domku, różne 
rozmiary, także nietypowe, nowe i 
używane. Tel. 091 46 00 518 lub 0501 
446 467.

• JUNkerSY gazowe, do kuchni, ła-
zienki, wersja świeczkowa lub elek-
troniczna na gaz ziemny lub propan, 
cena od 400 zł. Tel. 091 46 00 518 lub 
0501 446 467.

• elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody – 380 V, firmy aeG, 
Vaillant moc 18-�1 kw, małe gabary-
ty, idealne do domku, baru, cena od 
150 zł. Tel. 091 469 03 38 lub 0501 
446 467.

• pIeCe gazowe c.o., Vaillant, wiszące 
lub stojące – ogrzewanie lub dwu-
funkcyjne (ogrzewanie + ciepła 
woda) używane z gwarancją serwi-
sową oraz GaZOWe podgrzewacze 
wody 130-190 litrowe, stojące, ideal-
ne gdzie jest kilka łazienek (domek). 
Tel. 091 46 00 518 lub 0501 446 467.

• Przyjmę gruz lub ziemię. 606 615 049.
• Sprzedam szczeniaki foksteriery szorst-

kowłose. Tel. 510 243 997.
• Owczarki niemieckie ośmiotygodniowe 

pieski i suczki po rodowodowych ro-
dziacach sprzedam. Tel. 091 39 21 828.

• Sprzedam sznaucerkę miniaturkę (7 ty-
godni). 697 921 900.

• Dachówkę BRAAS ok. 30 m kw, bardzo 
tanio odsprzedam. 602 309 809.

• Oddam kotki w dobre ręce. 091 39 
23 524 do 15.00.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARd

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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)

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 26 91
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

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Karina Czernicka 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

NOWOGarD - Szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
SZCZeCIN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

Informacja pkS 091/39-�1-887 lub 091/46-98-315

Ważny od �4.06.�007r.

Nowogard 27.08.2007r.
OFerTY praCY 

pUp GOleNIóW, 
FIlIa NOWOGarD

1. Sprzedawca 
2. Kierowca z kat. C + E
3. Kierowca z kat. C
4. Stolarz
5. Ochroniarz 
6. Ślusarz – spawacz
7. Instruktor terapii zajęciowej, 

psycholog 
8. Spawacz, prac. gospodarczy
9. Ślusarz – spawacz, formierz , 

prac. Produkcji 
10.  Monter okien PCV
11.  Pracownik produkcji
12.  Murarz
13.  Szwaczka
14.  Kelner, kucharz, pomoc ku-

chenna
15.  Kierowca kat. B (orzeczenie o 

niepełnosprawności)
16.  Robotnik budowlany

OFerTY praCY 
Z reJONU

1.  Spedytor (Szczecin)
2. Operator maszyn, mechanik, 

os. Do sklejania kartonów 
(Kliniska Wlk)

3.  Os. do obróbki skór norek 
(Żdżary)

4.  Pracownik gospodarczy z 
grup inw. (Szczecin)

5.  Kierowca C+E (Gryfice)
6. Kierowca z kat. D (Maszewo)
7. Spawacz, tokarz, frezer, ślu-

sarz – (Miękowo k. Golenio-
wa)

SZkOleNIa
1. Monter stolarki PCV
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Pomorzanin Nowogard – Kłos Pełczyce 2:3 (1:1)

Przegrali wygrany mecz
Pomorzanin: Piątkowski – Nie-

radka, Gołdyn (44’ Mordzak), 
Skórniewski, Sokulski, Galus (55’ 
Wielgus), Piotrowski, Konieczny, 
Kawa, D. Gruszczyński, K. Miklas.

Bramki dla Pomorzanina: K. 
Miklas -2.

Pomorzanin zagrał najlepszy 
mecz w rozgrywkach ligowych w 
tym sezonie, ale wciąż pozostaje 
jedyna drużyną bez dorobku punk-
towego. Spotkanie z Kłosem było 
prawdziwą huśtawką nastrojów. 
Początkowa radość zmieniła się 
w rozczarowanie, potem przyszły 
znowu chwile radości. I gdy wyda-
wało się, że przeciwnik już się nie 
wywinie ten zadał decydujący cios, 
który odebrał gospodarzom nawet 
remis.

Zaczęło się od naporu Pomorza-
nina. W 4. minucie po dobrze roze-

granym rzucie wolnym Konieczny 
uderzył z 23. metrów pod poprzecz-
kę, ale bramkarz nie dał się zasko-
czyć. Po chwili z dystansu groźnie 
strzelali Nieradka i Sokulski, lecz 
ich strzały mijały bramkę. W 14. 
minucie Pomorzanin przeprowa-
dził kontrę, Konieczny zagrał do 
niepilnowanego K. Miklasa, który 
mając sporo miejsca przyjął piłkę i 
spokojnie przerzucając ją nad bram-
karzem zdobył gola na 1:0. Była to 
pierwsza bramka naszego zespołu z 
akcji w tym sezonie V ligi.

Paradoksalnie prowadzenie wpro-
wadziło sporo nerwowości w poczy-
naniach naszego zespołu. Rozpoczął 
się okres brzydkiej, chaotycznej gry 
opierającej się na bronieniu włas-
nej bramki i dalekich, niecelnych 
wykopach.

Wykorzystał to Kłos. W 27. mi-

nucie jeden z zawodników gości 
potężnym strzałem z rzutu wolnego 
z 20. metrów trafił w poprzeczkę.

W końcówce pierwszej połowy 
wróciły emocje. W 36. minucie Ga-
lus stworzył sobie pozycję strzelecką 
i uderzył z 16. metrów. Bramkarz 
zdołał złapać piłkę. Po chwili ten 
sam zawodnik będąc z prawej 
strony zagrał do znajdującego się w 
polu karnym D. Gruszczyńskiego, 
ale jego strzał został zablokowany. 
Minutę później strzelał K. Miklas, 
uczynił to jednak zbyt słabo.

Kłos poza rzutem wolnym prak-
tycznie nie był w stanie zagrozić 
bramce Pomorzanina. Nie mógł 
sobie stworzyć klarownej sytuacji, 
a za to potrafił wykorzystać błąd 
przeciwnika. W 39. minucie po 
kiksie naszego obrońcy piłka trafiła 
do niepilnowanego rywala, który 
strzałem z 12. metrów pokonał 
Piątkowskiego i do przerwy wynik 
brzmiał 1:1.

W 47. minucie goście wyszli na 
prowadzenie. Zawodnicy Kłosa 
rozklepali naszą obronę i zdobyli 
bramkę na 1:2. To nieco podcięło 
skrzydła Pomorzaninowi. Wróciły 
doskonale znane błędy z niedo-
kładnością na czele. Pomorzanin 
pierwszy groźny strzał w drugiej 
części meczu oddał dopiero w 57. 
minucie, a zrobił to K. Miklas. Kłos 
odpowiedział ciekawie rozegranym 
rzutem wolnym i groźnym strzałem 
z 25, metrów.

W 60. minucie Piątkowski wy-
bił daleko piłkę, Wielgus wygrał 
powietrzny pojedynek z rywalem, 
zgrał piłkę do K. Miklasa, który 
będąc sam przed bramkarzem 
najpierw go położył, a później 
umieścił piłkę w siatce zdobywa-

jąc bramkę wyrównującą. Cztery 
minuty Pomorzanin mógł wyjść 
na prowadzenie. K. Miklas mając 
przy sobie partnera, zdecydował 
się na indywidualne wykończenie 
akcji, ale jego mocny strzał obronił 
bramkarz.

W 67. minucie jeden z zawod-
ników Kłosa otrzymał czerwoną 
kartkę. W dwóch meczach tego 
sezonu Pomorzanin znajdował się 
w podobnej sytuacji, lecz zamiast 
wykorzystać przewagę tracił kolejną 
bramkę. Gdy w 75. minucie w polu 
karnym został sfaulowany K. Miklas 
i sędzia podyktował jedenastkę 
wydawało się, że tym razem ten 
scenariusz się nie powtórzy. Tym 
bardziej, że za dyskusje z sędzią ko-
lejny zawodnik Kłosa ujrzał czerwo-
ną kartkę. Pomorzanin przeciwko 
dziewięciu rywalom nie mógł prze-
grać. A jednak. Najpierw Konieczny 
nie wykorzystał rzutu karnego, a 
dziesięć minut później Nieradka 
sfaulował we włąsnym polu karnym 
kontratakującego rywala i sędzia 
podyktował rzut karny tym razem 
dla Kłosa. Zawodnik gości wyko-
rzysta szansę i było już 2:3.

W doliczonym czasie gry przed 
szansą na wyrównanie stanął Kawa. 
Z rzutu wolnego z 25. metrów 
uderzył potężnie, lecz trafił w po-
przeczkę.

Pozostałe wyniki meczów:
Odra Chojna - Arkonia Szczecin 

3:1,Świt Szczecin - Piast Chociwel 
1:2,Stal Lipiany - Kluczevia Stargard 
2:1,Vineta Wolin - Polonia Płoty 
7:0,Hutnik EKO TRAS Szczecin - 
Orzeł Trzcińsko-Zdrój 3:0,Mieszko 
Mieszkowice - KP Police II 1:1,GKS 
Mierzyn - Sparta Gryfice 1:3.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1.  Vineta Wolin 5 13 16-1
2.  KP Police II 5 13 9-2
3.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 5 12 13-5
4.  Sparta Gryfice 5 11 12-5
5.  GKS Mierzyn 5 9 11-8
6.  Kłos Pełczyce 5 9 9-7
7.  Piast Chociwel 5 8 7-6
8.  Odra Chojna 5 7 9-10
9.  Mieszko Mieszkowice 5 6 4-2
10.  Świt Szczecin 5 6 9-10
11.  Polonia Płoty 5 6 9-16
12.  Stal Lipiany 5 4 6-14
13.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 5 4 6-12
14.  Kluczevia Stargard 5 4 5-9
15.  Arkonia Szczecin 5 1 2-9
16.  Pomorzanin Nowogard 5 0 5-16

Krystian Miklas, który w meczu z Kłosem zdobył 2 bramki tym razem uderzył niecelnie
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reklama

RR EKLAMAEKLAMA

banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Nowogard
Tel. 0 605 522 340
e-mail: medmas@wp.pl

Radiowa w
Radio VOX Gryfice 90,7 FM

rozpocząłeś pracę lub staż 
a nie wybrałeś jeszcze funduszu emerytalnego? 

Nie daj się wylosować i przyjdź do najlepszych. 
OFe „Dom” od wielu lat plasuje się w czołówce wszelkich rankingów. 

Sprawdź nas na gospodarczych stronach „Rzeczpospolitej”.
Zadzwoń i umów się na spotkanie 694 281 784

reklama

Turystyka z wędką
W dniach 24 i 25 sierpnia odbyły się na naszym jeziorze wojewódzkie za-

wody wędkarskie pod nazwą „Turystyka z wędką”. Organizatorem imprezy był 
Zarząd Zachodniopomorski Zrzeszenia LZS, Urząd Miasta i Gminy Nowogard 
oraz klub sportowy „Pomorzanin” Nowogard. W zawodach uczestniczyło 8 
zespołów – „Mieszko” z Mieszkowic, 3 druzyny Koła Miejsko-Gminnego PZW 
Nowogard, „Tęczak” Nowogard oraz po jednej drużynie z Łobza i Białogardu 
W sumie 32 zawodników.

Obecni byli przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego – wiceprzewodnczący  
Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS Ryszard Litwiński, oraz szef Woje-
wódzkiej Komisji Turystyki Henryk Paluch.

Sędzią Głównym zawodów był Jan Leśniewski, a nad organizacją czuwał 
Jan Tandecki. (wyniki obok)

Wszyscy zostali wyróżnieni pucharami. Po dekoracjach była grochówka 
– dobra okazja do wymiany wrażeń i doświadczeń.

ireneusz Karczyński

Punktacja drużynowa:

I miejsce – Mieszkowice – 8 810 pkt,

II miejsce – Nowogard I – 8 194 pkt,

III miejsce Nowogard II – 6 440 pkt.

indywidualnie zwycięzcami poszcze-

gólnych sektorów zostali:

A – Ładysław Luberadzki – Nowogard I,

B – Kamil Paleta – Tęczak Nowogard,

C – Grzegorz Zygmunt – Mieszkowice,

D – Konrad Lisowski – Białogard.
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WIĘŹBY DACHOWE, TARCICA, DESKI, ŁATY

SŁUDWIA 12c

tel. 091 38 52 540
fax: 091 38 47 688

e-mail: biuro@ekotrak.pl
www.ekotrak.pl

(k/Płotów)eEKOTRAK
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reklamaO dwóch takich 
co ratowali jezioro...

Foto J. Korneluk

Wysypisko w Słajsinie 

Czy będzie 
zamknięte? 
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kaleNDarIUm
�4 sIerpNIa
Imieniny: Anita, Audoen, Bartłomiej, Bartosz, Cieszy-
mir, Emilia, Eutyches, Eutychiusz, Jerzy, Joanna, Halina, 
Malina, Michalina, Natanael, Patrycjusz, Patrycy, Patryk 
i Teodoryk
1995 - Odbyła się oficjalna premiera systemu Microsoft 
Windows 95

�5 sIerpNIa
Imieniny:  Elwira, Euzebiusz, Gaudencjusz, Gaudenty, 
Genezjusz, Grzegorz, Józef, Julian, Kalasanty, Ludwik, 
Luiza, Michał, Patrycja, Peregryn, Poncjan, Tomasz i 
Wincenty

�6 sIerpNIa
Imieniny: Anita Adrianna, Aleksander, Dobroniega, 
Hadrian, Hadriana, Ireneusz, Joanna, Konstanty, 
Konstantyn, Maksymilian, Maria, Natalia, Sandra, 
Symplicjusz, Symplicy, Teresa, Wiktorian, Wirzchosław, 
Wirzchosława, Zefiryn i Zefiryna
kościół katolicki - uroczystość Matki Boskiej Czę-
stochowskiej

�7 sIerpNIa
Imieniny: Amadea, Cezariusz, Cezary, Dominik, For-
tunat, Gebhard, Honorat, Jan, Józef, Liceria, Liceriusz, 
Małgorzata, Manea, Marcelin, Monika, Przybymir, Piotr, 
Rufus, Sabinian, Serapion i Stosław
1955 - wydana została po raz pierwszy księga rekor-
dów Guinessa

reklama

DZIEŃ PALA
W KRZYWICACH
25.08.2007 ( sobota )
Mieszkańcy Krzywic, Stowarzyszenie 

Szanse Bezdroży Gmin Goleniów, Osina, 
Przybiernów, Stepnica, LZS Krzywice ser-
decznie zapraszają na piątą edycję „Dnia 
Pala” w Krzywicach.

Program imprezy:
10.00 – Turniej piłki siatkowej o puchar 

Anpolu
Organizatorzy LZS Krzywice, Kopalnia 

Kruszyw „ANPOL”
Zapisy do godz. 9.30
11.00 – Blok konkurencji zręcznościowo 

sportowych dla dzieci
14.00 – Blok konkurencji dla dorosłych
Między innymi: wspinanie na pal, strzela-

nie z łuku i wiatrówki, cięcie kloca na czas, 
rzut włócznią, wbijanie gwoździ dziurawym 
młotkiem …

19.00 – Zabawa taneczna przy sosnowych 
pochodniach do białego rana

Ciekawe konkurencje, atrakcyjne nagrody, 
loteria, niespodzianki. Gastronomia na miej-
scu, możliwość upieczenia własnej kiełbaski.

POMóżMy 
SOBie

Informujemy, że zamiesz-
czanie ogłoszeń w tej rubry-
ce jest bezpłatne. Zgłoszenia 
są przyjmowane pod nume-
rami telefonów: 091 392 21 
65 do 16.00, po 16.00 - 091 
392 50 87.

Tutaj mogą Państwo za 
pośrednictwem gazety lub 
osobiście zaoferować swoją 
pomoc, np.: odzież, meble, 
żywność, opał.

Nie bądźmy obojętni wo-
bec ludzi znajdujących się w 
trudnej sytuacji.

   Z góry dziękujemy. 
 Redakcja 

Poszukuję, oddam, sprzedam: 
Giełda podręczników szkolnych

Do 15 września wprowadzamy rubrykę, która ułatwi nabycie 
podręczników szkolnych.

Ogłoszenia w tej rubryce są bezpłatne, przyjmowane są pod 
numerem telefonu 091 39 22 165, fax 091 39 25 087 lub w sie-
dzibie redakcji.
• Poszukuję kompletu podręczników do II klasy Gimnazjum nr 

2 w Nowogardzie. Tel. 091 39 25 087.
• Sprzedam komplet podręczników do klasy III Gimnazjum 

nr 2  i pojedyncze książki do klasy II Gimnazujm nr 2. Tel. 091 
39 18 602.
• Kupię komplet książek do klasy II gimnazjum nr 2. Tel. 091 

29 27 142, 091 392 20 244.
• Sprzedam komplet podręczników do kl. I gimnazjum nr 2 w 

Nowogardzie. Stan bardzo dobry, z płytami CD, tel. 091 392 
28 63.
• Poszukuję kompletu podręcznio do II kl. gimnazjum nr 2 w 

Nowogardzie, tel. 091 392 28 63.

Poszukiwana złodziejka
W piątek 10 sierpnia około 

godziny 14.30 w sklepie „Netto” 
doszło do kradzieży torebki ze 
znaczną sumą pieniędzy i tele-
fonem komórkowym. Dzięki 
monitoringowi zainstalowanym 
w sklepie udało się zarejestrować 
moment kradzieży. Poszkodo-
wana po dokonaniu zakupów 
w zamieszaniu spowodowanym 
m.in. przez jej biegające dziecko 
zostawiła torebkę przy kasie. 
Stojąca za nią starsza kobieta 
wykorzystała to i wraz ze swoimi 
zakupami wzięła torebkę należą-

cą do poszkodowanej. Złodziejka 
(widoczna na zdjęciu) w wieku 
około 60 lat ubrana była w bor-
dową bluzkę i czarne spodnie. 
Miała kasztanowe włosy z wyraź-
nie widocznymi kilkucentyme-
trowymi odrostami. Ktokolwiek 
rozpoznaje tę kobietę proszony 
jest o kontakt z nowogardzkim 
komisariatem policji pod nume-
rem telefonu 997.

Ag

Poszkodowana płaci za zaku-
py, złodziejka stoi tuż za nią.

Zaproszenie 
do Żabówka

W ubiegłą sobotę odbyło się 
spotkanie integracyjne w Si-
korkach.

Mieszkańcy są bardzo wdzięcz-
ni sołtysowi Marzenie Kuriacie 
za to spotkanie.

Nie musieli jechać do UM w 
Nowogardzie, aby dowiedzieć 
się o ważnych sprawach i możli-
wościach pozyskiwania funduszy  
- to do nich przyjechali kom-
petentni przedstawiciele władz 
samorządowych.

Na sobotę 25 sierpnia pla-
nowane jest podobne spotka-
nie w Żabówku – zapraszamy 
mieszkańców. Wasze problemy 
poznawać będą - zastępca prze-
wodniczącego Rady Miejskiej 
Tomasz Szafran , przedstawiciele 
UM – Zdzisław Bogdański i Kry-
styna Dwornik oraz Magdalena 
Krzak z Nowogardzkiego Forum 
Organizacji Pozarządowych.

I Kar
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Spotkanie z posłanką PiS

To już kampania wyborcza!
W poniedziałek 20 sierpnia czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej 

pękała w szwach.
Na spotkanie z posłanką rządzącej partii Prawo i Sprawiedliuwość Mi-

rosławą Masłowską przyszło około 100 mieszkańców miasta. Zatęsknili za 
wielką polityką? Nie! Chcieli usłyszeć odpowiedzi na wiele pytań związanych 
z nową ustawą o możliwości wykupu mieszkań spółdzielczych na własność. 
Nie dowiedzieli się niczego!

Posłanka potraktowała spotkanie 
jako wiec przedwyborczy i zdała 
sprawozdanie ze swej poselskiej ak-
tywności. W tej materii mocno prze-
sadziła – każdy ważniejszy problem, 
którym zajmował się Sejm obecnej 
kadencji to jej aktywność i mocne 
zaangażowanie!

Zajmowała się więc bezpieczen-
stwem obywateli, służbą zdrowia (tu 
potencjalnych wyborców okłamała 
twierdząc, że podwyzki 30% dla 
lekarzy i pielęgniarek są załatwione, 
a przecież dopiero na tej sesji Sejm 
je rozptruje pod nadzorem prote-
stujących pielegniarek. Posłanka 
jest przeciwna prywatyzacji służby 
zdrowia), problemami gospodarki 
odpadami. W tej ostatniej dziedzinie 
wykazała się znajomością problemu. 
Podkreśliła to o czym samorządowcy 
mówią od lat – śmieci muszą należeć 
do gminy! Wtedy uporzadkujemy 
gospodarkę odpadami zgodnie z wy-
mogami UE. Obecnie śmieci należą 
do tego kto zajmuje się ich wywozem. 
W interesie takich firm jerst tylko 
jedno – smieci ma być jak najwięcej, 
a wywozić możemy nawet na bardzo 
odległe składowiska. Przecież za to 
pobieramy pieniądze.

Niestety nie znaliśmy „smieciowe-
go biznesu” – nauczyły go dopiero 
niemieckie firmy (sztandarowy w 
Szczecinie Retman).

Ale końca tego wywodu nie wszy-
scy doczekali – część obserwatorów 
zdenerwowanych natretną propagan-
da opuściła salę.

Przystąpiono do meritum czyli 
spółdzielczości mieszkaniowej. Praw-
dziwy popis … nieznajomości prob-
lemu dała specjalistka tej dziedziny 
doradca posłanki. Tyle demagogii 
i arogancji dawno nie słyszałem na 
publicznym zebraniu. W pewnym 
momerncie zaprotestowałem i …
oberwało mi się! Dowiedziałem się, 
że pracuję w szowinistycznej gaze-
cie, a mój wydawca wymieniony z 
nazwiska na pewno nic o spotkaniu 
nie pozwoli napisać! Obywatele za-
interesowani wykupem dowiedzieli 
się, że prezesi spółdzielni to złodzieje 
i krętacze, spółdzielnie ukrywają 
przed członkami mieszkania i całe 
piętra, jeżdżą na samowolne urlopy 
do drogich kurortów i radzą jakby tu 
ominąć uchwaloną ustawę…

Na przykładzie naszej SM „Gard-

no” dowiedzieliśmy się, ze dysponuje 
ona majątkiem wartym ponad 80 
milionów złotych i to specjalistka 
nazwała … dochodenm spółdzielni, 
a niezapłacone odsetki od kredytów 
nazwała stratami. Prezes Smolira 
został skarcony za to, ze zapraszał 
mieszkańców na spotkanie (no bo 
przecież spotkania nie organizował!), 
a o głos nie mógł się doprosić, bo jest 
przecież tylko pracownikiem najem-
nym spółdzielców!

Były tez narzekania na mafijny 
klan notariuszy, którzy na pewno nie 
zdążą załatwiać spraw kupujących 
lokale bo jest ich za mało (Pytanie 
bez odpowiedzi: skoro ustawodawca 
wiedział, że notariusze będą zawaleni 
wnioskami to dlaczego nie wydłużył 
terminu załatwiania, a uznał, że trzy 
miesiące wystarczy?).

Argumentem przemawiającym za 
złą wolą prezesów jest …ocieplanie 
budynków z wielkiej płyty. Budynki 
– według „ pani ekspert” są nasycone 
azbestem a ich stan techniczny kwali-
fikuje je tylko do rozbiórki! Tu znów 
moje pytanie które nie padło: Skoro 
te budyynki to ruina to czym uszczę-
śliwia się lokatorów? Czy właściciele, 
których nie stać było na wykup za ty-
siące złotych będą w stanie utrzymać 
i remontować rudery?

Padło też stwierdzenie, że zadlu-
żone mieszkania można wykupywać. 
Można tylko kto trzeźwo myślący 
będzie kupował lokal z hipoteką za-
dłużenia około 200 tysięcy złotych?

Spółdzielnie mają zaciągniete kre-
dyty. Najpoważniejsze zobowiązania 
to odsetki należne skarbowi państwa. 
Dlaczego ustawodawca nie wniósł 
pod obrady Sejmu projektu ustawy 
oddłużającej te zobowiązania SM? 

Teraz problemem nie jest to co 
robili prezesi przez mijające 50 lat, 
tylko co będzie jutro, pojutrze, za 
rok? Każda SM ma swoje specyficzne 
problemy i musi je rozwiązywać tu 
na miejscu, z udziałem wszystkich 
zainteresowanych lokatorów. De-
magogiczne przemowy na wiecach 
wyborczych nic nie wniosą! I to 
powinniśmy wiedzieć udając się do 
urn wyborczych…

Lesław M. Marek
PS. O „zbawiennych” wzorach pism 

do spółdzielni i o klanie prezesów 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
wkrótce…
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życzeNIa

Kochanym rodzicom

Danucie i Wacławowi
Proskurnickim

z okazji 60 rocznicy
pożycia małżeńskiego

najserdeczniejsze gratulacje
oraz życzenia szczęścia, 

spokoju i zdrowia
na dalsze lata wspólnego życia

składają 
córki z mężami i dziećmi

O dwóch takich co ratowali jezioro
Od dłuższego czasu wszyscy zmagamy się z kłopotami jakie powoduje zbyt wysoki poziom jeziora. 

Dwóch mieszkańców naszego miasta twierdzi, ze znaleźli przyczynę tych problemów.

Kłopoty z naszym jeziorem trwają od począt-
ku lata. Najbardziej jest to widoczne na repre-
zentacyjnej, wydawałoby się, alejce w okolicy 
fontanny, która jest właściwie nie do przejścia. 
Panowie Mieczysław Kąkolewski i Józef Radzicki 
postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i ruszyli 
w poszukiwaniu rozwiązania tego problemu. W 
Nowogardzie mieszkają od 1945 roku, więc te 
okolice znają doskonale. To właśnie pomogło im 
niemal natychmiast znaleźć powód zbyt wysokiego 
stanu wody.

Dla nikogo nie jest tajemnicą, że woda z naszego 
jeziora odpływa rzeczką przechodzącą pod ulicą 
Wojska Polskiego i biegnącą dalej między masarnią 
a zakładem energetycznym. Właśnie tam obaj pa-
nowie skierowali swe pierwsze kroki. Już po chwili 
znaleźli niezabezpieczoną studzienkę, której właz 
został zapewne sprzedany w którejś ze składnic 
złomu. Zaopatrzeni w narzędzia ogrodnicze zaczęli 
wyjmować z niej różne śmieci takie jak potłuczone 
izolatory ze słupów wysokiego napięcia, worki 
foliowe i inne. Wszystko to skutecznie tamowało 
przepływ wody. Jak mówią gdy oczyścili studzienkę 
woda zaczęła się kotłować a nurt znacznie przyspie-
szył. W ciągu kilku godzin poziom wody powyżej 
studzienki spadł aż o 20 cm.

Jak się okazało to nie był koniec zaniedbań me-
lioracyjnych. Kilka metrów za studzienką rzeczka 
płynie wąskim rowem, której brzegi porośnięte 
są trzciną. Zapewne ich koszenie uwzględnione 

Niezabezpieczona studzienka została wypełnio-
na różnymi śmieciami, które skutecznie tamowały 
przepływ wody. 

Panowie Mieczysław Kąkolewski i Józef Ra-
dzicki oczyścili około pięćdziesięciometrowy 
odcinek rzeczki, wyręczając tych, którzy powinni 
to robić. 

Gruz i ziemia zostały zepchnięte do rzeczki, tak, 
jakby ktoś chciał ją zasypać. 

jest w spisie corocznych zadań, ale chyba nikt już 
nie pilnuje jakości wykonanej pracy. Wykonawca, 
który wziął pieniądze za to zlecenie skosił trzcinę, 
ale zabrakło mu siły by wyciągnąć ją z rzeczki. Zu-
pełnie bezinteresownie wyręczyło go dwóch niemal 
osiemdziesięcioletnich mężczyzn. Oczyścili około 
pięćdziesięciometrowy odcinek kanału i teraz jak 
na dłoni widać w jak szybkim tempie ubywa wody 
z naszego jeziora.

Okolica rzeczki stała się dzikim wysypiskiem 
śmieci. Znaleźć można tam nawet stary tapczan 
i zużytą lodówkę. Ktoś przy pomocy wywrotki 
zwiózł tam sporo ziemi i gruzu. Część została 

zepchnięta do rzeczki. Jeśli ktoś zamierza ją zasy-
pać skutki tego mogą być nieciekawe. Nietrudno 
się domyślić co się stanie gdy pozbawi się jezioro 
odpływu. Co chwilę będzie występowało ze swoich 
brzegów utrudniając życie mieszkańcom Nowogar-
du i zniechęcając do odwiedzania naszego miasta 
tych nielicznych, którzy się na to decydują. Jezioro 
w środku miasta z wiecznie zalanymi i podmokły-
mi brzegami traci swoje walory. Warto więc zadbać 
by taka sytuacja się nie powtarzała. I powinni to 
robić ci, którzy z racji wykonywanego zawodu mają 
taki właśnie obowiązek. Fakt, że dwóch starszych 
mężczyzn wyręcza lokalne władze chluby im nie 
przynosi.

Ag

Wysypisko w Słajsinie 

Czy będzie zamknięte? 
Urząd Miasta i Gminy Nowogard otrzymał 

pismo od  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochro-
ny Środowiska iż na podstawie ustawy Prawo 
Ochrony Środowiska zostało wszczęte  z urzędu 
postępowanie administracyjne w sprawie: wstrzy-
mania użytkowania instalacji do składowania 
odpadów o całkowitej pojemności ponad 25 000 
ton tj. składowiska odpadów innych niż niebez-
pieczne i obojętne w m. Słajsino gm. Nowogard 
w związku z brakiem wymaganego pozwolenia 
zintegrowanego.

Skontaktowaliśmy się telefonicznie z WIOŚ . Oto 
co usłyszeliśmy: Zgodnie z ustawą

 do 30 kwietnia 2007 roku wszystkie składowiska 
powinny mieć pozwolenia zintegrowane.

 W stosunku do tych, które nie otrzymały takiego 
pozwolenia wszczynamy z urzędu 

postępowania administracyjne Jest nam wiadomo, 
że Związek R-XXI wystąpił o takie pozwolenie. Jeśli 
zwróci się do nas z prośbą proces postępowaniaadmi-
nistracyjnego będzie wstrzymany do czasu podjęcia 
decyzji przez Wojewodę. Wojewoda ma 6 miesięcy 
na podjęcie decyzji.

O wyjaśnienie poprosiliśmy także Antoniego 
Bielidę Przewodniczącego Zarządu  Celowego 
Związku Gmin R-XXI. Oto skróty jego wypowie-
dzi: Inspektorat wszczyna postępowanie z urzędu 
ponieważ zgodnie z prawem unijnym każde wy-
sypisko musi posiadać pozwolenie zintegrowane. 

Związek R-XXI eksploatuje aktualnie 5 składowisk 
i na wszystkie składowiska przygotowalismy wnioski 
o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego. Przyznaję, 
że składowisko w Słajsinie może takiego pozwolenia 
nie uzyskać. Trzeba jednak wiedzieć, że procedura 
zamknięcia składowiska jest skomplikowana i 
czasochłonna.Użytkownik po decycji o zamknięciu 
ma według przepisów 2 lata na realizację tego po-
stanowienia.

Nasze składowisko w Słajsinie jest objęte odmien-
ną procedurą ponieważ w Ministerstwie Ochrony 
Środowiska złożony jest wniosek o budowę przy 
tym składowisku Zakładu Przetwarzania Odpadów. 
Najbliższe składowiska administrowane przez R-
XXI to Maszewo, Węgorzyno, Gryfice i Trzebiatów. 
Oceniam, że pozwolenia powinny być wydane do 
końca września. 

Pożyjemy, zobaczymy…
LMM

Spartakiada 
w Miętnie

Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS zaprasza dru-
żyny LZS na spartakiadę do Miętna. 

Początek w niedzielę, 26 sierpnia, o godz. 
10.00.
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Informujemy, że   

�4 sierpnia �007 r.
piątek w godz.  8.�0 - 9.�0 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 

Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

cyfrowy druk 
kolorowy 

KSeRO KOLOROWe
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A
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Córka Moniki i Bartka 
ur. 14.08.07 z Wojcie-
szyna

Syn Joanny Kolanek 
ur. 19.08.07 z Błotna

 Witamy wśród nas...

Córka Anny Skotak ur. 
19.08.07 z Wierzbięci-
na

Córka Emilii Jabłoń-
skiej ur. 17.08.07 z 
Łobza

Syn Jolanty Kurzyń-
skiej ur. 17.08.07 z Wo-
łowca

Córka Anny Świąder 
ur. 17.08.07 z Mołda-
wina

Syn Moniki Wochna 
ur. 20.08.07 z Nowo-
gardu

Córka Andżeliki Ja-
roszuk ur. 20.08.07 z 
Runowa

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze

śp. Andrzeja 
Gołdyna

serdeczne podziękowania
składa rodzina

poDzIękoWaNIa

inwazja „eso” na europę Środkowo - Wschodnią
Kilka lat temu nowogardzki przedsiębiorca Stanisław 

Osajda zdecydował się na poszerzenie swojej działalności 
o produkcję specjalnych kombinezonów ochronnych do 
pracy w szkodliwych polach elektromagnetycznych. Jego 
najmłodsze dziecko, kombinezon ESO 3 Aleksander, właś-
nie przeszło pomyślnie testy i jest gotowe do pracy.

Przez wiele lat firma „Eso” zajmowała się dystrybucją 
artykułów fryzjerskich. Z racji swych zawodowych 
obowiązków Stanisław Osajda spotykał się z ludźmi 
borykającymi się z problemem wychodzących włosów. 
W wielu przypadkach byli to emerytowani wojskowi 
pełniący niegdyś służbę w obrębie pól elektromagne-
tycznych wytwarzanych przez radary. Jako były żołnierz 
łącznościowiec wojsk powietrzno – desantowych zaczął 
zgłębiać temat szkodliwego wpływu wysokich częstotli-
wości fal elektromagnetycznych. Gdy zdał sobie sprawę, 
że praca w tak szkodliwym środowisku może skończyć 
się groźnymi chorobami z białaczką włącznie a nawet 
śmiercią zdecydował się na rozpoczęcie prac.

„Zawsze dominowało mnie to, że mogę się tym przyczynić 
do przedłużenia życia wielu ludzi. – mówi Stanisław Osajda 
- Człowiek nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia, bo to ani nie 
boli, ani nie parzy a nawet nie jest hałaśliwe. Przed innymi 
zagrożeniami, widocznymi i wyczuwalnym, człowiek się 
broni. Przed falami elektromagnetycznymi człowiek się 
nie broni, bo w wielu przypadkach nie ma świadomości za-
grożenia, a przecież szkodliwość tych fal jest potwierdzona 
naukowo. – oczywiście względy typowo rynkowe miały 
również wpływ na tę decyzję – W krajach byłego bloku 
wschodniego wytworzyła się spora luka w tej dziedzinie. 
Wszystkie te wyroby były wycofane, choć były przestarzałe, 
innej generacji. Pomyślałem, że w tę lukę można wejść.”

Stanisław Osajda zamiast spokojnie żyć ze sprzedaży 
artykułów fryzjerskich renomowanych firm zdecydował 
się zaryzykować własne pieniądze. W roku 2006 ruszyły 
prace nad kombinezonem.

Zaczęły powstawać pierwsze egzemplarze. Wszystkie 
były robione pod okiem pracowników laboratorium 

Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii. Już od 
początku wyniki testów były zadowalające, kolejne kom-
binezony zyskiwały aprobatę wojskowych naukowców. 
Jednak prace trwały nadal. 25 lipca 2007 roku Zakład 
Ochrony Mikrofalowej WIHiE wydał postanowienie kwali-
fikacyjne stwierdzające, że kombinezon Eso 3 Aleksander 
spełnia wymagania sanitarno – higieniczne przy pracy 
przy urządzeniach wytwarzających promieniowanie 
elektromagnetyczne w zakresie pasma częstotliwości 
VHF, L, S, C i X. Pod tym nieco skomplikowanym stwier-
dzeniem kryje się prosty fakt: w tym kombinezonie 
można pracować przy wszystkich spotykanych źródłach 
promieniowania elektromagnetycznego zarówno w 
wojsku jak i w obiektach cywilnych. Warto dodać, że 
najnowszy kombinezon ESO został przebadany zgodnie 
z NATO-wskimi dyrektywami i osiągnął wyniki wysoko 
ponad wymaganą normę.

Jak mówi właściciel firmy „Eso” odczuwa osobistą 
satysfakcję, że uzyskanie pozwolenia i załatwianie wszel-
kich formalności nie wiązało się z żadnym nielegalnym 
działaniem. Nie musiał nikogo zachęcać przy pomocy 
koperty wypełnionej banknotami by przymknął na coś 
oko czy przyspieszył jakąś procedurę: „WIHiE jest na tyle 
wiarygodną instytucją, że nie można tam kupować pozwo-
lenia, nie można forsować czegoś za jakąś łapówkę i z całą 
odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że jednak można 
coś osiągnąć na czystych, uczciwych zasadach. Firma „Eso” 
płaciła jedynie za zlecone badania. ”

Uzyskanie postanowienia kwalifikacyjnego to dopiero 
początek.

„Ze względu na to, że jest to ubiór specjalistyczny jest 
więc ściśle kontrolowany przez WIHiE jak i przez firmę”Eso”. 
– mówi Stanisław Osajda – W przypadku tego typu produk-
cji wprowadzane są najwyższe standardy, ja osobiście nie 
mogę sobie pozwolić na to, by wypuścić na rynek produkt, 
który mógłby kiedyś być zakwestionowany. Firma nie 
tylko więc dostała pozwolenie na wypuszczenie na rynek 
tego produktu, ale również nasza firma dysponuje kartą 

ubioru, która jest do-
kumentem ścisłego 
zarachowania. Są na 
nim podane wszystkie 
częstotliwości, jakie 
p r z e p r o w a d z o n o 
badania, do czego 
służy wraz z instruk-
cją obsługi. Sprzeda-
jąc ten kombinezon 
firma przekazuje te 
dokumenty. Do koń-
ca użytkowania tego 
kombinezonu ta kar-
ta jest wypełniana, 
co jakiś czas przepro-
wadzane są badania 
potwierdzające przy-
datność kombinezo-
nu do użycia. Musimy 
zdawać sobie sprawę, 
że specjalny ubiór ochronny to nie tylko nazwa, to jest rze-
czywiście kombinezon służący tylko i wyłącznie do pracy 
w polach elektromagnetycznych. Należy zdawać sobie 
również sprawę z tego, że z chwilą, gdy nastąpią jakie-
kolwiek zmiany, gdy skończy się dany składnik materiału 
moim obowiązkiem jest co piąty kombinezon przekazać do 
badania. Nie może być tak, że popadniemy w rutynę. To nie 
jest produkcja seryjna, tak jak fartuch, bluzka czy garnitur. 
Ta produkcja jest ściśle nadzorowana przez Wojskowy 
Instytut Higieny i Epidemiologii, który w każdym momencie 
może zażądać próbkę materiału czy szycia. Pozwolenie na 
produkcję nie jest wydane dożywotnio.”

Mówi się, że rutyna zabija, w tym przypadku dosłow-
nie.

Kilka egzemplarzy kombinezonów już pracuje. Cieszyć 
może fakt, że jest zainteresowanie na kolejne. 

„W maju zostałem zaproszony do Krzesin pod Poznaniem 
by jako twórca zaprezentować kombinezon przed repre-
zentantami sił powietrznych kraju. Poczułem się bardzo 
wyróżniony, ze znalazłem się wśród firm, które współpracu-
ją z Wojskiem Polskim i miałem ponad godzinną prelekcję 
by zaprezentować najnowszy wynalazek.” – mówi z dumą 
właściciel firmy „Eso”.

Stanisław Osajda nie zamierza ograniczać się tylko i 
wyłącznie do rynku polskiego. Już teraz działa przed-
stawicielstwo firmy w Czechach. Działalność w tym kraju 
znacznie ułatwia fakt, ze jej szef zna doskonale język 
wojaka Szwejka i Pavla Nedveda jak i kulturę i obyczaje 
tego kraju. To jednak nie koniec. W końcowej fazie 
przygotowań jest uruchamianie przedstawicielstw na 
terenie Węgier, Słowenii i Ukrainy. Pozostaje nam życzyć 
powodzenia czekając aż rodzima, nowogardzka firma 
stanie się podmiotem działającym na terenie Europy 
Środkowo - Wschodniej, a może i większym.

Ag
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POSZUKUJeMy KOBieT i MĘżCZyZN 
NA STANOWiSKO:

pracoWNIk ocHroNy z lIceNcJĄ
MIEJSCE PRACY LOTNISKO GOLENIÓW

OFeRUJeMy:
- UMOWĘ O PRACĘ
- SZKOLENIA
- ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE

ZGŁOSZENIA:
Adres e-mail: kadry.szczecin@solidsecurity.pl

Adres Biura: Al. Wojska Polskiego 186, 71-343 Szczecin
Telefon komórkowy: 608 692 631

P.H. HURTPOL  
ul.MŁynarska 1A  Nowogard  

zatrudni  osoby  
do pracy 

w dziale obsługi klienta
Nasze oczekiwania:
- wykształcenie min. średnie,
- obsługa komputera, 
- łatwość w nawiązywaniu kon-

taktów z nowo poznanymi 
ludźmi, 

- mile widziane doświadczenie w 
pracy biurowej.

Oferty: kadry@hurtpol.pl 
lub  tel.091 579 29 18

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Naprawa 
i konserwacja podwozi

Mechanika i blacharstwo
Michał Jankowski

                         Wojtaszyce �7
                     Tel. 0788 667 958

Czy musiało „upłynąć” aż tyle wody?

Zalewane mieszkanie 
przy ul. Zielonej

W związku z prośbą o interwencję udałem się do mieszkania jednego z 
bloków, przy ul. Zielonej, należących do SM „Gardno”, aby zapoznać się z 
sytuacją na miejscu. A chodziło o skutki jakie wywołane zostały  brakiem 
zadaszenia nad wejściem do lokalu, które to zadaszenie zostało zlikwido-
wane w trakcie prac ociepleniowych  prowadzonych przez spółdzielnię

Od 8 miesięcy, miesz-
kanie przy ul. Zielonej 
7/19 jest zalewane przy 
każdej większej ulewie. 
Pani Jadwiga, która za-
mieszkuje lokal wraz z 
rodziną powiedziała, że 
było już 7 poważnych 
zalań. Lokal ten znajdu-
je się na najniższej kon-
dygnacji budynku na 
poziomie  piwnic. Kło-
poty zaczęły się w trak-
cie trwania, wcześniej 
wspomnianych, prac 
ociepleniowych budyn-
ku, kiedy to rozmonto-
wane zostało zadasze-
nie chroniące ganek i 
wejście do mieszkania 
przed deszczem. 

Niestety po zakoń-
czeniu tych prac nikt z 
osób odpowiedzialnych 
nie raczył zamontować 
zadaszenia ganku na nowo.

Z tego powodu Pani Jadwiga stała 
się jakby więźniem własnego miesz-
kania, jakikolwiek wyjazd na dłuższy 
okres jest dla niej i jej rodziny nie-
możliwy ze względu na możliwość 
kolejnego zalania lokalu przy bardziej 
wzmożonym opadzie deszczu. Po-
nadto, z powodu, ciągłego zalewania 
w mieszkaniu zaczyna występować 
wilgoć co powoduje nieprzyjemny 
zapach i stwarza zagrożenie dla zdro-
wia jego mieszkańców. 

Dodatkowo z powodu braku ba-
rierki wokół ganku zagrożenie dotyka 
również dzieci, które bawią się na 

podwórzu w pobliżu nie zabezpie-
czonego wejścia do mieszkania (na 
zdjęciu).

P.S  O wyjaśnienia poprosiłem  
prezesa spółdzielni Mieszkaniowej 
Gardno pana Jana Smolirę. Z satys-
fakcją informuję, że Prezes Smolira  
wykazał się właściwą postawą w tej 
drażliwej kwestii, gdyż po rozmowie 
z panią Jadwigą zobowiązał się od-
budować zadaszenie ganku do końca 
września, zobowiązanie to potwierdził 
też w rozmowie ze mną. Tak więc lepiej 
późno niż wcale. Mam nadzieję, że w 
ramach tej naprawy zostaną również 
wykonane barierki zabezpieczające. 

ps

Woda w Miętnie 
– wielkie nieporozumienie

W poprzednim wydaniu „DN” opisywaliśmy sprawę nowego wodociągu 
w Miętnie. Jeden z mieszkańców stwierdził, że PUWiS nie wywiązał się 
całkowicie ze swoich obowiązków. Okazało się, że rzeczywistość wygląda 
nieco inaczej.

Mieszkaniec Miętna stwierdził, że 
PUWiS tylko częściowi wywiązał się 
ze swoich obowiązków doprowadzając 
wodę do studzienek wodomierzowych. 
Dodatkowo na jego podwórku wykopa-
no głęboki dół, w którym od dłuższego 
czasu zbiera się woda w związku z czym 
musiał zaopatrzyć się w pompę do jej 
odciągania. Proszeni o wyjaśnienie pra-
cownicy PUWiS-u nie znali wówczas 
sprawy i potrzebowali czasu by się z 
nią zapoznać.

Jak wyjaśnili, wodę podciągnęli do 
studzienek wodomierzowych bo taki 
jest zakres ich robót. Resztę, a więc 
odcinek od studzienki do budynku, 

powinien zrobić właściciel posesji we 
własnym zakresie. Twierdzenie, że 
jest to również obowiązek wykonawcy 
inwestycji jest nieporozumieniem. 
Głęboki dół wykopany na posesji 
mieszkańca Miętna opisywany przez 
nas w poprzednim wydaniu gazety, nie 
został wykonany, jak sugerowaliśmy, 
przez pracowników PUWiS-u.

Wczoraj planowane było wyłączenie 
wody w starym wodociągu. W związku 
z tym, że niemal połowa mieszkańców 
Miętna nie ma podłączonego nowego 
wodociągu zdecydowano się na prze-
sunięcie tego terminu. Nie ustalono 
jeszcze kiedy to nastąpi.                   Ag

Woda zamiast ropy
Policjanci z Nowogardu zatrzymali dwóch mężczyzn którzy sprzedawali 

na terenie powiatu goleniowskiego olej napędowy który okazał się wodą 
zmieszaną z substancją oleistą. 

Do zatrzymana doszło we wto-
rek 21 sierpnia 2007r. Policjanci 
otrzymali telefoniczną informację 
od mieszkańca goleniowa o pró-
bie oszustwa. Po chwili zatrzymali 
samochód marki skoda favorit, w 
którym znajdowała się metalowa 
beczka o pojemności 200 litrów z 
substancją wodno-oleistą. Do aresztu 
trafili mężczyźni nim się poruszający: 
Wiesław M. lat 47 i Piotr K. lat 46 
Obaj są mieszkańcami województwa 
dolnośląskiego. W trakcie wstępnych 
czynności przyznali się, że sprzeda-
wali wodę zamiast oleju napędowego. 
Cena jednego litra tego „okazyjnego” 
oleju wynosiła 2 zł 50 gr. 

Ze wstępnych ustaleń wynika że 
zatrzymani mężczyźni dokonali kilku 
takich oszustw na terenie powiatu 

goleniowskiego. Samochód zabez-
pieczono na poczet przyszłych kar. 
Podejrzani byli już wcześniej noto-
wani za przestępstwa i wykroczenia. 
Grozi im kara pozbawienia wolności 
do lat 8.

Ag

Pamiętali o nas
- Michał Lewandowski (aktual-

nie w Anglii) i Franciszek Palenica 
nadesłali życzenia z okazji 15-lecia 
naszej gazety

- pielgrzymi Ernest z Kamilą przy-
słali nam pozdrowienia „sprzed tronu 
Jasnogórskiej Pani”.

Serdecznie dziękujemy!
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Inżynier automatyk
(miejsce pracy Nowogard)

Do zadań zatrudnionego kandydata należeć będzie nadzór i obsługa 
techniczna systemów, maszyn i urządzeń; organizacja zasad prawidłowej 
eksploatacji urządzeń produkcyjnych, a także dostosowanie parametrów 
technicznych oraz zapobieganie przestojom procesów produkcji. Osoba na 
w/w stanowisku odpowiedzialna będzie za: prawidłowe, bezawaryjne funk-
cjonowanie maszyn produkcyjnych; koordynację napraw i remontów urzą-
dzeń produkcyjnych oraz za programowanie robotów on-line i off-line. 
Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne o profilu (automatyka, elektronika, 

elektryka) 
• minimum 2-3 lat doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie 

produkcyjnej 
• znajomość systemów automatyki produkcji 
• swoboda w posługiwaniu się pakietem MS Office i narzędziami infor-

matycznymi
• znajomość układów sterowania, a w szczególności sterowników PLC 

firmy SIEMENS (Simatic S5/S7), Mitsubishi 
• znajomość układów elektropneumatyki  i elektrohydrauliki
• znajomość programowania robotów ABB będzie dodatkowym atutem 
• uprawnienia dozorowe i/lub eksploatacyjne SEP do 1kV  
Oferujemy:
• pracę w stabilnej firmie 
• możliwość rozwoju zawodowego (zagraniczne szkolenia zawodowe) 
• interesującą pracę w środowisku międzynarodowym 
Zainteresowanych kandydatów prosimy o składanie dokumentów w 
siedzibie firmy

rieter automotive poland ul. armii krajowej �8D,
7�-�00 Nowogard

Technik automatyk
(miejsce pracy Nowogard)

Do zadań zatrudnionego kandydata należeć będzie nadzór i obsługa 
techniczna systemów, maszyn i urządzeń, dostosowanie parametrów 
technicznych oraz zapobieganie przestojom procesów produkcji. Osoba 
na w/w stanowisku odpowiedzialna będzie za: prawidłowe, bezawaryjne 
funkcjonowanie maszyn produkcyjnych; a także za programowanie ro-
botów on-line i off-line. 
Wymagania:
• wykształcenie średnie techniczne o profilu (automatyka, elektronika, 

elektryka) 
• minimum 2-3 lat doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie 

produkcyjnej 
• znajomość systemów automatyki produkcji 
• swoboda w posługiwaniu się pakietem MS Office i narzędziami infor-

matycznymi
• znajomość układów sterowania, a w szczególności sterowników PLC 

firmy SIEMENS (Simatic S5/S7), Mitsubishi 
• znajomość układów elektropneumatyki  i elektrohydrauliki
• znajomość programowania robotów ABB będzie dodatkowym atutem 
• uprawnienia dozorowe i/lub eksploatacyjne SEP do 1kV  
Oferujemy:
• pracę w stabilnej firmie 
• możliwość rozwoju zawodowego (zagraniczne szkolenia zawodowe) 
• interesującą pracę w środowisku międzynarodowym 
Zainteresowanych kandydatów prosimy o składanie dokumentów w 

siedzibie firmy

rieter automotive poland ul. armii krajowej �8D,
7�-�00 Nowogard                                                                           

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603z późniejszymi zmianami) oraz 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i 
trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. 
U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz.2108)

Burmistrz Nowogardu
ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości składającej się 

z działek nr nr 84/4� i 84/� 
o łącznej pow. 11�0 m� niezabudownych, 

położonych w obrębie nr � m. 
Nowogard przy ul. zielonej.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działek m- nr 84/43 
o pow.871 m2 i 84/3 o pow. 259 m2 niezabudowanych, położonych w obrębie 
nr 3 m. Nowogard przy ul.Zielonej.

Działki posiadają urządzone księgi wieczyste:
-    dla działki nr 84/43 - Kw Nr 14437
-    dla działki nr 84/3   - Kw Nr 27196
w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie są obciążone żadnymi prawami 

rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Inwestycja obejmuje realizację zabudowy budynku mieszkalno-usługowego 

trzykondygnacyjnego (w tym poddasze użytkowe) z lokalami usługowymi 
wybudowanymi w parterze.

Przetarg odbędzie się w dniu �1.09.�007r. o godz.10.00 w sali obrad /I piętro/ 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.

cena wywoławcza nieruchomości - 60.947,00 zł. w tym:
cena działki nr 84/43 -   46.816,00 zł 
cena działki nr 84/3              -   14.131,00 zł
postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 700,00 zł.

O wysokości postąpienia decyduj ą uczestnicy przetargu.
Do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VaT w wysokości 

��%.
Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości 

do sprzedaży w wysokości ��0,00 zł - za wycenę nieruchomości, 1.�80,00 zł 
- koszty geodezyjne, 1�,77 zł - koszty dokumentacji kartograficznej, (podstawa 
- Uchwała Nr Y/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003r.).

Urządzenia infrastruktury technicznej znajdują się w ulicy zielonej tj. 
instalacja wodna, sanitarna, gazowa, energetyczna i telefoniczna.

Nabywca nieruchomości zobowiązuje się rozpocząć budowę w ciągu � 
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 
wysokości 70.000,00 zł w terminie jednego miesiąca licząc od daty doręczenia 
wezwania przez Gminę Nowogard do zapłaty tej kary.

Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w przypadku nie 
rozpoczęcia inwestycji w w/w terminie w/g zasad określonych w art.594 Kodeksu 
Cywilnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 
10% wartości nieruchomości tj.6.100,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej 
do dnia 18.09.�007r. do godz. 14.30 lub na konto: BANK PEKAO S.A. Nowogard 
nr 61 1240 3884 1111 0000 4209 2470.

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetar-
gowej 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 
ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, 
wpłaconego wadium nie zwraca się.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powia-
domiony 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   
wiadomości uzasadnione przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 
l, tel. (091) 39-26-225 lub (091) 39-26-226.

Z up. Burmistrza Nowogardu Artur Gałęski
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cyfrowy druk 
kolorowy 

KSeRO KOLOROWe
ul. Boh. Warszawy 7A

Gwarancja profesjonalnego 
zarządzania Wspólnotą

Licencjonowany Zarządca Nieruchomości z długo-
letnim stażem w zarządzaniu Wspólnotami Mieszka-
niowymi bardzo chętnie przyjmie ofertę zarządzania 
Wspólnotami Mieszkaniowymi.
Nr licencji zawodowej zarządcy nieruchomości 7259 
z dnia 28 maja 2001 r.
Tel. kontaktowy 69� 866 89� od 9.00 do 22.00

Firma MJO Tartak Goleniów
zatrudni mężczyzn do produkcji palet

Mile widziani renciści i emeryci
ul. Tartaczna 1, Goleniów, tel. 091 418 02 25

Wspólnota Mieszkaniowa 
w Nowogardzie
poszukuje 

firm budowlanych 
do większych prac budowlanych.

Tel. 608 444 871

Danfarm’94 is seeking for

FARM SeCReTARy
Danfarm’94 is located near Resko, Zachodniopomorskie Province, are looking 

for FARM SECRETARY to take care and be helpful in the office to run larger farm 
with 1.400 hectares and five full time employees.

We have several of different crops in our production, and we are looking for young 
male/female, there are speaking English very well and have driving licence B.

Job Description: 
Phone service
Contract of trade regarding farming
Research of prices and market prices
Any odd jobs
We offer you long-term employment and an attractive salary.
Make an application to:

Morten Laursen (English speaking), Danfarm’94, Resko, 
Phone 60 22 26 069  or 00 45 40 33 91 24

klub abstynenta „Hania” 
zaprasza wszystkie dzieci 

na imprezę związaną 
z zakończeniem wakacji, 

która odbędzie się dnia 1 września 2007 r. 
o godz. 15.00 w siedzibie klubu 

ul. Zamkowa 13. 
W programie gry i zabawy.

     Zapraszamy

Urząd Miejski w Nowogardzie informuje, iż w każdą 
sobotę od dnia 1 września do �0 września �007r. 
przyjmowane będą wnioski o wymianę dowodu osobistego. 

Biuro Dowodów osobistych pokój nr 11 
będzie czynne w godzinach od 8.00 do 14.00

Wymagane dokumenty:
1. Prawidłowo wypełniony wniosek
2. Dwie jednakowe aktualne fotografie (3,5x4,5 cm), lewy półprofil z widocz-

nym całym lewym uchem
3. Odpis skrócony aktu urodzenia (w przypadku osób urodzonych poza 

Nowogardem) 
4. Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o aktualnie używanym na-

zwisku (dot. osób, które zawierały związek małżeński poza Nowogardem) 
5. Dowód wpłaty opłaty 30 zł za wydanie dowodu osobistego – opłatę należy 

uiścić w kasie urzędu lub na rachunek Urząd Miejski w Nowogardzie, Bank 
PEKAO S.A.  o/ Nowogard nr rachunku:  681240 3884 1111 0000 4209 2441

6. W przypadku wymiany dowodu należy okazać do wglądu posiadany już 
dowód.

7. Na żądanie pracownika należy również okazać ważny polski paszport, jeżeli 
zaistnieją wątpliwości, co do obywatelstwa wnioskodawcy. 

złożenie wniosku o wymianę dowodu osobistego jak i odbiór wyprodukowa-
nego dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodaw-
cy w urzędzie. Natomiast do osób obłożnie chorych czy niepełnosprawnych, 
udadzą się urzędnicy, po uprzednim zgłoszeniu takiej konieczności.

                                                                                      Burmistrz Nowogardu
                                                                                           Kazimierz Ziemba

Hurtownia Art. Przemysłowych 

„meTalzByT II”
ul. 15 Lutego 17 

tel. 091 �9� 01 48, 091 �9� 10 45
vis a vis elewatora zbożowego 

w Nowogardzie
Wyłączny dystrybutor firmy 

plasT – DacH
oferuje: 
systemy rynnowe PCV 
i stalowe ssaB wysokiej jakości
Duże rabaty • Fachowa obsługa

Zapraszamy do współpracy
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Poradnia Medycyny Pracy 

NZOZ „SANUS” 
pokój. 210 w Przychodni 

(ul. Kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okreso-

we i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWeNCi!!! 

CeNy PROMOCyJNe!
Rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

p.U.H. GrUND-maX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

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”)

SNACK BAR
zaprasza

na pizzę 
prosto z pieca

Plac Wolności 7
Tel. 091 39 26 913 - dowóz

Pizzeria „FANTAZJA”
organizuje przyjęcia 

okolicznościowe
Zapraszamy

Tel. 091 39 20 750

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 �5 460 • kom. 0698 407 177 

kol. kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 
e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

ARTyKUŁy 
SZKOLNe
Najwyższa jakość

Najniższe ceny
poleca Hurtownia „PIER”

Nowogard, ul. Woj. polskiego �
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OG£OSZENIA 
dRObNE

NIerUcHomoŚcI
• kupię mieszkanie � lub � pokojowe 

własnościowe w Nowogardzie na os. 
radosława lub w innej części miasta. 
Tel. 0605 5�� �40.

• zamienię mieszkanie własnościowe 
� pokojowe w bloku plus garaż na 
dom w Nowogardzie z dopłatą. 091 
�9 �1 985.

• kupię dom w Nowogardzie może 
być połowa lub piętro. 607 066 4�5.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, na 
parterze wraz z garażem, o podwyż-
szonym standardzie, cena do uzgod-
nienia. Tel. 0607 347 422.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
58,60 m kw + garaż, bezczynszowe. 
0602 117 641.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 58 
m kw w Nowogardzie. Tel. 513 153 646 
(po 16.00).

• Sprzedam mieszkanie do remontu 167 
m kw w Dobrej. 604 96 11 99.

• Kupię pół domku z małą działką, może 
być do remontu w Nowogardzie. Tel. 
501 307 666.

• Poszukuję do wynajęcia mieszkania 
2-3 pokojowego albo domku w Nowo-
gardzie lub okolicy. 607 36 00 70.

• Sprzedam działkę budowlaną w Wo-
łowcu, 22 ary, pełna dokumentacja 
– pozwolenie na budowę, cena do 
uzgodnienia. Tel. 609 740 578.

• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 3 
pokojowe. 509 053 544.

• Szukam do wynajęcia garaż w centrum 
miasta. 691 507 129.

• Szukam do wynajęcia mieszkania 3 po-
kojowego. Tel. 697 990 280.

• Kupię garaż w okolicach os. Gryfitów. 
Tel. 667 06 19 48.

• Kupię kawalerkę. Tel. 691 464 449.
• Poszukuję lokalu do wynajęcia (ok. 30 

m kw) w Nowogardzie. Tel. 693 344 753, 
662 055 465.

• sprzedam działkę budowlaną w No-
wogardzie przy drodze na kamień 
pomorski, �� ary, uzbrojona, woda, 
światło, ogrodzona. 60� 74� 484.

• Wynajmę pokój dziewczynie z do-
stępem do kuchni i łazienki. Tel. 
782 490 154.

• Sprzedam 12 arów ziemi pod budowę. 
Warnkowo. Tel. 691 792 818.

• Kawalerka do wynajęcia. Tel. 0515 
910 306.

• Sprzedam ziemię w Starej Dąbrowie, 4 
ha. 516 165 008.

moToryzacJa
• Sprzedam radio cd samochodowe PIO-

NEER DEH-30 MP, MP3, pilot 4x50 W, 
gwarancja nowe + głośniki x 4 samo-
chodowe. Cena kompletu  890,00 zł. Tel 
0605 522 340. 

•  Sprzedam Audi A6, 2,5 TDI, QUATRO, 6 
biegów, XENON, 2XPP. 660 797 830. 

• Sprzedam Daewoo Lanos, 1998 r., 1,5 
benzyna + gaz, poduszka powietrzna, 
centralny zamek, alarm, wspomaganie 
kierownicy, cena 7 300 zł – do uzgod-
nienia. Tel. 791 082 916.

• Sprzedam VW Transporter, rok 2002. 
Tel. 091 39 20 103.

• Sprzedam Mercedes 220 D. 
604 155 460.

• Sprzedam Polonez Caro, 1994 r., cena 
800 zł. Tel. 504 59 54 24.

• Sprzedam Mazdę, rok 1991 r., cena 
1500 zł do negocjacji. Tel. 691 750 030.

• Sprzedam MZ 250 z papierami, cena 
do uzgodnienia. Tel. 663 349 053.

• Sprzedam samochód Lanos 1,5 S 4/D, 
srebrny (met), rok 2000; przebieg km 
118 tys, serwisowany, ubezpiecze-
nie do 13.02.2008. Kontakt tel. 0601 
567 580.

• Sprzedam VW Passat kombi, 1900 
poj., 1995 r., biały, TDI, białe tablice, 
stan bardzo dobry, cena 10 000 zł. Tel. 
502 951 228.

• Sprzedam Renault 19, 1990 r., 1,7 ben-
zyna, elektryczne szyby, halogeny, szy-
berdach, cena 2 500 zł. 695 809 775.

• Sprzedam Mercedes 123, w dobrym 
stanie, 1976 r., cena ok. 2 000 zł. Tel. 
512 335 176. Nowogard.

• Sprzedam Opel Vectra 1996 r., 1,6, 
komplet opon zimowych, klimatyza-
cja, elektrycznie opuszczane szyby, 
elektryczne lusterka, klimatyzowany 
schowek; relingi. Tel. 880 11 00 93. 
Cena 12 500 zł.

rolNIcTWo 
• Sprzedam konie. Tel. 668 141 971, 091 

39 18 260.
• Sprzedam pasiekę minimum 36 rodzin. 

Tel. 602 350 007.
• Kupię zboże paszowe. 091 39 18 275. 

Płatne od ręki.
• Sprzedam prosiaki. Tel. 091 39 17 334.
• Sprzedam ciągnik własnej konstrukcji 

na olej napędowy i do C-360 blok silni-
ka i kabinę. 501 237 062.

• Sprzedam prosiaki. 88 666 59 40.
• Sprzedam prosięta. 091 39 17 960, 091 

39 17 908.

UsŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• Profesjonalne strony internetowe na in-
dywidualne zamówienie – szybki czas 
realizacji, faktury VAT. 0605 522 340.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DyWaNopraNIe. 0604 �7� 14�.
• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.
• Wynajmę rusztowanie elewacyjne 

„Layher” 100 m. Tel. 692 478 465.

• Usługi remontowo – budowlane. 
880 690 324.

• Nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Rehabilitacja osób po udarze mózgu. 

609 799 687.
• Masaże. 510 052 611.
• Tipsy – tanio i profesjonalnie + para-

fina. 504 589 679.
• Montaż ogrodzeń betonowych i in-

nych. Tel. 091 39 72 575, 695 085 470.
• Usługi ogólnobudowlane i wykończe-

niowe, tynki włoskie i tynki minionej 
epoki. Tel. 504 602 275.

• Fachowo wykonam remonty mieszkań, 
glazura, malowanie, szpachlowanie, 
panele. Tel. 0781 295 868.

• NapraWa sprzęTU rTV kosmalski, 
Nowogard poniatowskiego 7. Tel. 
091 �9 �1 110, 60� 584 55�.

praca
• Zatrudnimy osobę do prac przy mon-

tażu okien. Wymagane prawo jazdy. 
Fabryka okien i drzwi „OKNO” Nowo-
gard. Tel. 091 39 25 639.

• Zatrudnimy handlowca do pracy w 
biurze i w terenie. Znajomość obsługi 
urządzeń biurowych, prawo jazdy i 
dyspozycyjność. Fabryka okien i drzwi 
„OKNO” Nowogard tel. 091 39 25 639.

• FIrma BarTek-Domet zatrudni ma-
gazyniera. Tel. 091 579 0� 6�.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub pomoc-
nika. Praca w Nowogardzie. Tel. 0603 
366 286.

• Przyjmę traktorzystów – tylko z do-
świadczeniem, zabiegi na łąkach 
– teren Nowogard- Goleniów. Tel. 
790 540 451.

• Poszukuję opiekunki do dziecka (najle-
piej z os. Bema). Tel. 513 495 428.

• Poszukuję nani do 2 letniego chłopca. 
Tel. 091 39 25 433.

• Poszukuję opiekunki do 1,5 rocznego 
dziecka (od października – listopada). 
Tel. 695 878 802.

• Zatrudnię mechanika samochodowe-
go. Tel. 601 897 368, 091 39 25 627.

• zlecę wykonanie ogrodzenia z klin-
kieru. Wysokie wynagrodzenie. Tel. 
kom. 050� 0�� ��4.

• Zatrudnimy ślusarza. Zapewniamy kurs 
na spawacza. Tel. kom. 0503 032 234.

INNe
• Sprzedam aparat telefoniczny Erics-

son K700i, z dodatkowym wyposaże-
niem, na gwarancji, zadbany. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam drzwi wejściowe antywła-
maniowe. Tel. 502 649 118.

• GrzeJNIkI c.o., panelowe, �-płyto-
we, do mieszkania, domku, różne 

rozmiary, także nietypowe, nowe 
i używane. Tel. 091 46 00 518 lub 
0501 446 467.

• JUNkersy gazowe, do kuchni, ła-
zienki, wersja świeczkowa lub elek-
troniczna na gaz ziemny lub propan, 
cena od 400 zł. Tel. 091 46 00 518 lub 
0501 446 467.

• elekTryczNe przepływowe pod-
grzewacze wody – �80 V, firmy aeG, 
Vaillant moc 18-�1 kw, małe gabary-
ty, idealne do domku, baru, cena od 
150 zł. Tel. 091 469 0� �8 lub 0501 
446 467.

• pIece gazowe c.o., Vaillant, wiszące 
lub stojące – ogrzewanie lub dwu-
funkcyjne (ogrzewanie + ciepła 
woda) używane z gwarancją serwi-
sową oraz GazoWe podgrzewacze 
wody 1�0-190 litrowe, stojące, ideal-
ne gdzie jest kilka łazienek (domek). 
Tel. 091 46 00 518 lub 0501 446 467.

• Sprzedam szczeniaczki rasy terier. 091 
39 21 107.

• Przyjmę gruz lub ziemię. 606 615 049.
• Sprzedam szczeniaki foksteriery szorst-

kowłose. Tel. 510 243 997.
• Owczarki niemieckie ośmiotygodnio-

we pieski i suczki po rodowodowych 
rodziacach sprzedam. Tel. 091 39 
21 828.

• Sprzedam drzewo kominkowe (brzoza, 
buk, dąb, olcha). Tel. 0603 190 654.

• Sprzedam ogrodzenie metalowe sie-
dem elementów o wymiarach 189x90 
cm plus brama wjazdowa i furtka 
– cena do uzgodnienia. Tel. 091 39 
26 435 lub 0693 026 435.

• Sprzedam sznaucerkę miniaturkę (7 
tygodni). 697 921 900.

• Dachówkę BRAAS ok. 30 m kw, bardzo 
tanio odsprzedam. 602 309 809.

• Przepraszam Janusza Królika za zajście 
dnia 3 lipca 2007 r. Daniel Grycner.
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złomowanie samochodów
• złomowanie samochodów
• wystawiamy zaświadczenia do Wydziału
Komunikacji celem wyrejestrowania samochodu
• posiadamy własny transport
• sprzedaż części uzywanych

bezpłatne

Słudwia koło Płotów

Tel. 601 579 590, 604 790 118 lub 091 38 51 778

AUTOZŁOM

Nowogard
ul. Boh. Warszawy 71

tel. 091 579 02 62
F.H.U. DOMEBARTEK -

MATERIAŁY BUDOWLANE

HURTOWNIA
STALI

 Tynki maszynowe, gipsowe, 
cementowo-wapienne z agregatu,

docieplanie budynków, styropian, wełna, elewacje
Tel. 514 �86 866, 51� 87� 04�
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Humor 
Henia Szczupaka

Krzyżówka panoramicznaNR 33

Rozwiązanie krzyżówki utworzą litery z pól ponumerowanych uporządkowane od 1 do 16.
Rozwiązanie krzyżówki nr 31 – W żyCiU JAK 

W TAŃCU WAżNy KAżDy KROK- nadesłali: 
Grażyna Jurczyk, Ryszard Piątek, Jan Roman Nikicin 
(Włodzisław), Alicja Wypych, Krystyna Zawidzka, 
Ewa Santorek (Grabin -?),Radek Madejak, Władysława 
Kubisz, Franciszek Palenica, Ryszard Gutowski, Bogdana 
Walewska, Halina Stefańska, Regina Orłowska, Teresa 
Mikłaszewicz, Halina Szwal, Józef Górzyński, Barbara 
Bartosik, Bogumiła Urtnowska, Lidia Walaszczyk, Teresa 
Powalska, Bogumiła Czupryńska, 

Krzyżówka nr 30 – Maria Gortat z Czermnicy i Rafał 
Pszczółka z  miejscowości Chybie na Górnym Śląsku.  

Prenumeraty „DN” na wrzesień wylosowali:
- Lidia Walaszczyk, 
- Ryszard Gutowski,
- Radek Madejak.                                     Gratulujemy!

Rozwiązanie krzyżówki 32 – KOSZTOWNe Wy-
PRAWKi – nadesłali: Bogumiła Czupryńska, Ewa 
Santorek (Grabin), Halina Stefańska, Teresa Młynarska 
(Słajsino), Władysława Kubisz, Bogumiła Urtnowska 
(Kulice), Andrzej Leszczyński, Grażyna Jurczyk, Alicja 
Wypych, Marzena Wojciechowska, Maryla Piątek, Re-
gina Czarnowska (Osowo), Wioleta Wdowczyk (Karsk),  
Regina Orłowska, Teresa Mikłaszewicz, Halina Szwal, 
Barbara Bartosik, Józef Górzyński, Jan Wawreńczuk, Jan 
Roman Nikicin (Włodzisław), Szczepan Falaciński.

Prenumeraty „DN” na wrzesień wylosowali:
- Halina Stefańska,
- Alicja Wypych,
- Barbara Bartosik.

Gratulujemy!  

TWarDy seN
Cieszą się ludzie rozmaici, 
Że gdy ich w dłoń swą sen pochwyci,
Śpią doskonale przez noc całą
I jeszcze by im się pospało.
Lechu powtarza, że gdy tylko
Wskoczy do łóżka, śpi z tą chwilką.
Jarosław się chwali, że we śnie dar ma
Iż go nie zbudzi ni grzmot armat.
Andrzej pobija śpiochów rekord:
Z otwartą sypia on powieką
Co go wyróżnia niesłychanie:
Niejedno przetrwa nagrywanie.
Gdy się więc chwalą znajomkowie,
Może ich zmartwi kiedy powiem,
Że na nic snów ich normy wszystkie – 
Ja znam naprawdę rekordzistę!
Z grymasem nudy wciąż się snuje
I w niczym się nie orientuje.
Nie wie, nie umie, nie rozumie,
Gubi się w wielkich zdarzeń tłumie.
Ględzi od rzeczy, w plotki wierzy,
Choruje na rozsądku nieżyt,
Błądzi omackiem poprzez świat…
To nasza władza śpi…od wielu lat!
Wystarczy hasło „nowe wybory”,
I już elita się budzi.
Wzmacnia swoje szeregi
Licząc na naiwność ludzi.
Wszystkie frakcje już rządziły,
Rozsądkiem, zgodą się nie popisały.
Zmiana koszulek i nazw partii
Praktycznie niczego nowego nie dały.
Patrząc wciąż na te same twarze,
Wszelka nadzieja pryska,
Tu nie liczy się Rzeczpospolita
Ważniejsze są stanowiska.
Z tego należy wyciągnąć przestrogę,
Że władza gdy jej spróbujesz
Staje się w końcu nałogiem!
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARd

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

ROZK£Ad JAZdY PKP 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)

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 66 91 
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

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Karina Czernicka 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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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 PKS
NoWoGarD - szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
szczecIN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

Informacja pks 091/�9-�1-887 lub 091/46-98-�15

Ważny od �4.06.�007r.

Nowogard 23.08.2007r.
oFerTy pracy 

pUp GoleNIÓW, 
FIlIa NoWoGarD

1. Sprzedawca 
2. Kierowca z kat. C + E
3. Kierowca z kat. C
4. Stolarz
5. Ochroniarz 
6. Ślusarz – spawacz
7. Instruktor terapii zajęciowej, 

psycholog 
8. Robotnik budowlany
9. Ślusarz – spawacz, formierz, 

prac. Produkcji 
10.  Monter okien PCV
11.  Pracownik produkcji
12.  Murarz
13.  Szwaczka
14.  Kelner, kucharz, pomoc ku-

chenna
15.  Kierowca kat. B (orzeczenie 

o niepełnosprawności)
16. Nauczyciel: matematyki, hi-

storii, nauki zawodu (mech.
pojazdowa), j.obcych

oFerTy pracy 
z reJoNU

1. Spedytor (Szczecin)
2. Operator maszyn, mecha-

nik, os. Do sklejania karto-
nów (Kliniska Wlk)

3. Os. do obróbki skór norek 
(Żdżary)

4. Pracownik gospodarczy z 
grup inw. (Szczecin)

5.  Kierowca C+E (Gryfice)
6. Kierowca z kat. D (Maszewo)
7. spawacz, tokarz, frezer, ślu-

sarz – (Miękowo k. Golenio-
wa)
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Puchar Polski: Bizon Cerkwica – Pomorzanin Nowogard 2:3 (1:1, 2:2)

Awans po dogrywce

Przyjeżdżają goście z Pełczyc
W najbliższą sobotę Pomorzanin rozegra na własnym stadionie kolejne ligowe spotkanie. Tym 

razem do Nowogardu przyjadą goście z Pełczyc. Aktualnie Kłos z sześcioma punktami zajmuje 
ósmą pozycję w tabeli, wygrywając do tej pory z beniaminkiem z Lipian u siebie i Mieszkiem 
Mieszkowice na wyjeździe. W tym sezonie lepsi od naszych najbliższych rywali były drużyny 
Świtu i Hutnika Szczecin.

Początek meczu o godzinie  17.00.
Pozostałe mecze:
Odra Chojna - Arkonia Szczecin, Świt Szczecin - Piast Chociwel, Stal Lipiany - Kluczevia Star-

gard, Vineta Wolin - Polonia Płoty, Hutnik EKO TRAS Szczecin - Orzeł Trzcińsko-Zdrój, Mieszko 
Mieszkowice - KP Police II, GKS Mierzyn - Sparta Gryfice.

Andrzej Garguliński

Pomorzanin: Haberski – Nadzieja, Gołdyn, 
Mordzak (75’ Kram), Górecki, Skórniewski, 
Piotrowski, K.Miklas (46’ Wielgus), Kawa, D. 
Gruszczyuński, Nieradka (70’ M. Gruszczyń-
ski).

Bramki dla Pomorzanina: D. Gruszcyński, 
Gołdyn, Wielgus.
Losowanie Pucharu Polski sprawiło, że 
Pomorzanin wybrał się do Cerkwicy by zmierzyć 
się z tamtejszym Bizonem. Nasz rywal grający 
w A-klasie świetnie rozpoczął sezon w dwóch 
pierwszych meczach odnosząc dwa pewne 
wyjazdowe zwycięstwa. Sytuację Pomorzanina 
znamy wszyscy.
Z b i g n i e w  C e r a n k a  w y s t a w i ł  n i e c o 
eksperymentalny skład dając pograć kilku 
zawodnikom rezerwowym. To wystarczyło 
na znacznie niżej notowanego rywala, choć 
rozstrzygnięcie zapadło dopiero w dogrywce.
Zgodnie z przewidywaniami przewaga 
była po stronie gości. Nie była ona jednak 
przygniatająca, a do tego Pomorzanin długo 
nie mógł jej udokumentować bramką. Pierwsi 
bramkę strzelili ambitnie grający zawodnicy z 
Cerkwicy. W 30. minucie po dośrodkowaniu 
jeden z gospodarzy strzałem głową pokonał 
Haberskiego. Pięć minut później D. Gruszczyński 
zdecydował się na indywidualną akcję, minął 

dwóch obrońców i przelobowując bramkarza 
zdobył bramkę na 1:1.
Dziesięć minut po rozpoczęciu drugiej połowy 
Bizon znowu wyszedł na prowadzenie. Tym 
razem jeden z miejscowych po samotnym 
rajdzie pokonał po raz drugi Haberskiego. W 
65. minucie znowu był remis, a bramka padła 
zgodnie z dobrze znanym scvenariuszem. Z 
rzutu rożnego dośrodkowywał Kawa, do piłki 
doszedł Gołdyn i strzałem głową zdobył gola.
Do końca regulaminowego czasu gry żadnej z 
drużyn nie udało się pokonać bramkarza rywali 
i sędzia zarządził dogrywkę. Ta przebiegała pod 
dyktando Pomorzanina, lecz nadal brakował 
skuteczności. Zwycięski gol padał w końcówce 
drugiej części dogrywki. Piotrowski zdecydował 
się na uderzenie, bramkarz wybił piłkę przed 
siebie, dopadł do niej Wielgus i ustali wynik 
spotkania na 2:3.
„Choć najważniejsze są dla nas rozgrywki ligowe, 
meczów pucharowych nie będziemy traktować 
jak typowych sparingów, w  każdym będziemy 
walczyć. Niemniej w tych spotkaniach będę dawał 
szansę tym zawodnikom, którzy w lidze grają 
mniej. Taka możliwość sprawdzianu w środku 
tygodnia jest bardzo cenna.” – powiedział po 
meczu trener Zbigniew Ceranka.

Pozostałe wyniki meczów I rzutu Pucharu Polski 
(w nawiasie klasy, w których występują poszczególne drużyny):
Czarni Lubanowo (A 3) - Odra Chojna (V)
LZS Kołbaskowo (B 1) - GKS Mierzyn (V) 3:0 
Dąb Dębice (A 2)- Piast Chociwel (V) 2:5
Iskra Banie (A 3) - Orzeł Trzcińsko-Zdrój (V) 2:0
Iskra Golczewo (A 1) - Polonia Płoty (V) 0:5
Rybak Trzebież (A 3) - Hutnik EKO TRAS Szczecin (V)
Flota II Świnoujście (A 1) - Vineta Wolin (V) 5:3
Błękitni Trzygłów (A 1) - Sparta Gryfice (V) 1:6
Santos Sarbinowo (A 4) - Mieszko Mieszkowice (V) 1:2 
Piast Karsko (B 3) - Stal Lipiany (V) 1:9
Pogoń II Szczecin (A 3) - Stal Szczecin (IV) 2:0
Grot Gardno (A 3) - KP Police  II (V)
Unia Stargard Szcz. (A 2) - Arkonia Szczecin (V) 0:4
Pomorzanin Krąpiel (A 2) -  Świt Szczecin (V) 0:5 
Orzeł Grzędzice (B 1) - Kluczevia Stargard (V) 
  – nie odbył się zły stan boiska
OKS Goleniów (B 4) – Leśnik Kliniska (A 3) 0:3
Orzeł Łożnica (A 1) - Sarmata Dobra Ng. (O 1)
Pionier Żarnowo (A 1) - Promień Mosty (O 1) 2:4
Sowianka Sowno (A 1)- Mewa Resko (O 1)
Zenit Koszewo (B 1) - Vielgovia Szczecin (O 1) 1:1 rz. K. 6:5 
Orzeł Pęzino (A 2) - Iskierka Śmierdnica (O 1)
Rega Merida II Orzeł Trzebiatów (A 1) - Wicher Brojce (O 1) 2:4
Zorza Tychowo (B 1) - Dąbrovia Stara Dąbrowa (O 1)
Fala Międzyzdroje (A 1) - Korona Stuchowo (O 1) 3:4
Gardominka Mechowo (A 1) - Jantar Dziwnów (O 1) 2:4
Orzeł Małkocin (B 1) - Zorza Dobrzany (O 1)
Zorza II Dobrzany (B 1) - Radovia Radowo Małe (O 1) 
Strzelcy Pucice (A 3) - Fagus Kołbacz (O 1)
Jeziorak Szczecin (A 3) - GOK Ehrle Polska Dobra Szcz. (O 1) 0:4
Bałtyk Gostyń (A 1) - Sparta Węgorzyno (O 1) 1:9
Pomorzanin Przybiernów (A 1) - Światowid Łobez (O 1) 1:6
Alapaw-Sława Sławęcin (A 5) - Remor Recz (O 2) 3:4
KLUKS Krzywin (B 2) - Odrzanka Radziszewo (O 2) 3:8
Błękitni Białęgi (B 2) - Sparta Godków (O 2)
Zieloni Zielin (A 4) - Pomorzanin Cychry (O 2)
Orzeł Bierzwnik (A 5) - Kłos Pełczyce (V) 2:1
Trojan Strąpie (A 5) - Pogoń II Barlinek (O 2) 5:3
Agrogol Golenice (A 4) - Sokół Różańsko (O 2) 0:3
Pomorzanka Jarosławsko (A 5)- Sokół Granowo (O 2) 1:4
Wicher-Sokół II Przelewice (A 2) - Sęp Brzesko (O 2) 6:0 V.O.
Derby Ulikowo (B 1)- Jedność-Impex Przewłoki (O 2) 2:4
Korona Raduń (B 3) - Woda Rzecko (O 2) 1:1 rz.k. 5:4
Piast Piaseczno (A 4)- Osadnik Myślibórz (O 2) 
Chrobry-Dąb II Boleszkowice (A 4) - Myśla Dargomyśl (O 2) 2:1
Ina Nadarzyn (B 3) - Klon Krzęcin (O 2) 4:2
Piast Kolin (B 1) - Unia Dolice (O 2) 0:4
Hetman Grzybno (B 2) - Czcibor Cedynia (O 2) 0:3 v.o.
Znicz Wysoka Kam. (A 1) – Orzeł Prusinowo (A 1) 
Dąbrovia II Chlebowo (A 2) – Masovia Maszewo (O 1) 2:8
WODR Barzkowice (A 2) – Ina Ińsko (A 2) 
Witkovia Witkowo (A 2) – Gwiazda Żalęcino (A 2) 5:0
Piast II Chociwel (A 2) – Czarni Marianowo (A 2) 
Czarni Czarnówko (A 3) – Łabędź Widuchowa (O 2) 
Chrobry Lisie Pole (A 4) – Unia Swochowo (A 3) 
Orkan Rów (A 4) – Sekwoja Brwice (A 4)
Morzycko Moryń (A 4) – awans do II rzutu 
Błyskawica Kluki (A 2) – Bryza Reńsko (A 2) 
Pmorzanin Zamęcin (A 5) – Orkan Suchań (A 5) 
Polonia Giżyn (A 5) – awans do II rzutu  
Merkury Nowogródek Pom. (A 5) – Iskra Pomień (A 5)
Tywa Swobnica (A 4) – awans do II rzutu 
Drawa Drawno (A 5) – awans do II rzutu 
Bałtyk Międzywodzie (B 4) – Zryw Kretlewo (B 4) 6:3 

Andrzej Garguliński

V liga juniorów: Sparta Gryfice – Pomorzanin Nowogard 5:1

Kolejna porażka juniorów
Aktualna tabela:
1.  Świt Szczecin 4 12 27-2
2.  Polonia Płoty 4 12 18-5
3.  Kłos Pełczyce 4 10 24--3
4.  Piast Chociwel 4 9 11-11
5.  Mieszko Mieszkowice 4 8 7-3
6.  Stal Lipiany 4 6 11-10
7.  KP Police II 4 6 11-18
8.  Vineta Wolin 3 6 18-2
9.  Sparta Gryfice 4 6 11-10
10.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 4 4 10-10
11.  Kluczevia Stargard 4 4 6-13
12.  GKS Mierzyn 4 3 7-19
13.  Pomorzanin Nowogard 4 3 6-16
14.  Arkonia Szczecin 3 3 6-8
15.  Odra Chojna 4 0 4-16
16.  Hutnik EKO TRAS Sz-n 4 -2 -7-30

V ligowi juniorzy odnieśli trzecią porażkę 
z rzędu tym razem wysoko przegrywając ze 
Spartą Gryfice. Honorową bramkę zdobył 
Nowacki.

Wyniki pozostałych meczów:
Polonia Płoty - GKS Mierzyn 5:1 Kłos Peł-

czyce - Stal Lipiany 2:1, Kluczevia Stargard 
- Hutnik EKO TRAS Szczecin 1:1, Orzeł 
Trzcińsko Zdrój - Mieszko Mieszkowice 1:1, 
KP Police II - Świt Szczecin 0:12, Piast Cho-
ciwel - Odra Chojna 1:0.

Andrzej Garguliński



DZIENNIK
NOWOGARDZKI16 m - Nr 65 (1602)

�K WADRAT�
ul. Armii Krajowej 49

NOWOGARD
Tel. 091-39-21-470

(po byłej przychodni)

MEBLE
dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

Transport gratis na terenie miasta Serdecznie zapraszamy

ul. Warszawska 9

NOWOGARD
Tel. 091-39-25-476

PIWNICA BIEDRONKA (główne wejście)

Str efy
przyjaznych

cen

NIE PRZEPŁACAJ - KUPUJ TYLKO U NAS

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

TANIE OPŁATY WSZYSTKO - 0.90 PLN

GOTÓWKOWE
HIPOTECZNE i SAMOCHODOWE

KONSOLIDACYJNE

UBEZPIECZENIA FOTO - BOŻENA
72-200 Nowogard
ul. 3-go Maja 48

Tel. 091 39 26 953
Tel.kom. 501 054 706

Na Życie
i Mieszkaniowe

KREDYTY

LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY
Gryfice, ul. Bracka

(środkowy budynek trojaków)
tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00
W SOBOTY 10.00 - 14.00

tel. 091 392 12 77,tel./fax 091 392 56 39

FABRYKA
OKIEN
I DRZWI PCV
Nowogard
ul. 3 Maja 31

Nowogard i okoliceNowogard i okolice 70-423 Szczecin

tel/fax 091 488 54 26

kom.0502 103 432
0501 307 666www.ardom.pl

KUPNO - SPRZEDAŻ

ul. Piłsudskiego 11/2

ARDOM
DOMY NA WSI GRUNTY

MIESZKANIA

ul. Boh. Warszawy 71
tel./fax 091 39 22 915

NOWOGARD

WYROBY HUTNICZE

PROMOCJA
STALI

NA

STAL ZBROJENIOWĄ
W PEŁNYM ASORTYMENCIE

cyfrowy druk 
kolorowy 

KSeRO KOLOROWe
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A
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reklamareklamareklama

reklamaMotocross na „Smoczaku”

Zabawa w sport...

WIĘŹBY DACHOWE, TARCICA, DESKI, ŁATY

SŁUDWIA 12c

tel. 091 38 52 540
fax: 091 38 47 688

e-mail: biuro@ekotrak.pl
www.ekotrak.pl

(k/Płotów)eEKOTRAK Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

Przedwyborcze spekulacja

Czy Ziemba 
i Gałęski 
odejdą? 
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kaleNDarIUm
�1 SIerpNIa
Imieniny: Agapiusz, Anastazy, Andrzej, Apolinaria, Apoli-
nary, Bernard, Cyriaka, Daniel, Fidelis, Fidelisa, Franciszek, 
Joanna, Maksymilian, Męcimir, Paulina, Pius i Wiktoria

� SIerpNIa
Imieniny: Albin, Benicjusz, Bernard, Bolesław, Cezary, 
Dalegor, Fabrycjan, Filip, Hipolit, Hipolita, Jan, Joachim, 
Lambert, Lamberta, Laurencjusz, Magdalena, Maria, Na-
mysław, Oswald, Oswalda, Pankracy, Sieciesław, Symforian, 
Symforiana, Tymoteusz, Wawrzyniec, Zygfryd i Zygfryda

�3 SIerpNIa
Imieniny: Apolinary, Archelaus, Brygida, Cyriak, Domna, 
Flawia, Flawian, Ireneusz, Jakub, Kalinik, Klaudiusz, Maksym, 
Róża, Sulirad, Sydonia, Teona, Teonas, Teonilla, Walerian, 
Wiktor, Zacheusz i Żelisław

Kronika policyjna

POmóżmy SObiE
Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 

tej rubryce jest bezpłatne. Zgłoszenia są przyj-
mowane pod numerami telefonów: 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.

Nie bądźmy obojętni wobec ludzi znajdują-
cych się w trudnej sytuacji.

   Z góry dziękujemy.  Redakcja 

Poszukuję, oddam, sprzedam: 
Giełda podręczników szkolnych

Do 15 września wprowadzamy rubrykę, która 
ułatwi nabycie podręczników szkolnych.

Ogłoszenia w tej rubryce są bezpłatne, 
przyjmowane są pod numerem telefonu 091 
39 22 165, fax 091 39 25 087 lub w siedzibie 
redakcji.
• Poszukuję kompletu podręczników do II 

klasy Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie. Tel. 
091 39 25 087.
• Sprzedam komplet podręczników do klasy 

III Gimnazjum nr 2  i pojedyncze książki do 
klasy II Gimnazujm nr 2. Tel. 091 39 18 602.
• Kupię komplet książek do klasy II gimnazjum 

nr 2. Tel. 091 29 27 142, 091 392 20 244.

Wielka pompa... a wody brak 
24 lipca z wielką pompą oddano do eksploatacji wodociąg zaopatrujący Miętno w wodę z ujęcia w 

Nowogardzie. Minął niemal miesiąc, a w wielu domach w tej miejscowości nadal woda dostarczana 
jest starymi, azbestowo – cementowymi rurami.

Na uroczystości oddania wodociągu do użytku 
obecne były władze naszej gminy i kierownictwo 
Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych. 
Wszyscy zgodnie podkreślali, że dzięki tej inwe-
stycji jakość wody znacznie się poprawi, że już nie 
będzie trzeba kupować jej w sklepie. Zadowoleni z 
siebie wrócili do domów, a dla wielu mieszkańców 
Miętna sytuacja nie zmieniła się ani trochę.

Jeden z mieszkańców powiedział nam, że do 
jego posesji, owszem, podciągnięto nową rurę, 
wykopano dwumetrowy dół by wpiąć ją w miejsce 
starego wodociągu... i na tym prace stanęły. Wraz 
z deszczem pojawiły się kłopoty.

„Wiadomo jakie mamy lato w tym roku. W tym 
dole co rusz zbiera się woda. Musiałem zakupić 
pompę by ją co chwilę wypompowywać. Kto mi 
zwróci poniesione koszty? Już nawet kot mi się utopił. 
Mam małe wnuki. Nie daj Boże by coś im się stało.” 
– opowiada podenerwowany.

O wyjaśnienia poprosiliśmy odpowiedzialnych 
za tę inwestycję, czyli nowogardzki PUWiS. Nieste-
ty, rzecznik prasowy był nieuchwytny. Rozmawia-
liśmy więc z innym pracownikiem, który przyznał, 

ze nie jest zorientowany w tej sprawie i potrzebuje 
na to trochę czasu. Obiecał, że spróbuje ją wyjaśnić 
już w następnym wydaniu „DN”. Czekamy.

Ag 

Dużo pięknych słów podczas otwierania nowego 
wodociągu, a woda nadal płynie starymi ru-
rami

12.08.07 W niedzielę 12 sierpnia dokonano wła-
mania do samochodu Daewoo Matis i skradziono, 
znajdujące się w nim, przedmioty gospodarcze o 
wartości 6 tys. PLN.

Do zdarzenia doszło przy ul. 3 Maja w okolicach 
Banku Spółdzielczego.

Tego samego dnia na Placu Wolności pobito 
mieszkańca Nowogardu. W wyniku pobicia 
poszkodowany doznał obrażeń ciała w postaci 
wstrząśnienia mózgu i złamania nosa. Sprawcy byli 
znani pobitemu mężczyźnie z widzenia.

15.08.07 W nocy z 15 na 16 sierpnia w Długołęce 
na terenie boiska pobito 2 młodych mieszkańców 
Krzemiennej. Sprawcy czynu pochodzą z Długołę-
ki. Ich personalia są już znane policji. W tej chwili 
trwa ustalanie okoliczności zajścia.

16.08.07 Nocą z 15 na 16 sierpnia, przy ul. Bema, 
dokonano włamania do piwnicy i kradzieży 2 ro-
werów. Straty oszacowano na 2.400 PLN.

19.08.07 W nocy z 18 na 19 sierpnia dokonano 
włamania do piwnicy domu przy ul. Leśnej, pod-
czas którego skradziono 3 rowery górskie i kosiarkę 
spalinową o łącznej wartości 2.300 PLN. 

W tym sa-
mym dniu 14 
- nastolatek kie-
rujący ciągnikiem rolniczym marki Ursus C360 
na drodze publicznej w miejscowości Łęgno gm. 
Nowogard, wymusił pierwszeństwo przejazdu ja-
dącemu z naprzeciwka kierującemu motocyklem 
marki MZ ETZ 250,w wyniku czego doszło do 
zderzenia pojazdów i kierujący motocyklem Rafał 
G. lat 54 z obrażeniami ciała został przetranspor-
towany śmigłowcem do szpitala w Gryficach. Do 
wypadku doszło  w niedzielę przed godz. 15-tą. 14 
- nastolatek nie posiadał uprawnień do kierowania 
pojazdami, był trzeźwy. Sprawa trafi do Sądu ds. 
nieletnich.

Tego samego dnia w godzinach wieczornych 
miał miejsce wypadek samochodowy. Kierowca 
Volkswagena Golfa nie dostosował prędkości do 
warunków drogowych w wyniku czego wjechał 
do przydrożnego rowu i dachował. Kierowca i 
dwoje pasażerów doznali obrażeń ciała i zostali 
przewiezieni do szpitala w Nowogardzie.

ps

 Nasza sonda
Zapytaliśmy mieszkańców Nowogar-
du co ich bawi i śmieszy?

Pan Robert Sadkowski
Śmieszy mnie scena poli-
tyczna, jaką mamy obec-
nie w naszym kraju. Jed-
nakże jest to śmiech spo-
wodowany raczej irytacją 
tym, co się na niej dzieje, 
niż czymś rzeczywiście 
śmiesznym.

Pani Stenia z 
wnuczkiem Sta-
siem
Bawi mnie, kiedy 
mój mały wnuczek 
przekomarza się ze 
mną i pyta się, co 
będzie jeżeli do je-
ziora ktoś wpuści 
milion bojek, a ja nie 
wiem co mu na takie pytanie odpowiedzieć. 
A co jeszcze wywołuje mój śmiech? Cóż, inte-
resuję się polityką i to, co tam się dzieje nie tyle 
mnie śmieszy, co w pewien sposób denerwuje. 
A tak po za tym to nie ma się specjalnie z czego 
śmiać. 

Pani Wanda murawska
Co mnie bawi i śmieszy? W 
ogóle, bawi mnie życie, a 
śmieszą, nasi politycy.

Pan Józef Pustelnik
Wiele rzeczy mnie bawi i 
śmieszy, a w szczególno-
ści nasi politycy, ponieważ 
tylko się kłócą i nie robią 
nic konkretnego oprócz 
wyszukiwania na siebie ha-
ków, a bezrobocie jak rosło 
tak rośnie i kto temu zaradzi?                                            

ps
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reklama

Kolejna fabryka 
w Nowogardzie

Kolejny inwestor zawitał do Nowogardu by tutaj otworzyć nową fabrykę. 
Od września w hali przy ulicy Nadtorowej pełną parą ma ruszyć produkcja 
płyt wiórowych.

Inwestorem tym jest szczecińska 
spółka PPB Gryfbet prowadząca 
m.in. giełdę samochodową w Pło-
ni oraz Jan Lis i Wiesław Judycki. 
Zdecydowali się oni wyremontować 
zniszczoną halę przy ulicy Nadtoro-
wej i tu zlokalizować produkcję płyt 
wiórowych. 

Niezbędne maszyny zostały zaku-
pione w Danii. By przewieźć je do 
kraju potrzeba było aż  pięćdziesię-
ciu tirów. Maszyny te pozwolą na 
prowadzenie całego cyklu produkcji, 
od zmielenia ściętych drzew, przez 
suszenie trocin, mieszanie ich z 
klejem aż po cięcie gotowych płyt 
na arkusze.

Przy okazji pojawia się pytanie czy 
produkcja nie może być ekologiczna, 
oparta na odpadach z tartaku.

Jest to możliwe, - mówi dyrektor 
techniczny fabryki Zenon Demiasz-
kiewicz – tyle, ze jest to kwestia do-
stępu do tych odpadów. Oczywiście 
musi być on czysty, nie może być zbyt 
dużo zanieczyszczeń takich jak zie-
mia. Musi być również bardzo mało 
kory, bo płyta musi wizualnie ładnie 
wyglądać.”

W ciągu miesiąca fabryka ma 
produkować milion metrów kwadra-
towych płyt o grubości od 2,5 do 8 
milimetrów. Właściciele fabryki nie 

martwią się o zbyt, gdyż, jak powie-
dzieli, w Polsce nie mają konkurencji, 
która zajmowałaby się produkcją płyt 
o tak małej grubości. A są one podsta-
wą do produkcji drzwi, tylnych ścian 
mebli czy tzw. płyt komórkowych.

W fabryce będzie zatrudnionych 
od 40 do 60 osób. W czasach, gdy 
coraz trudniej o pracownika praco-
dawca musi być konkurencyjny pod 
względem płac. Zenon Demiaszkie-
wicz jest spokojny: „Uważamy, że 
ludzie powinni godziwie zarabiać i 
wydaje mi się, że ci co są już zatrud-
nieni są zadowoleni. Wielu z nich 
zrezygnowało z poprzedniej pracy i 
przyszli do nas, bo mamy godziwe 
zarobki i godziwą pracę. Warunki 
socjalne dla pracowników są bardzo 
dobre więc nie mamy obaw, że nie bę-
dzie ludzi. Również kobiety znajdą tu 
pracę. Praca przy konfekcjonowaniu, 
układaniu, paletowaniu i składaniu 
należy do lekkich. Pojedyncze arkusze 
są lekkie więc ich układanie można 
porównać do składania kartek papieru 
czy kartonu. Praca będzie w systemie 
czterozmianowym gdyż będziemy 
prowadzili ciągłą produkcję, również 
w weekendy”

Produkcja ma ruszyć we wrześ-
niu.

Ag

Dyrektor techniczny fabryki Zenon Demiaszkiewicz

Przedwyborcze spekulacja

Czy Ziemba i Gałęski odejdą? 
Cała Polska 

zadaje sobie py-
tanie czy będą 
wybory? Nikt, 
kto choć trochę 
para się polityką 
nie da 100 % od-
powiedzi. Mnożą 
się spekulacje i 
kalkulacje. Gdy-
by jednak wybo-
ry były to sonda-
że wskazują, że 
faworytem najbliż-
szych wyborów będzie Platforma Obywatelska. Jeszcze całkiem niedawno 
wielu sądziło, że PO rozsypie się pod wpływem tarć wenętrznych. Okazało 
się jednak, że zarówno Jan Rokita reprezentujący nurt konserwatywny, jak i 
Donald Tusk - liberał zawarli pakt o nieagresji. Cel jest jeden - wygrać wybory 
parlamentarne. Od tygodnia w szeregach PO trwają przygotowania do wy-
łonienia kandydatów. W najbliższą sobotę Zarząd Regionu PO w Szczecinie 
będzie dyskutował o kandydatach. Przypomnijmy, że wśród decydentów 
regionalnych jest wiceburmistrz Artur Gałęski. Zarząd Regionu PO to 18 
osobowe gremium, które składa się z posłów, marszałka województwa oraz z 
kilku czołowych polityków tej partii. Na czele PO w Zachodniopomorskim stoi 
poseł Stanisław Gawłowski, a jego zastępcą jest poseł Sławomir Nitras, który 
swoje biuro poselskie ma w Nowogardzie. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że 
kandydatami z naszego terenu na posłów będą posłanka Magdalena Kochan 
oraz radny sejmikowy Olgierd Geblewicz, oboje z Goleniowa. A.Gałęski raczej 
nie wystartuje na posła, gdyż jak dowiadujemy się jest prawie pewne, że po 
ewentualnych wygranych przez PO wyborach obejmie funkcję wicewojewo-
dy zachodniopomorskiego. Również w szeregach koalicyjnego PSL trwają 
przygotowania do wyborów. Wydaje się, że nr 1 na liście tej partii będzie 
obecny Burmistrz Nowogardu i szef wojewódzkich struktur PSL Kazimierz 
Ziemba. Czy po 3 kadencjach K.Ziemba zasiądzie w ławach sejmowych?. O 
tym zadecydują jak zwykle wyborcy, ale również to czy i ile osób z Nowogar-
du wystartuje na listach innych ugrupowań.Gdyby Ziemba został posłem to 
w Nowogardzie będziemy w niedługim czasie wybierać Burmistrza.Wśród 
lokalnych polityków trwają spekulacje, kto wystaruje w ewentualnych wybo-
rach uzupelniających? Padają różne nazwiska w tym i byłych kandydatów z 
ostatnich wyborów samorządowych. Wydaje się jednak, że koalicjanci PSL-
PO wystawią wspólnego kandydata i podzielą się władzą, jak to ma miejsce 
teraz. Żaden z liderów obecnie rządzących w Nowogardzie partii nie chce 
pisać scenariuszy. Słyszymy odpowiedzi - ”mamy kandydatów i jesteśmy za 
koalicją, bo to najlepsze rozwiązanie dla gminy i miasta”. Koalicja od rządu 
przez województwo, powiat aż po gminę, to rzeczywiście byłby ewenement 
na skalę historyczną. Pytanie jest tylko kto zastąpi Ziembę i Gałęskiego?

red.
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Powrócili, szczęśliwi i napełnieni Bożym Duchem...

Rozmowa z uczestnikami pielgrzymki
 
Wokół nas jest wielu ludzi, którzy swoimi działaniami zasługują na  uznanie choć często nie zapiegają o nie. Do takiej grupy należą, niewątpliwie, 

nowogardzcy pielgrzymi, którzy przed kilkoma tygodniami udali się na Jasną Górą. W ciągu kilkunastu dni pokonali pieszo prawie 600 kilometrów, co 
wymaga ogromnego nakładu sił i poświęcenia. W ubiegłym tygodniu powrócili szczęśliwie do Nowogardu i podzielili się z nami swoimi przeżyciami 
oraz refleksjami, jakie zrodziły się w drodze do, słynącego cudownymi łaskami obrazu Czarnej madonny.

K s i ą d z  m a r c i n 
Szczodry

- Pielgrzymka wyru-
szyła 25 lipca z Łukęci-
na, następnie 26 lipca ze 
Świnoujścia i 27 z Nowo-
gardu. Wszystkie grupy 
z miejscowości nadmor-
skich połączyły się w 
Choszcznie i po 5 dniach 
szliśmy już jako jedna 
zwarta grupa – „grupa 
niebieska”, natomiast ze 
Szczecina wychodziły 3 

grupy – żółta, biała i pomarańczowa. Tak więc z 
naszej archidiecezji do Częstochowy pielgrzymo-
wało   ok. 500 pątników. Tegoroczna pielgrzymka 
przebiegała pod hasłem „Wiatr Powołania”, odnosiło 
się ono do 20-stej rocznicy pobytu Jana Pawła II 
na naszych ziemiach. 11 czerwca 1987 roku Ojciec 
Święty odwiedził Szczecin, wspominając tamten 
czas rozważaliśmy słowa jakie do nas skierował i 
przypominaliśmy sobie jego przesłanie. 

Główną intencją naszej szczecińskiej pielgrzymki 
byly modlitwy za  powołania kapłańskie, w tym 
roku drugą intencją była także modlitwa za ofiary 
w Grenoble. Dwaj księża, którzy w ubiegłym roku 
szli z nami do Częstochowy, to ofiary  tego wypadku, 
a jeden z nich ks. Przemysław Redes, który też miał 
uczestniczyć w tegorocznej pielgrzymce i wygłaszać 
konferencję w trakcie jej trwania, zginął. Ksiądz 
Łukasz Urbaniak, który  przeżył tę katastrofę, został 
ranny i pod koniec pielgrzymki przybył do nas, dzię-
kując za modlitwę i za wsparcie. 13 sierpnia witał 
nas kiedy przybyliśmy do Częstochowy. 

Cieszę się, że z Nowogardu i okolicznych miej-
scowości naszego dekanatu wyruszyło ponad 20 
osób. Prawie wszyscy dotarliśmy na Jasną Górę, 
tworzyliśmy więc dość silną grupę. Pielgrzymowali 
z nami również nowożeńcy ze Świnoujścia. W 
sobotę poprzedzającą wyjście pielgrzymki wzięli 
ślub i w ramach miesiąca miodowego postanowili 

udać się na Jasną Górę. Do Częstochowy wchodzili 
w swoich weselnych strojach, byli pięknie ubrani i 
dziękowali tym samym u stóp Maryi za rozpoczęcie 
życia małżeńskiego.. 

Rafał Paśko
- Tegoroczna piel-

grzymka była trochę 
dłuższa niż wcześniej-
sze. Swoją drogę rozpo-
cząłem od Świnoujścia, 
gdzie uczestniczyłem w 
apelu. Pierwsze dni były 
trochę ciężkie ze względu 
na nadwerężone ścięgna, 
ale nie poddałem się. 
Podczas tej pielgrzymki 
wspominaliśmy m.in. 
wizytę Jana Pawła II w 

1987 roku, który przypominał młodym ludziom o 
tym, że każdy jest do czegoś powołany tzn. ma w życiu 
wypełnić określone zadanie. Podczas tej pielgrzymki 
mogliśmy poświęcić więcej czasu na rozważania o 
naszym powołaniu i zadaniach, jakie nas czekają.  
W tym roku grupa bardzo dobrze się zgrała, gdy 
był czas na modlitwę modliliśmy się, w trakcie kon-
ferencji starali-
śmy się skupić 
na treści prze-
mówień, a kiedy 
przyszła chwila 
dla bliźniego 
rozmawialiśmy 
ze sobą, oczy-
wiście nie za-
brakło również 
czasu na śpiew, 
w którym chęt-
nie  brali śmy 
udział. 

Podczas każ-
dej pielgrzymki 
nocujemy u tych 
samych gospo-
darzy i  opo-
wiadamy sobie 
wzajemnie co 
wydarzyło się u 
nas przez ostatni 
rok. Synek gospodarzy, u których nocowałem pod-
czas mojej pierwszej pielgrzymki miał 1 rok, teraz 
będzie szedł do 1 klasy. Nieraz ludzie ci mówią 
nam, że odwiedzamy ich częściej niż rodzina, która 
przyjeżdża do nich co 2, co 5 lat, a my, na pewno 
będziemy każdego roku. Tak więc, ludzie, którzy 
przyjmują nas na pątniczym szlaku oraz my - piel-
grzymi tworzymy pewnego rodzaju wspólnotę. 

Każda pielgrzymka jest dla mnie ogromnym prze-
życiem duchowym i każdemu czegoś takiego życzę. 
Serdecznie zachęcam do wzięcia w niej udziału.

Karolina Sałaga
- Nie ważne, który raz się idzie, największe 

wrażenie to niezapomniana atmosfera, która jest 

odczuwana zawsze, zarówno podczas marszu jak i 
odpoczynku. Rozśpiewani ludzie idą razem dzieląc 
każdy kilometr. Pielgrzymka jest niepowtarzalnym 
przeżyciem. 

Oczywiście wymaga ona dużego wysiłku. Trzeba 
było się zmierzyć z trudnościami jak np. ból nóg 
oraz warunki pogodowe,(na szczęście w tym roku 
pogoda dopisała). Jednakże, w momencie przybycia 
do Częstochowy zapomina się o wszystkim i to jest 
właśnie najwspanialsze.

Jednym z momentów, który najbardziej zapadł 
mi w pamięci było oficjalne pożegnanie grupy w 
Kaleju, gdzie zgodnie z tradycją  obecni na nim 
pielgrzymi przepraszają się za wszystko to, co było 
nie do końca dobre i o czym powinno się szybko 
zapomnieć, zapraszając przy tym do następnego 
wspólnego wędrowania.

Wielkie podziękowania należą się dla gospoda-
rzy, którzy przyjmowali nas na noclegi, za dobro, 
jakie nam okazywali oraz za wszelką pomoc, jakiej 
nam udzielali. Przecież, brali pod swój dach często 
zupełnie nieznane, dla nich, obce osoby i włączali 
się czynnie w nasze pielgrzymowanie. Dzięki nim 
nabieraliśmy sił na dalszą wędrówkę.

Nie wiem jak to będzie w przyszłości, ale jeśli tyl-

ko czas i sytuacja pozwoli na pewno jeszcze kiedyś 
wyruszę na szlak, aby wraz z innymi podjąć trud 
pielgrzymowania.

Serdecznie dziękujemy pielgrzymom, którzy 
powierzali nas wszystkich w modlitwach przed 
cudownym wizerunkiem Matki Boskiej Często-
chowskiej. 

Żywimy nadzieję, że dobry przykład, jaki dali 
mieszkańcom naszego miasta, Ci  którzy podjęli 
trud pielgrzymowania, zachwyci i zainspiruje nas 
i w następnym roku liczba pątników reprezentu-
jących Nowogard znacznie się zwiększy.

Piotr Słomski
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Spartakiada LZS

Tym razem w Strzelewie
W niedzielę 19 sierpnia sportowcy spod znaku LZS przybyli do Strzelewa. 

Punktowane turnieje piłki siatkowej i pilki nożnej to najciekawsze i najmocniej 
obsadzone zawody.

W piłce siatkowej zmagało się 11 
drużyn.

Na czele końcowej tabeli uplasowali 
się siatkarze z Sikorek, II miejsce przy-
padło drużynie z Długołęki, a trzecie 
miejsce gospodarzom LZS Strzelewo. 
Najlepszym graczem okrzyknięto 
Damiana Kucnierza z Sikorek. Sędzio-
wali panowie Adam Milewski i Marek 
Swarcewicz.

Do turnieju piłki nożnej zgłosiło się 
10 zespołów.

Bezkonkurencyjni byli piłkarze z 
Ostrzycy - zajęli pierwsze miejsce 
wyprzedzając Jarchlino i Strzelewo. 
Sędziowali panowie Mirosław Bazyl, 
Grzegorz Skowroński i Stanisław Rut-
kowski. Najlepszy bramkarz to Łukasz 
Pędziwiatr z Ostrzycy.

Rzut co celu, toczenie piłki,  piłkarski 
slalom, skakanka, hula –hop, oraz rzu-
ty butem i podkową specjalnie dla pań 
– to tradycyjne konkurencje cieszące 
się popularnością zarówno u młodych 
jak i starszych gości imprezy.

Zorganizowano również bicie piany  
- wśród startujących 6 pań bezkonku-
rencyjna była Renata Piecyk ze Strze-
lewa wyprzedzając Katarzynę Wąsik 
z Kościuszek i Elżbietę Majchrzak ze 
Strzelewa.

Było także strzelanie z wiatrówki. 
Oto najlepsi:

- młodzież – Jacek Zieliński, Jaro-
sław Gruda, Małgorzata Garbaciak 
(wszyscy ze Strzelewa).

- panie – Gracjana Garbaciak (Strze-
lewo), Katarzyna Wąsik (Kościuszki), 
Joanna Saniuk (Nowogard),

- panowie – Roman Saniuk (Strze-
lewo), Krzysztof Saniuk (Nowogard), 
Bogdan Gruda (Strzelewo).  

Dla wszystkich zwycięzców przewi-
dziano nagrody niespodzianki. 

Organizatorami udanej imprezy byli 
sołtys Jolanta Bednarek, panie z Rady 
Sołeckiej Beata Gruda, Renata Langer 
oraz rodzynek Sylwester Gabrysiak. O 
stronę sportową zadbał przewodniczą-
cy LZS Strzelewo Roman Saniuk.

Puchary ufundowali i wręczali: dla 
siatkarzy za zajęcie trzech pierwszych 
miejsc soltys Jolanta Bednarek, a dla 
piłkarzy za trzy pierwsze miejsca oraz 
statuetki dla bramkarza i siatkarza 
Roman Saniuk.

Muzyczne przerywniki i konferan-
sjerkę prowadzili Tadeusz Łukaszewicz 
i Piotr Dolniak. 

ireneusz Karczyński 

Sikorki

Spotkanie integracyjne
Zastępca Przewodniczącego Rady 

Miejskiej Tomasz Szafran dotrzymuje 
słowa i uczestniczy w kolejnych spot-
kaniach z mieszkańcami wsi.

W sobotę, 18 sierpnia spotkanie 
odbyło się w Sikorkach. Na zapro-
szenie pani sołtys Marzeny Kuriaty 
i Rady Sołeckiej do Sikorek przybyłi 
Tomasz Szafran, Zdzisław Bogdański 
kierownik Wydziału Gospodar-
ki Nieruchomościami, Geodezji i 
Rolnictwa oraz Krystyna Dwornik 
z Wydziału Rozwoju Lokalnego i 
Pozyskiwania Funduszy. 

Licznie zebrani mieszkańcy prze-
kazali gościom listę najbardziej 
palących spraw do załatwienia – re-
mont wieży kościelnej, brak świetlicy 
wiejskiej i placu zabaw, kiepski stan 
drogi dojazdowej, nieunormowane 
sprawy zbiórki odpadów, pomoc 
przy budowie boiska sportowego, 
odprowadzanie ścieków.

Krystyna Dwornik wyjaśniała 
możliwości pozyskiwania funduszy 
inwestycyjnych w ramach planu 
odnowy miejscowości – pieniądze 
można otrzymać na wiele potrzeb, 
ale inicjatywa musi wychodzić od 
mieszkańców. Sołtysi są zobowiąza-
ni do złożenia takich propozycji do 

końca września, aby można je było 
uwzględnić w budżecie gminy.

Zdzisław Bogdański oprócz wy-
jaśnień zapewnił iż gmina zakupiła 
tablice informacyjne dla sołectw. 
Tomasz Szafran obiecał m. in. pomoc  
w postaci zakupu bramek, siatek i 
piłek – możliwe to będzie w paź-
dzierniku br.

Spotkanie kończyło się na spor-
towo i towarzysko – były gry i za-
bawy, mecz siatkówki z nagrodami 
– Tomasz Szafran wręczył piłki 
siatkowe.

Wspólne ognisko, kiełbaski i tra-
dycyjnie zabawa ludowa zakończyła 
kolejne w gminie spotkanie integra-
cyjne.

Sołtys Marzena Kuriata serdecz-
nie dziękuje wszystkim sponsorom, 
którymi byli:

Piekarnia „Karsk”, Masarnia „Mo-
sty”, Sklep „Magda” – Janusz Kwiet-
niewski, Hurtownia Owoców i Wa-
rzyw – Małgorzata Kinasz, Sklep 
Spożywczy – Dorota Zieciak oraz 
anonimowa pani z przepysznym 
ciastem.

Do zobaczenia na podobnym spot-
kaniu 25 sierpnia w Żabówku.

IKar



DZIENNIK
NOWOGARDZKI6 Nr 64 (1601)

W obiektywie  Jana korneluka  - lot wokół Wenus

00 0011 - KIDS CLUB (Dzieci 6-13 la) 19 SPOTKANIE DLA WSZYSTKICH
00

21 - PROJEKCJE VIDEO - Plac Szarych Szeregów przy Pla¿y Miejskiej

23-31

SIERPIEÑ

Foto – pstryk
Śmieci pod kluczem czyli.... 

...nie tam gdzie powinny być!
Nadal istnieje problem drogich odpadków – śmietniki zamykane na kłódki, a odpady 

wszelkiej maści wyrzucane obok. Czy to naprawdę oszczędność?
Na zdjęciu widok z ul. Osiedlowej.
Wspólnota funkcjonująca w bloku wojskowym (700 - lecia 4) zafundowała sobie 

piękną kratownicę, drzwi i zamek. Tylko mieszkańcy zapominają o kluczach. Odpadki 
trafiają obok pojemników na selektywną zbiórkę. Pracownicy ZUK nie będą sprzątać, 
bo obok są przecież prawie puste kosze.I słusznie! 

LMM

Spotkania 
dla dzieci

Chrześcijanskie Centrum Pomocy i Ośrodek Pomocy Społecznej 
zapraszają wszystkie chętne dzieci w wieku od 6 do 13 lat na spotkania 
w ramach „KIDS CLUB”.

Spotkania odbywać się będą od 23 do 30 sierpnia w godzinach od 
11.00 do 14.00 w namiocie ustawionym przy plaży miejskiej. Wejście 
od strony placu Szarych Szeregów.

W programie zajęcia sportowe, artystyczne, muzyczne i historie 
biblijne prowadzone przez grupę młodzieży z miasta Bredford 
(Anglia).

Dla każdego dziecka przewidziano słodki poczęstunek.
Teresa Skibska – kierownik OPS

Cezary Komisarz – pastor KECh
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Wspólnota mieszkaniowa 
w Nowogardzie
poszukuje 

firm budowlanych 
do większych prac budowlanych.

Tel. 608 444 871

Restauracja przy stacji paliw 
STm w Olchowie 

zatrudni 
barmana, kucharkę 

i sprzątaczkę. 
Tel. 091 39 20 733.

klub abstynenta „Hania” 
zaprasza wszystkie dzieci 

na imprezę związaną 
z zakończeniem wakacji, 

która odbędzie się dnia 1 września 2007 r. 
o godz. 15.00 w siedzibie klubu 

ul. Zamkowa 13. 
W programie gry i zabawy.

     Zapraszamy

Polski Komitet Społeczny 
w Nowogardzie

(ul. 700 Lecia - w podwórku ZBK)

zaprasza rodziny wielodzietne 
do pobierania 

zeszytów szkolnych i obuwia.
Biuro czynne 

od poniedziałku do piątku 
godz. 10.00 - 12.00.

Urząd Miejski w Nowogardzie informuje, iż w każdą 
sobotę od dnia 1 września do 30 września �007r. 
przyjmowane będą wnioski o wymianę dowodu osobistego. 

Biuro Dowodów Osobistych pokój nr 11 
będzie czynne w godzinach od 8.00 do 14.00

Wymagane dokumenty:
1. Prawidłowo wypełniony wniosek
2. Dwie jednakowe aktualne fotografie (3,5x4,5 cm), lewy półprofil z widocz-

nym całym lewym uchem
3. Odpis skrócony aktu urodzenia (w przypadku osób urodzonych poza 

Nowogardem) 
4. Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o aktualnie używanym na-

zwisku (dot. osób, które zawierały związek małżeński poza Nowogardem) 
5. Dowód wpłaty opłaty 30 zł za wydanie dowodu osobistego – opłatę należy 

uiścić w kasie urzędu lub na rachunek Urząd Miejski w Nowogardzie, Bank 
PEKAO S.A.  o/ Nowogard nr rachunku:  681240 3884 1111 0000 4209 2441

6. W przypadku wymiany dowodu należy okazać do wglądu posiadany już 
dowód.

7. Na żądanie pracownika należy również okazać ważny polski paszport, jeżeli 
zaistnieją wątpliwości, co do obywatelstwa wnioskodawcy. 

Złożenie wniosku o wymianę dowodu osobistego jak i odbiór wyprodukowa-
nego dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodaw-
cy w urzędzie. Natomiast do osób obłożnie chorych czy niepełnosprawnych, 
udadzą się urzędnicy, po uprzednim zgłoszeniu takiej konieczności.

                                                                                      Burmistrz Nowogardu
                                                                                           Kazimierz Ziemba

Motocross na „Smoczaku”

Zabawa w sport...
!9 sierpnia odbyły się na nowo-

gardzkim torze motocrossowym 
zawody, które nazwać można eks-
perymentalnymi. Przy okazji elimi-
nacji zawodów „O Puchar Bałtyku” 
do programu włączono wyścigi dla 

młodych, jeszcze bez licencji adeptów 
motocossu, by mogli zasmakować 
trudów walki na torze i porównać 
swoje predyspozycje ze starszymi 
zawodnikami. Motorcossowcy to 
wielka rodzina „rodzinnych” zawod-
ników – najczęściej są to synowie i 
córki znanych przed laty mistrzów 
– całymi rodzinami przemierzają 
Polskę z zawodów na zawody. Dlatego 
w programie zawodów obowiązkowo 
są umieszczane wyścigi dla wetera-
nów – zawodników powyżej 35 roku 
życia. Atrakcją są też wyścigi mod-
nych ostatnio quadów. Tak też było 
w niedzielę na naszym torze.

Szkoda, że mieszkańcy nie wykaza-
li większego zainteresowania imprezą 
– a mogli przeżywać emocje jakie 
takim wyścigom towarzyszą , miło 
pogawędzić w gronie znajomych, 
skorzystać z oferty gastronomików.

Z zadowoleniem odnotowuję fakt 
iż zawody kształcą – nasi kibice do-
skonale znają specyfikę wyścigów i 
rozpoczynają wędrówki wzdłuż toru 
obserwując miejsca które sprawiają 
szczególną trudność zawodnikom.

Organizatorzy jak zwykle nie 

zawiedli – tor był świetnie przygo-
towany przez Wieśka Smietjucha, a 
wszystkie punkty programu realizo-
wane zgodnie z harmonogramem. 
Niestety końcówka była bardzo 
nerwowa – kierownicy niektórych 
ekip forsowali odmienną od organi-
zatorów interpretację regulaminu co 
bardzo utrudniło ustalenie ostatecz-
nych wyników w klasie open licencja 
i przyznanie punktów w „Pucharze 
Bałtyku”

Goście narzekali również na „wiel-

kich nieobecnych” – nie przybyli bo-
wiem przedstawiciele władz miasta, 
a honor gospodarzy ratował nieza-
wodny wicestarosta Tomasz Kulinicz 
wręczając puchary zwycięzcom.

W zawodach brali również udział 
reprezentanci klubu motocrossowego 
ze Schwedt zapraszając na Mistrzo-
stwa Europy, które odbędą się na 
tamtejszym torze 8 i 9 września.

Czy nowogardcy kibice skorzystają 
z zaproszenia?

Tekst i foto Lmm

Awaria motocykla zespchnęła Michała Kozerę na czwarte miejsce w kl. 
60-80 ccm
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p.U.H. GrUND-maX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

Gwarancja profesjonalnego 
zarządzania Wspólnotą

Licencjonowany Zarządca Nieruchomości z długo-
letnim stażem w zarządzaniu Wspólnotami Mieszka-
niowymi bardzo chętnie przyjmie ofertę zarządzania 
Wspólnotami Mieszkaniowymi.
Nr licencji zawodowej zarządcy nieruchomości 7259 
z dnia 28 maja 2001 r.
Tel. kontaktowy 69� 866 893 od 9.00 do 22.00

„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

Kontakt: dział kadr (adres j.w.) pok. nr 3; 
tel. 091 4698321, 

email: info@pksgryfice.com.pl

Hurtownia Art. Przemysłowych 

„meTalZBYT II”
ul. 15 Lutego 17 

tel. 091 39� 01 48, 091 39� 10 45
vis a vis elewatora zbożowego 

w Nowogardzie
Wyłączny dystrybutor firmy 

plaST – DaCH
oferuje: 
systemy rynnowe PCV 
i stalowe SSaB wysokiej jakości
Duże rabaty • Fachowa obsługa

Zapraszamy do współpracy

NOWO – GLAS
Zatrudni osoby 

do pracy 
przy produkcji 

szyb zespolonych
w systemie 2 zmianowym.
Mile widziana znajomość 

specyfiki produkcji.
ul. Nadtorowa 12

Nowogard, tel. 091 432 61 22
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OG£OSZENIA drObNE Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Informujemy, że   

�4 sierpnia �007 r.
piątek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 

Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

NIerUCHOmOŚCI
• kupię mieszkanie � lub 3 pokojowe 

własnościowe w Nowogardzie na os. 
radosława lub w innej części miasta. 
Tel. 0605 5�� 340.

• Zamienię mieszkanie własnościowe 
3 pokojowe w bloku plus garaż na 
dom w Nowogardzie z dopłatą. 091 39 
�1 985.

• kupię dom w Nowogardzie może być 
połowa lub piętro. 607 066 4�5.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, na 
parterze wraz z garażem, o podwyższo-
nym standardzie, cena do uzgodnienia. 
Tel. 0607 347 422.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 58,60 
m kw + garaż, bezczynszowe. 0602 
117 641.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 58 m 
kw w Nowogardzie. Tel. 513 153 646 (po 
16.00).

• Nowogard centrum – dom z widokiem 
na jezioro sprzedam. Tel. 0697 16 83 82.

• Sprzedam mieszkanie do remontu 167 
m kw w Dobrej. 604 96 11 99.

• Kupię pół domku z małą działką, może 
być do remontu w Nowogardzie. Tel. 
501 307 666.

• Poszukuję do wynajęcia mieszkania 2-3 
pokojowego albo domku w Nowogar-
dzie lub okolicy. 607 36 00 70.

• Sprzedam działkę budowlaną w Wołow-
cu, 22 ary, pełna dokumentacja – pozwo-
lenie na budowę, cena do uzgodnienia. 
Tel. 609 740 578.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe włas-
nościowe na 1 pokojowe z widną kuch-
nią. Tel. 502 93 58 51.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe włas-
nościowe. 603 217 677.

• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 3 
pokojowe. 509 053 544.

• Szukam do wynajęcia garaż w centrum 
miasta. 691 507 129.

• Szukam do wynajęcia mieszkania 3 po-
kojowego. Tel. 697 990 280.

• Kupię garaż w okolicach os. Gryfitów. Tel. 
667 06 19 48.

• Kupię kawalerkę. Tel. 691 464 449.

mOTOrYZaCJa
• Sprzedam radio cd samochodowe PIO-

NEER DEH-30 MP, MP3, pilot 4x50 W, 
gwarancja nowe + głośniki x 4 samocho-
dowe. Cena kompletu  890,00 zł. Tel 0605 
522 340. 

•  Sprzedam Audi A6, 2,5 TDI, QUATRO, 6 
biegów, XENON, 2XPP. 660 797 830. 

• Sprzedam Daewoo Lanos, 1998 r., 1,5 
benzyna + gaz, poduszka powietrzna, 
centralny zamek, alarm, wspomaganie 
kierownicy, cena 8 tys. zł – do uzgodnie-
nia. Tel. 791 082 916.

• Sprzedam VW Transporter, rok 2002. Tel. 
091 39 20 103.

• Sprzedam Mercedes 220 D. 604 155 460.
• Sprzedam Polonez Caro, 1994 r., cena 

800 zł. Tel. 504 59 54 24.
• Sprzedam Opel Vectra, 1996 r., wersja B, 

ubezpieczenie i przegląd do I. 2008 r. Tel. 
888 124 785.

• Sprzedam Mazdę, rok 1991 r., cena 1500 
zł do negocjacji. Tel. 691 750 030.

• Sprzedam MZ 250 z papierami, cena do 
uzgodnienia. Tel. 663 349 053.

rOlNICTWO 
• Sprzedam konie. Tel. 668 141 971, 091 39 

18 260.
• Sprzedam pasiekę minimum 36 rodzin. 

Tel. 602 350 007.
• Sprzedam opony tylnie do C-360 używa-

ne. Tel. 693 989 760.
• Sprzedam prosiaki. 78 34 84 851.
• Kupię zboże paszowe. 091 39 18 27. Płat-

ne od ręki.
• Sprzedam prosiaki. Tel. 091 39 17 334.
• Sprzedam ciągnik własnej konstrukcji na 

olej napędowy i do C-360 blok silnika i 
kabinę. 501 237 062.

• Sprzedam prosiaki. 88 666 59 40.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogowych 

i inne drobne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 22 783, 0660 392 851.

• Profesjonalne strony internetowe na in-
dywidualne zamówienie – szybki czas 
realizacji, faktury VAT. 0605 522 340.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWaNOpraNIe. 0604 373 143.
• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.

• Wynajmę rusztowanie elewacyjne „Lay-
her” 100 m. Tel. 692 478 465.

• Usługi remontowo – budowlane. 
880 690 324.

• Nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Rehabilitacja osób po udarze mózgu. 

609 799 687.
• Masaże. 510 052 611.
• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 

Tel. 091 39 72 575, 695 085 470.
• Usługi ogólnobudowlane i wykończe-

niowe, tynki włoskie i tynki minionej 
epoki. Tel. 504 602 275.

praCa
• Zatrudnimy osobę do prac przy monta-

żu okien. Wymagane prawo jazdy. Fabry-
ka okien i drzwi „OKNO” Nowogard. Tel. 
091 39 25 639.

• Zatrudnimy handlowca do pracy w biu-
rze i w terenie. Znajomość obsługi urzą-
dzeń biurowych, prawo jazdy i dyspozy-
cyjność. Fabryka okien i drzwi „OKNO” 
Nowogard tel. 091 39 25 639.

• FIrma BarTek-Domet zatrudni ma-
gazyniera. Tel. 091 579 0� 63.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub pomoc-
nika. Praca w Nowogardzie. Tel. 0603 
366 286.

• Firma remontowo-budowlana przyjmie 
pracowników: glazurnik, szpachlarz 
– malarz, murarz – tynkarz oraz pra-
cowników do dociepleń budynków. 
607 519 251.

• restauracja „przystań” zatrudni ku-
charza – dobre warunki płacowe. Tel. 
091 39 �0 ��1.

• Przyjmę traktorzystów – tylko z do-
świadczeniem, zabiegi na łąkach – teren 
Nowogard- Goleniów. Tel. 790 540 451.

• Stała praca w sklepie RTV w Nowogar-
dzie, od zaraz!. Tel. 506 045 310.

• Poszukuję opiekunki do dziecka (najle-
piej z os. Bema). Tel. 513 495 428.

• Poszukuję nani do 2 letniego chłopca. 
Tel. 091 39 25 433.

• Poszukuję opiekunki do 1,5 rocznego 
dziecka (od października – listopada). 
Tel. 695 878 802.

INNe
• Sprzedam aparat telefoniczny Ericsson 

K700i, z dodatkowym wyposażeniem, na 
gwarancji, zadbany. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam drzwi wejściowe antywłama-
niowe. Tel. 502 649 118.

• GrZeJNIkI c.o., panelowe, �-płytowe, 
do mieszkania, domku, różne rozmia-
ry, także nietypowe, nowe i używane. 
Tel. 091 46 00 518 lub 0501 446 467.

• JUNkerSY gazowe, do kuchni, łazien-
ki, wersja świeczkowa lub elektronicz-
na na gaz ziemny lub propan, cena 
od 400 zł. Tel. 091 46 00 518 lub 0501 
446 467.

• elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody – 380 V, firmy aeG, 
Vaillant moc 18-�1 kw, małe gabary-
ty, idealne do domku, baru, cena od 
150 zł. Tel. 091 469 03 38 lub 0501 
446 467.

• pIeCe gazowe c.o., Vaillant, wiszące 
lub stojące – ogrzewanie lub dwu-
funkcyjne (ogrzewanie + ciepła woda) 
używane z gwarancją serwisową oraz 
GaZOWe podgrzewacze wody 130-
190 litrowe, stojące, idealne gdzie jest 
kilka łazienek (domek). Tel. 091 46 
00 518 lub 0501 446 467.

• Sprzedam szczeniaczki rasy terier. 091 39 
21 107.

• Przyjmę gruz lub ziemię. 606 615 049.
• Sprzedam szczeniaki foksteriery szorst-

kowłose. Tel. 510 243 997.
• Sprzedam wózek głęboki + spacerówka, 

typ Breaker, cena 300 zł. 510 638 822.
• Owczarki niemieckie ośmiotygodniowe 

pieski i suczki po rodowodowych rodzia-
cach sprzedam. Tel. 091 39 21 828.

• Sprzedam drzewo kominkowe (brzoza, 
buk, dąb, olcha). Tel. 0603 190 654.

• Sprzedam ogrodzenie metalowe siedem 
elementów o wymiarach 189x90 cm 
plus brama wjazdowa i furtka – cena do 
uzgodnienia. Tel. 091 39 26 435 lub 0693 
026 435.
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

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

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)

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 26 91
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

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Karina Czernicka 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

NOWOGarD - Szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
SZCZeCIN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

Informacja pkS 091/39-�1-887 lub 091/46-98-315

Ważny od �4.06.�007r.

Nowogard 20.08.2007r.
OFerTY praCY 

pUp GOleNIÓW, 
FIlIa NOWOGarD

1. Sprzedawca 
2. Kierowca z kat. C + E
3. Kierowca z kat. C
4. Stolarz
5. Ochroniarz 
6. Ślusarz – spawacz
7. Instruktor terapii zajęcio-

wej, psycholog 
8. Robotnik budowlany
9. Ślusarz – spawacz, for-

mierz , prac. Produkcji 
10.  Monter okien PCV

OFerTY praCY 
Z reJONU

1.  Spedytor (Szczecin)
2.  Sprzątaczka (Goleniów)
3. Operator maszyn, me-

chanik, os. Do sklejania 
kartonów (Kliniska Wlk)

4.  Os. do obróbki skór no-
rek (Żdżary)

5.  Pracownik gospodarczy 
z grup inw. (Szczecin)

6.  Kierowca C+E (Gryfice)
7. Kierowca z kat. D (Masze-

wo)
8. spawacz, tokarz, frezer, 

ślusarz – (Miękowo k. Go-
leniowa)

SZkOleNIa   
1. Kucharz-kelner-garma-

żer
2. Spawacz
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Sparta Gryfice – Pomorzanina Nowogard 4:1 (2:1)

Nadal bez punktu

Jutro rusza Puchar Polski
Już jutro rusza I rzut Pucharu Polski na szczeblu województwa 

zachodniopomorskiego region szczeciński. W wyniku losowania 
Pomorzanin zmierzy się w Cerkwicy z miejscowym Bizonem. Nasz 
rywal na codzień gra w A-klasie. 

Początek meczu o godzinie 17.30.
Andrzej Garguliński

Pomorzanin: marek Piątkowski 
– Nieradka, Gołdyn (87’ Majdziński), 
M. Miklas, Mordzak, Kawa, Piotrow-
ski, Konieczny, D. Gruszczyński, 
Galus (87’ Nadzieja), K. Miklas.

Bramka dla Pomorzanina: Galus.
Apel Zbigniewa Ceranki o cierp-

liwość nadal pozostaje aktualny. 
W niedzielę Pomorzanin zmierzył 
się w Gryficach z tamtejszą Spartą 
i odniósł czwartą porażkę w tym 
sezonie pozostając jedyną drużyną 
w V lidze bez dorobku punktowego. 
Nie pomógł powrót do składu K. 
Miklasa i przesunięcie do tyłu M. 
Miklasa. Pomorzanin był drużyną 
słabszą, choć rozmiary porażki nie 
odzwierciedlają w pełni różnicy w 
grze obu zespołów.

Pierwszy kwadrans spotkania z 
lekkim wskazaniem na Pomorzanin. 
Nasz zespół wywalczył rzut rożny, 
który jednak nie zakończył się strza-
łem na bramkę. Po chwili K. Miklas 
przedarł się lewą stroną, ale uderzył 
zbyt słabo i do tego niecelnie. Sparta 
odpowiedział jednym niegroźnym 
uderzeniem głową.

Po piętnastu minutach tempo gry 
nieco spadło a inicjatywę przejęli 
gospodarze. W 18. minucie Sparta 
przeprowadziła składną akcję, jeden 
z gryfickich zawodników znalazł 
się przed Markiem Piątkowskim, 
minął go i skierował piłkę do pustej 
bramki. Zrobił to jednak zbyt lekko 
i Nieradka wybił ją z linii bramko-
wej. W 22. minucie nie mieliśmy 
już tyle szczęścia. Akcja gospodarzy 
lewą stroną zakończyła się dośrod-
kowaniem w pole karne, po którym 
jeden z zawodników strzałem głową 
zdobywa bramkę na 1:0.

Dziesięć minut później mogło być 
2:0. Jeden z miejscowych zaatakował 
lewą stroną, minął obrońcę, lecz na 
nasze szczęście piłka po jego strzale 
trafiła w słupek.

Chwila radości kibiców nadeszła 
dwie minuty później. Po mocnym 
i celnym strzale Kawy z rzutu wol-
nego z 18. metrów błąd popełnił 
bramkarz Sparty wybijając piłkę 
przed siebie. Dopadł do niej Galus 
i zdobył bramkę wyrównującą. Ze 
zdobytej bramki najbardziej cieszył 
się Gołdyn, który pozwolił sobie 
na pewne gesty w stronę gryfickich 
kibiców. Takie zachowanie było 
z pewnością nieodpowiedzialne. 
Jednak spiker zrobił coś czego nie 
powinien. Niepotrzebnie nagłośnił 
tę sprawę i jego wypowiedzi mające 
być żartem niebezpiecznie ocierały 
się o prowokowanie tłumu. Na 
szczęście skończyło się na gwizdach i 

buczeniu, gdy Gołdyn uderzał z rzu-
tu wolnego czy ostro interweniował 
pod własną bramką.

Radość kibiców Pomorzanina nie 
trwała zbyt długo. Już po trzech mi-

nutach zespołowa akcja gospodarzy 
zakończyła się celnym strzałem z 17. 
metrów i na przerwę Sparta schodzi-
ła prowadząc 2:1.

W drugiej połowie nadal przewa-
żali miejscowi. Pomorzanin wciąż 
miał problemy ze skonstruowaniem 
akcji. Nasi zawodnicy albo wybierali 
złe rozwiązania, albo, gdy pojawiał 
się jakiś ciekawy pomysł, brakowało 
celnego podania. Właśnie niedo-
kładność w akcjach ofensywnych 
była głównym grzechem Pomorza-
nina w tym meczu.

Receptą mogły być znowu stale 
fragmenty gry, wszak wszystkie 
bramki w tym sezonie dla Pomorza-
nina padły po tych właśnie elemen-
tach. W 55. minucie rzut wolny z 25. 
metrów wykonywał Kawa po raz ko-
lejny pokazując swój największy atut. 
Uderzył mocno i tuż przy słupku, 
lecz świetnie spisujący się bramkarz, 

który poza błędem przy pierwszej 
bramce grał znakomicie, zdołał wy-
bić piłkę. Dwie minuty później ten 
sam zawodnik stanął przed podobną 
szansą i po raz kolejny na drodze 
stanął mu golkiper Sparty.

W 61. minucie nasi obrońcy nie-
potrzebnie próbowali rozgrywać pił-
kę w okolicy własnego pola karnego. 
Sparta przejęła futbolówkę, nacie-
rający lewą stroną zawodnik minął 

naszego obrońcę i zdobył trzecią 
bramkę dla swojego zespołu. 

Pomorzanin walczył dalej. Marek 
Piątkowski dalekim wykopem uru-
chomił K. Miklasa, ten jednak nie 
opanował piłki na tyle by celnie ude-
rzyć. Po chwili rzut wolny z prawej 
strony wykonywał Kawa. Zagrana 
przez niego piłka krążyła w polu kar-
nym gospodarzy, ale żaden z naszych 
zawodników nie zdołał uderzyć jej 
w światło bramki. Nadzieje ożyły 
siedem minut przed końcem meczu, 
gdy za utrudnianie wykonania rzutu 
wolnego drugą żółtą kartkę otrzymał 
jeden z miejscowych. Niestety, po raz 
kolejny gra w przewadze skończyła 
się stratą bramki. Po rzucie wolnym 
z prawej strony i złej interwencji 
naszego obrońcy napastnik Sparty 
strzałem z 7. metrów ustalił wynik 
spotkania na 4:1.

Pozostałe wyniki meczów:
Arkonia Szczecin - Vineta Wolin 

0:0, Polonia Płoty - GKS Mierzyn 
1:3, Kluczevia Stargard - Hutnik 
EKO TRAS Szczecin 2:4, Orzeł 
Trzcińsko-Zdrój - Mieszko Miesz-
kowice 0:3, KP Police II - Świt 
Szczecin 2:0, Piast Chociwel - Odra 
Chojna 3:3, Kłos Pełczyce - Stal 
Lipiany 3:0.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1.  KP Police II 4 12 8-1
2.  Vineta Wolin 4 10 9-1
3.  GKS Mierzyn 4 9 10-5
4.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 4 9 10-5
5.  Sparta Gryfice 4 8 9-4
6.  Świt Szczecin 4 6 8-8
7.  Polonia Płoty 4 6 9-9
8.  Kłos Pełczyce 4 6 6-5
9.  Mieszko Mieszkowice 4 5 3-1
10.  Piast Chociwel 4 5 5-5
11.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 4 4 6-9
12.  Odra Chojna 4 4 6-9
13.  Kluczevia Stargard 4 4 4-7
14.  Arkonia Szczecin 4 1 1-6
15.  Stal Lipiany 4 1 4-13
16.  Pomorzanin Nowogard 4 0 3-13

Tym razem żadnego z rzutów rożnych  nie udało się zamienić na bramkę.
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reklama

RR EKLAMAEKLAMA

banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Nowogard
Tel. 0 605 522 340
e-mail: medmas@wp.pl

Radiowa w
Radio VOX Gryfice 90,7 FM

rozpocząłeś pracę lub staż 
a nie wybrałeś jeszcze funduszu emerytalnego? 

Nie daj się wylosować i przyjdź do najlepszych. 
OFE „Dom” od wielu lat plasuje się w czołówce wszelkich rankingów. 

Sprawdź nas na gospodarczych stronach „Rzeczpospolitej”.
Zadzwoń i umów się na spotkanie 694 281 784

Danfarm’94 is seeking for

FARm SECRETARy
Danfarm’94 is located near Resko, Zachodniopomorskie Province, are looking 

for FARM SECRETARY to take care and be helpful in the office to run larger farm 
with 1.400 hectares and five full time employees.

We have several of different crops in our production, and we are looking for young 
male/female, there are speaking English very well and have driving licence B.

Job Description: 
Phone service
Contract of trade regarding farming
Research of prices and market prices
Any odd jobs
We offer you long-term employment and an attractive salary.
make an application to:

Morten Laursen (English speaking), Danfarm’94, Resko, 
Phone 60 22 26 069  or 00 45 40 33 91 24

Kapela Rycha 
jak zwykle z trofeum

Do swoich sukcesów członkowie Kapeli Rycha zdążyli już nas przyzwy-
czaić. Nikogo więc nie dziwi, że z kolejnej imprezy nowogardzki zespół 
folklorystyczny wraca z kolejnym trofeum. Tym razem jest to nagroda za 
pierwsze miejsce w kategorii kapel na XI Festiwalu Współczesnej Kultury 
Ludowej w Kamieniu Pomorskim.

Impreza odbywa się pod patrona-
tem Ministerstwa Kultury i Dziedz-
ctwa Narodowego. Koncerty odby-
wały się na kamieńskich błoniach 
gdzie wystąpiły 34 zespoły śpiewacze, 
kapele i zespoły taneczne zakwalifi-
kowane wcześniej do udziału w tej 
znaczącej imprezie, a gwiazdą wie-
czoru był nominowany w 2002 roku 
do nagrody Fryderyki zespół folkowy 
Shamrock.

Kapela Rycha w składzie: Aneta 
Drążewska – śpiew, trójkąt; ma-
rzenna Piotrowicz – kontrabas; 
Eugeniusz Heinrich – śpiew, czynele; 
Adolf Kopciuch – skrzypce; Piotr 
Sobolewski – klarnet; Radosław 
Zagórski – skrzypce diabelskie; Ry-
szard Zagórski – akordeon, śpiew, 
zaprezentowała trzy utwory i jurorzy 
uznali, ze ton właśnie nowogardz-
kiemu zespołowi należy się nagroda 

w kategorii kapel. Drugą nagrodę 
ex-equo otrzymali Swaty z Koszlina 
i Łobuziacy z Łobza. 

W kategorii zespoły taneczne jury 
przyznało I miejsce dla Zespołu 
Tańca Ludowego Bałtyk z Koszalina, 
a nagrodę im. Jana Iwaszczyszyna, 
twórcy festiwalu otrzymał Stanisław 
Szczepanik z zespołu „Pod Różą” z 
Żagania.

Gratulujemy i czekamy na kolejne 
sukcesy. Nie wątpimy, że wkrótce 
nadejdą wszak nie tak dawno bo w 
czerwcu br. Kapela Rycha została lau-
reatem w Lipianach na Wojewódzkim 
Przeglądzie Kapel, Zespołów Śpiewa-
czych i Gawędziarzy Ludowych – o 
czym informowaliśmy na naszych 
łamach.

Ag
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15 lat  Dziennik a

Toksyczny blok

Prokuratura 
wszczęła śledztwo

Rozmowa z trenerem 
Pomorzanina, 
Zbigniewem Ceranką

Foto J. Korneluk
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kaleNDarIUm
17 sIerpNIa
Imieniny: Anastazy, Anita, Bertram, Bonifacy, Eliza, 
Euzebiusz, Hiacynt, Jacek, Jacenty, Jaczewoj, Joanna, 
Julianna, Klara, Liberat, Magdalena, Maksym, Maria, 
Miron, Mirona, Rogat, Rustyk, Rustyka, Septymiusz, 
Straton, Zawisza i Żanna
1988 - Po raz pierwszy Polska uzyskała połączenie inter-
netowe ze światem łączem 9600 bps do Kopenhagi

18 sIerpNIa
Imieniny:  Agapit, Agapita, Bogusław, Bronisław, 
Bronisz, Eryk, Eryka, Firmin, Helena, Ilona, Jan, Klara, 
Laura, Ludwik, Nela, Paula, Piotr, Sancja, Tworzysława, 
Włodzimir i Żyrosława
1925 – Spółka polskie radio otrzymała monopoli-
styczną koncesję na eksploatację radiofonii w Polsce

19 sIerpNIa
Imieniny: Agapiusz, Alfred, Andrzej, Bolesław, Donat, 
Emilia, Ezechiel, Jan, Julian, Juliusz, Ludwik, Luiza, 
Magnus, Marian, Sebald, Sykstus, Tekla, Tymoteusz, 
Wiktor i Wincenty
1839 – dzień oficjalnie przyjmowany za datę narodzin 
fotografii

20 sIerpNIa
Imieniny: Bernard, Eliasz, Filibert, Filiberta, Hieronim, 
Krzysztof, Leowigild, Lucjusz, Łucjusz, Maksym, Mał-
gorzata, Maria, Paweł, Sabin, Samuel, Samuela, Sewer, 
Sieciech, Sobiesław, Stosław i Świelub
1991 - estonia ogłosiła niepodległość od ZSRR

reklama

Z okazji obchodów
 

15-lecia 
Dziennika Nowogardzkiego 

gratuluję redakcji 
dotychczasowych osiągnięć 

i życzę kolejnych coraz 
wspanialszych jubileuszy, 

wzrostu liczby czytelników 
i sympatyków oraz 

spełnienia zamierzeń 
i planów w działaniach 

na rzecz społeczności lokalnej.
Z-ca burmistrza  Burmistrz Nowogardu

Artur Gałęski   Kazimierz Ziemba          

Toksyczny blok

Prokuratura wszczęła śledztwo
Zapoczątkowana artykułem 

„Toksyczny blok” (DN nr 15 z 23 
lutego 2007 r.) sprawa wadliwego 
komina przy ulicy Kowalskiej 
nabiera rumieńców. Prokuratura 
Rejonowa w Goleniowie wszczęła 
śledztwo przeciwko wykonawcy 
i kominiarzowi, który uznał, że 
wszystko zostało wykonane pra-
widłowo.

Przypomnijmy. Po wykonaniu 
nowej kotłowni w bloku przy ulicy 
Kowalskiej 2 jego mieszkań-
cy zaczęli odczuwać przykre 
dolegliwości. Podejrzenie, 
że ich przyczyną są spaliny 
wydostające się z nieszczel-
nego wkładu kominowego 
znalazły potwierdzenie. 
Wkład został zamontowany 
ponownie, lecz dolegliwości 
nie ustawały. Przedstawi-
ciele Spółdzielni Mieszka-
niowej „Gardno”, do której 
należy blok, twierdzili, że 
wszystko jest już w porząd-
ku. Mieszkańcy wezwali 
rzeczoznawcę, który ponownie 
potwierdził ich podejrzenia. W 
odpowiedzi Spółdzielnia zamówiła 
swoją ekspertyzę, która uznała, że 
wkład zamontowany jest prawid-
łowo. Ostatecznie sprawa trafiła 
do Prokuratury. W wyniku postę-
powania ustalono, że komin był 
jednak zamontowany wadliwie, a 
do tego zastosowano niewłaściwy 
materiał. By rozwiać wszelkie 
wątpliwości wypowiedzieć się miał 
jeszcze biegły sądowy z zakresu ko-
miniarstwa. Wyniki tej ekspertyzy 
są już znane.

Na pytanie Prokuratury czy 
wykonawca zastosował właściwy 
materiał i czy sposób jego montażu 
polegający na wpychaniu na siłę 
wkładów i łączeniu ich silikonem 
był zgodny ze sztuką budowlaną 
oraz czy takie zachowanie stanowi 
realne niebezpieczeństwo ciężkie-
go uszczerbku na zdrowiu bądź 
utraty życia biegły odpowiedział:

„Zastosowany materiał jest nie-
właściwy i nie odpowiada Polskim 
Normom. (Art. 10 Ustawy Prawo 
Budowlane Dz. U. nr 89 z dnia 
25.08.1994 roku) Nie posiada od-
powiednich Aprobat Technicznych, 
nieprawidłowo wykonany zaginany 
(nieszczelny), powinien być spawa-
ny plazmowo w celu zachowania 
szczelności.

Zainstalowanie w/w wkładów 
w sposób przeprowadzony przez 
wykonawcę (przyp. red.) jest nie-
dopuszczalne i nie zgodne ze sztuką 
kominiarską i budowlaną. Wpycha-

nie na siłę wkładów kominowych 
doprowadziło do znacznych pogięć 
i zawężeń w/w materiału widocz-
nych na zdjęciach wykonanych w 
dniu 22.03.2007 roku.

Odwrotne zainstalowanie wkła-
du (kielichami do dołu) jak również 
zastosowanie uszczelnienia siliko-
nowego miedzy elementami jest 
nieprawidłowe gdyż nie zapewnia 
to prawidłowej szczelności.

Przy zastosowaniu odpowiednich 

wkładów atestowanych nie stosuje 
się jako uszczelnienia materiałów 
silikonowych a zastosowanie mają 
oryginalne uszczelki producenta.

Wkład nie powinien być zamon-
towany na sztywno bez przepustu 
dachowego jak również zacemento-
wany przy użyciu zapraw wapienno 
– cementowych.

- zaprawa wapienna powoduje 
korozję elementów nierdzewnych.

-  brak przepustu dachowego 
powoduje brak możliwości likwi-
dacji naprężeń termicznych po-
wstających podczas pracy kotłów 
C.O. gazowych, co doprowadza 
do rozszczelnienia się wkładu ko-
minowego. 

W/w zaniedbania mogą do-
prowadzić do zagrożenia życia i 
mienia.”

I dalej:
„Zgodnie z powyższym niepra-

widłowe zamontowanie wkładów 
kominowych i zastosowanie wad-
liwych materiałów (rynnowe) 
stanowi zagrożenie życia i mienia 
lokatorów budynku wielorodzin-
nego przy ulicy Kowalskiej 2 w 
Nowogardzie.”

Prokuratora interesowało też czy 
badanie stanu szczelności przewo-
dów kominowych dokonane na 

zlecenie Spółdzielni było 
właściwe. Według biegłe-
go sądowego wykonano 
je nierzetelnie i niezgod-
nie ze sztuką i wiedzą 
kominiarską:

„Widoczne gołym okiem 
wady materiałów i mon-
tażu w/w wkładów nie 
powinny doprowadzić 
do wydania pozytyw-
nych protokołów dopusz-
czających kotłownie do 
użytku.

Gdyby Mistrzowie Ko-
miniarscy: Wykonawca komina 
i autor ekspertyzy wykonanej na 
zlecenie spółdzielni( przyp. red.) 
podeszli rzetelnie i uczciwie do wy-
konania swoich prac nie doprowa-
dziło by do stworzenia zagrożenia 
życia i mienia lokatorów budynku 
mieszkalnego przy ul. Kowalskiej 2 
w Nowogardzie.”

W konsekwencji przeciwko 
obydwu mężczyznom wszczęto 
śledztwo m.in. z artykułu 164 par 
1 Kodeksu Karnego, który mówi, 
że sprawca bezpośredniego nie-
bezpieczeństwa w postaci takiej 
jak pożar czy rozprzestrzenianie 
się substancji trujących, duszących 
lub parzących podlega karze od 
sześciu miesięcy do lat ośmiu.

Ag

Pomóżmy sobie
Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 

tej rubryce jest bezpłatne. Zgłoszenia są przyj-
mowane pod numerami telefonów: 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.

Nie bądźmy obojętni wobec ludzi znajdują-
cych się w trudnej sytuacji.

   Z góry dziękujemy.  Redakcja 
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15 lat Dziennika
W dniu 14 sierpnia 2007 roku o godz. 18.00 z okazji 15 lecia Dziennika 

Nowogardzkiego odprawiona została Msza św. w intencji pracowników i 
czytelników DN. Liturgię sprawował ks. Piotr Gronostaj. Księdzu Piotrowi 
za modlitwę i słowa nadziei składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy 
również wszystkim, którzy przybyli na tę skromną uroczystość, w tym 
przewodniczącemu Rady Miasta p. Markowi Krzywani, a także tym, którzy 
złożyli życzenia jubileuszowe, w tym burmistrzowi i wiceburmistrzowi No-
wogardu.

Po Mszy św. zorganizowano skromny piknik dla obecnych i byłych pra-
cowników i współpracowników pracujących przy wydawaniu naszej gazety. 
Pamiątkowe „zdjęcie rodzinne” prezentujemy na str. 1.

Red.

szkody wielkiej wody
Piszę ten materiał nie po to, żeby komuś wytykać zaniedbania. Krajowe 

media wyrobiły w nas przekonanie, że żadne miasto ani wieś nie jest porzy-
gotowana na większe opady deszczu.

Zdjęcia mają uzmysłowić mieszkańcom, a odpowiedzialnym za stan kana-
lizacji w szczególności, że szybko należy planować przedsięwzięcia ograni-
czające wpływ opadów na nasze życie codzienne.

Nie będę pokazywał zaborczości jeziora, bo już dwukrotnie pokazywałem 
zdjęcia wody uniemożliwiającej przejście częścią  promenady. Nie pokażę 
także zdjęć nadeslanych przez Czytelników – zbyt wielu mieszkańcow zna 
obrazki zalanych piwnic i całych ulic z autopsji.

Tekst i foto Lmm

Kapielisko jest okradane z piasku – silny wyciek wody powoduje duże 
ubytki piasku i poważnie niszczy plażę.

Z tej studzienki wypłynęła nie tylko woda. Fekalia spływają wprost do je-
ziora. Strażacy i PUWiS nawet nie próbują tego zbierać. Samo spłynie …
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życzeNIa

Kochanym rodzicom

bożenie i stanisławowi
Artuszewskim

z okazji �0 rocznicy 
pożycia małżeńskiego

najserdeczniejsze gratulacje 
oraz życzenia spokoju, pomyślności

i zdrowia na dalsze lata wspólnego życia
składają

córki z rodzinami

Poszukuję, oddam, sprzedam: Giełda podręczników szkolnych
Do 15 września wprowadzamy rubrykę, która ułatwi nabycie podręczników szkolnych.
Ogłoszenia w tej rubryce są bezpłatne, przyjmowane są pod numerem telefonu 091 39 22 165, fax 

091 39 25 087 lub w siedzibie redakcji.
* Poszukuję kompletu podręczników do II klasy Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie. Tel. 091 39 

25 087.

Nasza sonda

Jak i w co się ubierać?
W sondzie ulicznej zapytaliśmy mieszkańców 

Nowogardu co myślą o regułach dobierania 
stroju w zależności od sytuacji i czy taka ade-
kwatność jest wskazana.

Pani elżbieta Wytkowska
Uważam, że za-

sady odpowied-
niego ubierania 
się są niezbędne. 
Wiadomo, że nie 
pójdziemy do koś-
cioła z dużym de-
koltem. Bardziej 
swobodnie można 

ubrać się np. na dyskotekę, ale są miejsca gdzie należy 
włożyć coś mniej wyzywającego. W każdym razie 
należy zachowywać adekwatność stroju. Miejscem, 
w którym ważne jest to jak się ubieramy jest także 
szkoła, niestety pomysł z mundurkami nie bardzo 
mi się podoba, ponieważ mam 5 małych dzieci. 
Ostatnio kupiłam mundurek dla syna, kosztowało 
mnie to 56 PLN, tak więc jest to spory wydatek, do 
tego dochodzi częste pranie.

Pan Władysław Jasek
Moim zdaniem zawsze na-

leży ubierać się adekwatnie do 
sytuacji. Rzeczą oczywistą jest, 
że nie pójdzie się do kościoła 
czy na przyjęcie w krótkich 
spodenkach. Zawsze trzeba 
zachowywać się inteligentnie 
w tej kwestii. Jeżeli ktoś chce 
uprawiać rewię mody to jego 
sprawa.

Pani irena iwańska
Oczywiście, że należy ubie-

rać się stosownie do sytuacji 
i miejsca, do którego się uda-
jemy, zwłaszcza w teatrze 
powinniśmy zachowywać 
elegancję. Inne rzeczy przy-
wdziewamy, gdy idziemy do 
kina, na spacer czy też, gdy 
jedziemy nad morze. Dziś, 
na przykład, młodzi ludzie 

nie zawsze zwracają na to uwagę, a jest to bardzo 
istotne.      ps

Przekształcenia w sm „Gardno”
W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do spółdzielni pragnę przybliżyć niektóre zmiany 

wprowadzone nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

spółdzielcze prawo do loka-
lu a odrębna własność lokalu.

Spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu jest ograniczo-
nym prawem rzeczowym. Pra-
wo to jest zbywalne, przechodzi 
na spadkobierców  i może być 
przedmiotem egzekucji. Właś-
cicielem majątku (budynku) 
jest spółdzielnia i ona odpowia-
da za prawidłową eksploatację 
obiektu. 

W przypadku ustanowienia 
odrębnej własności lokalu zo-
staje on  wyłączony z majątku 
spółdzielni, a osoba uprawniona 
nabywa ten majątek w formie 
aktu notarialnego wraz z udzia-
łem w częściach wspólnych bu-
dynku ( czyli takich, które nie 
służą wyłącznie jemu np.: dach, 
ściany budynku, klatki scho-
dowe, instalacje sanitarne, wo-
dociągowe, CO, kotłownie itp.) 
oraz udział w gruncie, na któ-
rym posadowiony jest budynek 
wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą (drogi, chodniki, sieci). 
Od tej pory jest on współodpo-
wiedzialny jako współwłaściciel 
za stan nieruchomości w której 
znajduje się jego wyodrębnio-
ny lokal. Odpowiedzialność ta 
jest proporcjonalna do wielko-
ści udziałów w nieruchomości 
wspólnej, obliczanej jako ilo-
czyn powierzchni lokalu do cał-
kowitej powierzchni wszystkich 
lokali w danym budynku. 

 Zarządzanie nieruchomoś-
cią po ustanowieniu odrębnej 
własności lokali.

W przypadku lokali będą-
cych własnością spółdzielni za 
zarządzanie nieruchomością 
odpowiada spółdzielnia. Kosz-
ty zarządu nieruchomościa-
mi spółdzielczymi pokrywane 
przez lokatorów stanowią część 
comiesięcznego czynszu i w 
przypadku naszej spółdzielni 
wynoszą 50 gr/ m2. Zgodnie z 
art. 24 1 znowelizowanej usta-
wy większość właścicieli lokali 

w budynku, obliczana według 
wielkości udziałów w nierucho-
mości wspólnej, może podjąć 
uchwałę, że w zakresie ich praw 
i  obowiązków oraz zarządu 
nieruchomością wspólną będą 
miały zastosowanie przepisy 
ustawy o własności lokali. Taka 
sytuacja nastąpi również z mocy 
ustawy (art.26) jeżeli w budyn-
ku zostanie wyodrębniona włas-
ność wszystkich lokali. 

odpowiedzialność człon-
ków spółdzielni.

Zgodnie z art. 19  ustawy 
Prawo Spółdzielcze członek 
spółdzielni uczestniczy w po-
krywaniu jej strat do wysoko-
ści zadeklarowanych udziałów, 
czyli w przypadku SM „Gardno” 
maksymalnie do wysokości 100 
zł. Jednocześnie członek spół-
dzielni nie odpowiada wobec 
wierzycieli spółdzielni za  jej 
zobowiązania. 

Między bajki można więc 
włożyć kłamliwe informacje, 
rozpowszechniane ostatnio 
wśród lokatorów przez Komi-
tet Inicjatywny reprezentowany 
przez Pana Michała Piórko, o 
wielotysięcznych długach cią-
żących jakoby na członkach 
spółdzielni. Sytuacja finansowa 
spółdzielni jest dobra, a obecny 

Zarząd nie zaciągnął nawet zło-
tówki kredytu. Wbrew nadzie-
jom  niektórych malkonten-
tów bankructwo spółdzielni 
mieszkaniowej : „Gardno” 
jeszcze nigdy nie było tak odle-
głe jak dzisiaj. spółdzielnia nie 
tylko, że nie zaciągnęła w cią-
gu ostatnich 10 lat zobowiązań 
kredytowych, to również nie 
posiada żadnych przetermino-
wanych zobowiązań. Nie da się 
tego powiedzieć o wszystkich 
członkach spółdzielni posia-

dających zaległości czynszowe. 
Mam nadzieję, że ubocznym 
efektem procesu przekształceń 
będzie spłata tych zaległości, co 
niewątpliwie wpłynie na dalszą 
obniżkę kosztów funkcjonowa-
nia spółdzielni.

Jednocześnie informuję, że 
w dniu 20.08.2007 o godz. 17 
w Sali Biblioteki Miejskiej od-
będzie się spotkanie poświęco-
ne przekształceniom organizo-
wane przez  Komitet Inicjatyw-
ny reprezentowany przez Pana 
Michała Piórko, na które zapra-
szam jak najliczniej członków 
spółdzielni.

Prezes SM Gardno”
Jan Smolra.  
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W ramach Programu 
Rozwoju obszarów Wiej-
skich na lata 2007 – 2013 
ARimR podjęła działanie 
w celu zalesiania gruntów 
rolnych oraz innych niż 
rolne. Jak dowiadujemy 
się ze strony ARimR, na 
terenie naszego kraju 
znajduje się wiele grun-
tów zaliczających się do 
tzw. niskich klas bonita-
cyjnych. Zalesienie tych 
gruntów przyczyni się do 
zwiększenia ich wartości 
ekonomicznej, udziału 
lasów w globalnym bi-
lansie węgla, natomiast 
szczegółowo określone 
zasady zakładania upraw 
leśnych i dobór gatunków 
drzew, wpłyną korzystnie 
na zwiększenie bioróżnorodności.

Działanie wdrażane będzie w dwóch, 
opisanych niżej schematach.

 sCHemAT i  -  Z ALesiANie 
GRUNTóW RoLNyCH 

Pomoc obejmie zakładanie upraw 
leśnych na gruntach użytkowanych 
rolniczo. 

Pomoc może uzyskać:
• Rolnik, który   został wpisany do ewi-

dencji producentów (prowadzonej przez 
ARiMR), stanowiącej część krajowego 
systemu ewidencji producentów, ewiden-
cji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie płatności; 

• Co najmniej 3 rolników, których 
grunty sąsiadują ze sobą, a ich łączna po-
wierzchnia jest nie mniejsza  niż 2 ha. 

Pomoc finansowa będzie udzielana 
do gruntów:

 • użytkowanych jako grunty orne 
oraz sady, które zostały przeznaczone 
do zalesienia w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego.         
W przypadku braku takiego planu, 
wykonanie zalesienia będzie mogło 
być sprzeczne z ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy; 

• stanowiących własność wnioskodaw-
cy, jego małżonka lub współwłasność 
wnioskodawcy; 

• o powierzchni co najmniej 0,5 ha i 
minimalnej szerokości 20 m, a w przy-
padku działek graniczących z lasem ich 
szerokość może być mniejsza niż 20 m.

 Pomoc na zalesianie w ramach 
Programu może być przyznana jednemu 
rolnikowi do powierzchni nie większej 
niż 20 ha.

Do gruntów położonych na obszarach 
NATURA 2000 pomoc nie przysługuje.

RoLNiK, KTóRemU PRZyZNANo 
PomoC ZoboWiĄZUJe siĘ Do:

a. zalesienia gruntów, na których 
do dnia złożenia wniosku o pomoc 
była prowadzona działalność rolnicza, 
prowadzona zgodnie z minimalnymi 
wymaganiami utrzymywania gruntów 
rolnych w dobrej kulturze rolnej zgod-
nej z ochroną środowiska (normami), 
określonymi w przepisach o płatnościach 
bezpośrednich do gruntów rolnych i 
płatności cukrowej; 

b. pielęgnacji założonej uprawy leśnej 
przez okres 5 lat od dnia wykonania 
zalesienia; 

c. prowadzenia założonej uprawy leś-
nej przez okres 15 lat od dnia uzyskania 
pierwszej płatności na zalesianie; 

d. przestrzegania minimalnych wyma-
gań utrzymywania gruntów rolnych w 
dobrej kulturze rolnej zgodnie z norma-
mi dotyczącymi ochrony środowiska. 

D o b R A  K U LT U R A  R o L NA 
PRZy ZACHoWANiU WymoGóW 
oCHRoNy śRoDoWisKA 

Minimalne wymagania:
• w przypadku gruntów rolnych 

- uprawa roślin lub ugorowanie (ugoro-
wanie ma miejsce wtedy, gdy grunt pod-
legał co najmniej raz w roku w terminie 
do dnia 31 lipca koszeniu lub innym 
zabiegom uprawowym zapobiegającym 
występowaniu i rozprzestrzenianiu się 
chwastów; ugorowanie gruntu  ornego 
nie powinno trwać dłużej niż 5 lat);  

• w przypadku łąk - koszenie okrywy 
roślinnej i jej usuwanie, co najmniej raz 
w roku w terminie do 31 lipca; 

• w przypadku pastwisk - wypasanie 
zwierząt w okresie wegetacyjnym traw 
lub koszenie okrywy roślinnej i jej usu-
wanie do 31 lipca[i] 

• w przypadku gruntów ornych poło-
żonych na stokach o nachyleniu powyżej 
20° wykorzystywanych pod uprawę ro-
ślin wieloletnich - utrzymywanie okrywy 
roślinnej lub ściółki w międzyrzędziach 
albo uprawa metodą tarasową; 

• w przypadku gruntów ornych poło-
żonych na stokach o nachyleniu powyżej 
20° - zakaz ich wykorzystywania pod 
uprawę roślin wymagających utrzymy-
wania redlin wzdłuż stoku oraz zakaz 
utrzymywania jako ugór czarny; 

• w przypadku łąk, pastwisk i ściernisk 
– zakaz wypalania; 

• na gruntach rolnych zabrania się 
wykonywania zabiegów uprawowych 
ciężkim sprzętem rolniczym w okresie 
wysycenia profilu glebowego wodą; 

• grunty rolne, na których prowadzona 
jest uprawa lub które są ugorowane mogą 
być porośnięte drzewami i krzewami, 
o ile nie wpływa to na prowadzoną na 
tych gruntach produkcję roślinną, a ich 
liczba nie przekracza 50 sztuk na hektar, 
za wyjątkiem plantacji wierzby (Salix sp.) 
wykorzystywanej do wyplatania; 

• plantacje zagajników o krótkiej 
rotacji, wykorzystywanych na cele ener-
getyczne, uznaje się za utrzymywane 
zgodnie z normami, jeżeli: 

1. są utrzymywane w stanie nieza-
chwaszczonym; 

2. ich zbiór następuje w cyklu maksy-
malnie czteroletnim; 

3. są położone: 
4. 1,5 m od granicy sąsiedniej działki 

gruntu, na której założona została taka 
plantacja lub użytkowanej jako grunt 
leśny; 

5. 3 m od granicy sąsiedniej działki 
użytkowanej jako grunt rolny; 

• powierzchnię wyznaczoną przez 
granicę sąsiedniej działki oraz granicę 
plantacji zagajników o krótkiej rotacji 
wykorzystywanych na cele energe-
tyczne, które są położone 1,5 m od 
granicy sąsiedniej działki gruntu, na 
której założona została taka plantacja 
lub użytkowanej jako grunt leśny albo 3 
m od granicy sąsiedniej działki gruntu 
użytkowanej jako grunt rolny, wlicza się 
do powierzchni działki rolnej i uznaje za 
utrzymywaną zgodnie z normami. 

Pomoc na zalesianie dzieli się na:
• wsparcie na zalesienie – jednorazowy 

ryczałt za poniesione koszty zalesienia 
i ogrodzenia uprawy leśnej, wypłacany 
w pierwszym roku po wykonaniu zalesie-
nia. Wysokość wsparcia zależy od: 

• proporcji gatunków iglastych i liścia-
stych w strukturze uprawy; 

• zabezpieczenia przed zwierzyną (gro-
dzenie 2-metrową siatką metalową); 

• konfiguracji terenu; 
• zastosowania sadzonek zwykłych lub 

sadzonek mikoryzowanych z zakrytym 
systemem korzeniowym. 

Maksymalną stawkę można uzyskać, 
jeżeli zalesiony grunt w całości będzie 
leżał na stoku o nachyleniu powyżej 12° 
do wykonania zalesienia użyto wyłącznie 
gatunków drzew iglastych z zakrytym 
systemem korzeniowym (mikoryzo-
wane) i gdy uprawa została ogrodzona 
2-metrową siatką metalową.

• premię pielęgnacyjną - zryczałto-
waną płatność do hektara zalesionych 
gruntów, wypłacaną, co roku przez 5 lat. 

Wysokość premii obejmie koszty prac 
pielęgnacyjnych wskazanych w planie 
zalesienia np.: czyszczenie wczesne, 
zastosowanie repelentów, zabezpieczenie 
trzema palikami, zabezpieczenie owczą 
wełną. 

• premię zalesieniową - zryczałtowaną 
płatność do hektara zalesionych gruntów, 
wynikającą z utraconych dochodów z ty-
tułu przekształcenia gruntów rolnych na 
grunty leśne. Premia wypłacana będzie 
co roku, przez 15 lat od założenia uprawy 
leśnej. Otrzymają ją tylko ci rolnicy, któ-
rzy udokumentowali uzyskanie w roku 
poprzedzającym złożenie wniosku, co 
najmniej 25% dochodów z tytułu pro-
wadzenia działalności rolniczej. 

Do dochodów z rolnictwa zalicza się:
• dochody z pracy w gospodarstwie rol-

nym obliczone jako iloczyn powierzchni 
gruntów będących własnością rolnika w 
dniu złożenia wniosku o pomoc oraz wy-
sokości przeciętnego dochodu z pracy w 
indywidualnych gospodarstwach rolnych 
z 1 ha przeliczeniowego, lub 

• dochody z tytułu prowadzenia dzia-
łów specjalnych produkcji rolnej w roku 
poprzedzającym rok, w którym złożono 
wniosek o pomoc. 

TeRmiN i mieJsCe sKŁADANiA 
WNiosKóW

 Wnioski o przyznanie pomocy na 
zalesianie należy składać w biurze powia-
towym ARiMR właściwym ze względu 
na miejsce zamieszkania lub siedzibę 
rolnika w terminie od 1 sierpnia do 30 
września 2007 r., a w kolejnych latach od 
1 czerwca do 31 lipca danego roku. 

 sCHemAT ii  -Z AL esiANie 
GRUNTóW iNNyCH Niż RoLNe 

 Pomoc będzie można uzyskać od 
2008 roku na zalesienie dwóch rodzajów 
gruntów odłogowanych:

•z sukcesją naturalną drzew gatunków 
rodzimych, jeżeli grunty te spełniają 
wymagane warunki; 

•wymagających ochrony z uwagi 
na funkcje wodochronne albo glebo-
chronne. 

 Szczegółowe warunki oraz tryb przy-
znawania pomocy w ramach tego sche-
matu określa Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 
czerwca 2007 r

* materiał powyższy uzyskaliśmy z 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, na której stronie internetowej 
www.arimr.gov.pl znaleźć będzie moż-
na szczegółowe informacje na temat 
uzyskania funduszy „Krok po kroku”, 
formularz wniosku oraz instrukcję jego 
wypełnienia.

Z rozmowy, którą przeprowadziliśmy 
z inspektorem nowogardzkiej placówki 
ARiMR wynika, że do dnia 14 sierpnia nie 
wpłynął jeszcze żaden wniosek z terenu 
obsługiwanego przez naszą placówkę.

opr. ps

Dla rolników

Zalesianie gruntów rolnych oraz grun-
tów innych niż rolne - PRoW 2007-2013
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Syn Estery Leszto 
ur.7.08.07 z Węgorza

Córka Jadwigi Karwa-
ckiej ur.6.08.07 z Siel-
ska

 Witamy wśród nas...

Córka Moniki Miśkie-
wicz ur.8.08.07 z No-
wogardu

Córka Ilony Baca 
ur.9.08.07 z Nowogar-
du

Syn Janiny Mali-
nowskiej ur.9.08.07 z 
Orzesza

Córka Magdaleny Bar-
tosiak ur.9.08.07 z No-
wogardu

Córka Anny Karol 
ur.9.08.07 z Osiny

Syn Katarzyny Król 
ur.9.08.07 z Osiny

Syn Agnieszki i Karola 
ur.12.08.07 z Nowo-
gardu

Syn Moniki i Krzyszto-
fa Kusiak ur.11.08.07 z 
Nowogardu

Córka Agnieszki Sta-
szak ur.12.08.07 z So-
kolników

Córka Anny Zielińskiej 
ur.12.08.07 z Dębic

W obiektywie Jana korneluka   -  Święto matki Boskiej zielnej
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Ceranka: Cierpliwości
Rozmowa z trenerem Pomorzanina, Zbigniewem Ceranką.

dążę do tego, żeby wszyscy treno-
wali i wtedy, za pół roku czy rok, 
możemy się rozliczać. Wtedy będę 
wiedział, że coś przepracowaliśmy. 
Do tej pory mieliśmy zaledwie 16 
treningów. Co to jest? Dopiero w 
tym tygodniu będziemy mieli tre-
ning z niemal całą kadrą, bo jeszcze 
trzech – czterech zawodników leczy 
kontuzję. Ja jestem bardzo dobrej 
myśli. Wiadomo, że nie będziemy 
walczyli o IV ligę, ale jeśli chodzi o 
utrzymanie to jestem dobrej myśli 
i ze swojej strony zrobię wszystko, 
żeby tak się stało.

Właśnie, kibice prorokują, że 
będziemy walczyć o utrzymanie. 
Jak szansę zespołu widzi trener?

Po pierwszych meczach mogę to 
potwierdzić. Nie widziałem jeszcze 

wszystkich drużyn, widziałem te 
drużyny z czuba, z którymi graliśmy 
i wiadomo, że tam się nie mieścimy 
w tej hierarchii. Zobaczymy co na-
stępne mecze pokażą, zobaczymy 
jak zagramy w pełnym składzie, co 
też jeszcze nie będzie w meczu z Po-
lonią, to jeszcze nie będą ci wszyscy 
ludzie, którzy chciałbym, żeby grali. 
To jest kwestia czasu.

Kogo by pan chciał jeszcze pozy-
skać, z kim prowadzi rozmowy?

Nie chciałbym mówić o nazwi-
skach, ale to będzie wynikało z 
meczów. Jest kilku zawodników w 
zanadrzu. To wszystko są ludzie z 
Nowogardu, ale coś ciekawego może 
z tego wyniknąć. Jeżeli oni będą 
chcieli coś zrobić, to na pewno im 
nie przeszkodzę, a na pewno pomo-
gę i to dużo.

Czy nie powinno być tak, że 
V ligowe drużyny powinny grać 
swoimi zawodnikami, że na tym 
poziomie nie powinno być tego 

quasi zawodowstwa, że ściąga się 
piłkarzy z zewnątrz? Taka filozofia 
mogłaby być podstawą systemu 
wyławiania talentów.

My tak właśnie gramy, a większość 
zespołów gra zawodnikami pością-
ganymi. Nie ma co mówić o szcze-
cińskich zespołach, Wolin to samo, 
ale nawet w Gryficach są z ludzie z 
Regi czy Reska i innych miejsco-
wości. Widzimy nawet, że Sarmata 
sięga po naszych zawodników. U nas 
nie ma żadnego zawodnika, który 
nie jest z Nowogardu czy okolic. 

Chciałbym aby młodzi grali, ale 
oni również muszą tego chcieć. Nie 
może być tak, że oni tylko mówią, 
że chcą, a w tym kierunku nied-
użo robią. Ale, żeby coś ugrać to 
musimy się podbudować starszymi 
chłopakami. M.in. moja decyzja była 
podjęta pod kontem tego, żeby Ma-
rek Piątkowski grał. To jest jednak 
filar zespołu od wielu lat. Wiem, że 
Krzysiek Haberski będzie szedł na 
studia a my nie mamy żadnego inne-
go bramkarza. Więc moją decyzję o 
objęciu funkcji trenera uzależniałem 
od decyzji Marka, od jego zapewnie-
nia, że będzie grać cały sezon. 

Jak się panu udało namówić 
marka Piątkowskiego na grę? 
Przecież przed każdym sezonem 
pojawia się pogłoska, że kończy z 
Pomorzaninem, ale jednak nadal 
staje między słupkami.

Marek Piątkowski ma po prostu 
prawdziwy charakter do sportu. 
Mało jest takich ludzi. Jego nie 
trzeba namawiać, wystarczy z nim 
porozmawiać. Tyle lat się znamy i on 
nie odmawia takich rzeczy. Chciał-
bym, żeby wszyscy mieli taki cha-
rakter, wówczas byśmy nie mówili o 
spadku. Też przeżywa te mecze, też 
jest mu przykro, że przegrywamy, 
ale sam widzi postępy, widzi, że coś 
z tego będzie. Na pewno to czuje bo 
jakby widział to inaczej to na pewno 
by w to nie wszedł, gdyby uważał, że 
w czymś pomoże, że coś zrobimy 
dobrze.

i na koniec pytanie o pieniądze. 
W zeszłym roku były premie uza-
leżnione od wygranych i pozycji 
w tabeli. Czy w tym roku zarząd 
klubu coś przygotował?

W tym roku będą mniejsze pie-
niądze, ale płacone za wygrane i za 
remisy. Nie będzie obwarowania, że 
musimy zajmować wysokie miejsce 
w tabeli. Pieniądze będą pochodziły 
przede wszystkim od sponsorów.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał 
Andrzej Garguliński

Dziennik Nowogardzki: Czym 
się pan kierował obejmując po raz 
drugi funkcję trenera Pomorzani-
na? Pewne przysłowie mówi, że nie 
warto tego robić.

Zbigniew Ceranka: Wiem, że 
dwa razy do tej samej rzeki nie nale-
ży wchodzić, ale to jest mój zawód i 
hobby. To po pierwsze. A po drugie, 
tam się wychowałem, lubię to robić 
i to jest ta przyczyna, motywacja 
do tego, żeby coś zrobić. Nie wiem 
czy to się uda, czy wejdę drugi raz i 
dam sobie spokój, ale chciałem spró-
bować i to pociągnąć. Wiedziałem, 
jakie są warunki, wiedziałem, że 
jest bardzo źle, że zawodnicy chcą 
odejść, ale trzeba spróbować. Może 
postawić na młodych, może uda się 
reaktywować dwudziestokilkulat-
ków. Próbować było warto, nawet 
po tych pierwszych porażkach. To 
jest sama przyjemność.

Jakie ma pan wrażenia po tych 
dwóch pierwszych porażkach? 
(Rozmawialiśmy przed meczem z 
Polonią Płoty – przyp. red.)

Wrażenia są kiepskie. Idzie nam 
słabo, sytuacja jest wiadoma. Zespół 
jest zdecydowanie zmieniony, ze sta-
rego składu zostało trzech – czterech 
zawodników. Chcąc, nie chcąc nasza 
gra nie będzie super, i nie będziemy 
od razu wygrywać. To jest normalne. 
Oczywiście, że gdybyśmy wzięli pię-
ciu zawodników przyjezdnych z III 
czy IV ligi to będziemy wygrywać. 
Widać jakimi nazwiskami gramy, 
także trzeba mieć trochę cierpliwo-
ści i rozsądnie do tego podchodzić i 
rozsądnie oceniać tych zawodników, 
a nie narzekać, ze przegrywamy 
4:0. A może przegrywamy tylko 
4:0? Z nimi można przegrać i 8:0. 
Przecież widzimy, że Vineta jest na 
pierwszym miejscu, GKS Mierzyn 
też na szczycie, teraz wygrał z Ar-
konią 3:0. W meczu z Vinetą Wolin 
byliśmy drużyną słabszą, to nie 
podlega dyskusji, ale do 82 minuty 
było ledwo 1:0, gdzie my mieliśmy 
poprzeczkę a w ostatnich sekundach 
meczu strzał z głowy Gołdyna minął 
bramkę o centymetry. Wiadomo, to 
nie jest piękna gra, to nie są piękne 
wyniki, ale na to trzeba spojrzeć z 
drugiej strony.

Porozmawiajmy o kadrze. Wielu 
kluczowych zawodników odeszło. 
Kto będzie teraz motorem napędo-
wym drużyny? Gra pan dwudzie-
stokilkulatkami. Czy jest ktoś, kto 
zastąpi tych, którzy odeszli?

Tak. Ten skład nie jest jeszcze 
taki jaki być powinien. Na pewno 
większość zespołów boryka się z 
podobnymi problemami, ale były 
wakacje i myślę, że powolutku zbie-
ramy tę kadrę. Na ostatnim treningu 
było 18-20 zawodników, a nie 10 jak 
to było do tej pory i mam nadzieję, 
że to się ruszy. Jest kilku chłopaków, 
którzy leczą kontuzję, którzy wcześ-
niej grali w piłkę i teraz chcą przyjść 
do zespołu. Trzeba być dobrej myśli. 
To jest ta właśnie przyjemność, 
że trzeba coś zbudować. Jak już 
mówiłem, co z tego, że weźmiemy 

zawodników z zewnątrz? Tak jak w 
Wolinie, że przyjechał cały bus pił-
karzy ze Szczecina. Przyjechał GKS 
Mierzyn i tam są zawodnicy grający 
w halówkę, tak jak Dąbrowski, któ-
ry strzeli nam bramkę. To samo w 
Hutniku, gdzie są piłkarze, którzy 
ogrywali się w II i III lidze. My 
gramy tylko i wyłącznie swoimi za-
wodnikami. To musimy zrozumieć. 
A jest paru młodych chłopaków, 
tylko oni muszą uwierzyć w siebie, 
to po pierwsze i chcieć pracować, to 
druga sprawa. Muszą być lojalnym 
i konsekwentnym w działaniu. Nie 
mogą robić tak, że gdy nie zagrali 
w składzie, bo pojawił się ktoś inny, 
może starszy, to poczekają dwa 
miesiące. I to jest zmarnowany czas. 
Ci młodzi chłopcy mają zupełnie 
błędne myślenie, to trzeba przede 
wszystkim zmienić. Oni muszą 
chcieć walczyć o miejsce w składzie, 
nie patrzeć, że ktoś starszy gra, choć 
nie był na treningu. To do niczego 
dobrego nie prowadzi. Oczywiście, 
ja nie twierdzę, że starsi mają nie 
trenować, to jest nieporozumienie, 

Zbigniew Ceranka ustawia swój zespół przed meczem z Polonią Płoty.
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Swedwood jest grupą przemysłową wchodzącą w skład IKEA. Nasz 
zakład jest producentem mebli sosnowych. Swoją działalność rozpoczął 
od 1996 r. Jesteśmy firmą dynamicznie rozwijającą się i wciąż tworzącą 
nowe miejsca pracy. Swedwood oddział Goleniów  poszukuje pracown-
ików na stanowiska: 

oPeRAToR WóZKA WiDŁoWeGo
od kandydatów oczekujemy: 
• dyspozycyjności, samodzielności, sumienności
• umiejętności pracy w zespole.
• kurs operatora wózka widłowego, 
oferujemy:
• wynagrodzenie do negocjacji
• po okresie próbnym wynagrodzenie podwyższane adekwatnie do  
osiąganych efektów
• nowoczesne zaplecze socjalne gwarantujące bardzo dobre warunki 
sanitarne 
• posiłek regeneracyjny dla każdego pracownika 
• bezpieczne warunki pracy oraz odzież ochronną 
Dokumenty aplikacyjne (cv i list motywacyjny) prosimy przesyłać do 
29.06.2007 na adres:

swedwood Poland sp. z o.o. oddział Goleniów, 
Dział Personalny, 72-100 Goleniów ul. Pułaskiego 19

lub na adres e-mail:   
anna.ciszak@swedwood.pl, barbara.brygman@swedwood.pl

Prosimy o umieszczenie w ofercie klauzuli o następującej treści: ,,Wyrażam zgodę na przet-
warzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych, Dziennik Ustaw nr 133 poz. 883),, 

swedwood
Poland sp.z o.o. oddział Goleniow

Swedwood jest grupą przemysłową wchodzącą w skład IKEA. Nasz 
zakład jest producentem mebli sosnowych. Swoją działalność rozpoczął 
od 1996 r. Jesteśmy firmą dynamicznie rozwijającą się i wciąż tworzącą 
nowe miejsca pracy. Swedwood oddział Goleniów  poszukuje pracown-
ików na stanowiska: 

PRACoWNiK PRoDUKCJi
od kandydatów oczekujemy: 
• dyspozycyjności, samodzielności, sumienności
• umiejętności pracy w zespole.
• mile widziane doświadczenie w zawodzie stolarskim lub meblarskim, 
oferujemy:
• wynagrodzenie w okresie próbnym wraz z premią produkcyjną w 
wysokości min. 8,5 zł/h brutto
• po okresie próbnym wynagrodzenie podwyższane adekwatnie do  
osiąganych efektów
• nowoczesne zaplecze socjalne gwarantujące bardzo dobre warunki 
sanitarne 
• posiłek regeneracyjny dla każdego pracownika 
• bezpieczne warunki pracy oraz odzież ochronną 
Dokumenty aplikacyjne (cv i list motywacyjny) prosimy przesyłać do 
29.06.2007 na adres:

swedwood Poland sp. z o.o. oddział Goleniów
Dział Personalny, 72-100 Goleniów ul. Pułaskiego 19

lub na adres e-mail:   
anna.ciszak@swedwood.pl, barbara.brygman@swedwood.pl

Prosimy o umieszczenie w ofercie klauzuli o następującej treści: ,,Wyrażam zgodę na przet-
warzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych, Dziennik Ustaw nr 133 poz. 883),, 

swedwood
Poland sp.z o.o. oddział Goleniow

ARTyKUŁy 
sZKoLNe
Najwyższa jakość

Najniższe ceny
poleca Hurtownia „PIER”

Nowogard, ul. Woj. polskiego 3

NoWo – GLAs
zatrudni osoby 

do pracy 
przy produkcji 

szyb zespolonych
w systemie 2 zmianowym.
Mile widziana znajomość 

specyfiki produkcji.
ul. Nadtorowa 12

Nowogard, tel. 091 432 61 22

Firma Keck – bud
Usługi ogólnobudowlane
- stawianie domków 
   jednorodzinnych
- wykończenia wnętrz
- elewacje budynków

Tel. 783 678 673 • Nowogard
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Hurtownia Art. Przemysłowych 

„meTalzByT II”
ul. 15 Lutego 17 

vis a vis elewatora zbożowego 
w Nowogardzie

Wyłączny dystrybutor firmy 
plasT – DacH

oferuje: 
systemy rynnowe PCV 
i stalowe ssaB wysokiej jakości

Duże rabaty
Fachowa obsługa

Zapraszamy do współpracy

Poradnia medycyny Pracy 

NZoZ „sANUs” 
pokój. 210 w Przychodni 

(ul. Kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okreso-

we i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA AbsoLWeNCi!!! 

CeNy PRomoCyJNe!
Rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

p.U.H. GrUND-maX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

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”)

SNACK BAR
zaprasza

na pizzę 
prosto z pieca

Plac Wolności 7
Tel. 091 39 26 913 - dowóz

Pizzeria „FANTAZJA”
organizuje przyjęcia 

okolicznościowe
Zapraszamy

Tel. 091 39 20 750

Gwarancja profesjonalnego 
zarządzania Wspólnotą

Licencjonowany Zarządca Nieruchomości z długo-
letnim stażem w zarządzaniu Wspólnotami Mieszka-
niowymi bardzo chętnie przyjmie ofertę zarządzania 
Wspólnotami Mieszkaniowymi.
Nr licencji zawodowej zarządcy nieruchomości 7259 
z dnia 28 maja 2001 r.
Tel. kontaktowy 692 866 893 od 9.00 do 22.00
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OG£OSZENIA 
drObNE

NIerUcHOmOŚcI
• kupię mieszkanie 2 lub 3 pokojowe 

własnościowe w Nowogardzie na os. 
radosława lub w innej części miasta. 
Tel. 0605 522 3�0.

• zamienię mieszkanie własnościowe 
3 pokojowe w bloku plus garaż na 
dom w Nowogardzie z dopłatą. 091 
39 21 985.

• kupię dom w Nowogardzie może być 
połowa lub piętro. 607 066 �25.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, na 
parterze wraz z garażem, o podwyż-
szonym standardzie, cena do uzgod-
nienia. Tel. 0607 347 422.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 58 
m kw w Nowogardzie. Tel. 513 153 646 
(po 16.00).

• sprzedam garaż na os. Gryfitów. 091 
39 20 925, 607 646 755.

• Nowogard centrum – dom z widokiem 
na jezioro sprzedam. Tel. 0697 16 83 
82.

• Posiadam kawalerkę do wynajęcia. 091 
39 14 802.

• Sprzedam mieszkanie do remontu 167 
m kw w Dobrej. 604 96 11 99.

• Sprzedam działkę rekreacyjną z wszyst-
kimi mediami. 608 337 427.

• Kupię pół domku z małą działką, może 
być do remontu w Nowogardzie. Tel. 
501 307 666.

• Poszukuję do wynajęcia mieszkania 
2-3 pokojowego albo domku w Nowo-
gardzie lub okolicy. 607 36 00 70.

• Sprzedam działkę budowlaną w Wo-
łowcu, 22 ary, pełna dokumentacja 
– pozwolenie na budowę, cena do 
uzgodnienia. Tel. 609 740 578.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe włas-
nościowe na 1 pokojowe z widną kuch-
nią. Tel. 502 93 58 51.

mOTOryzacJa
• Sprzedam radio cd samochodowe PIO-

NEER DEH-30 MP, MP3, pilot 4x50 W, 
gwarancja nowe + głośniki x 4 samo-
chodowe. Cena kompletu  890,00 zł. Tel 
0605 522 340. 

•  Sprzedam Audi A6, 2,5 TDI, QUATRO, 6 
biegów, XENON, 2XPP. 660 797 830. 

• Sprzedam Daewoo Lanos, 1998 r., 1,5 
benzyna + gaz, poduszka powietrzna, 
centralny zamek, alarm, wspomaganie 
kierownicy, cena 8 tys. zł – do uzgod-
nienia. Tel. 791 082 916.

• Sprzedam VW Transporter, rok 2002. 
Tel. 091 39 20 103.

• Sprzedam Mercedes 220 D. 
604 155 460.

• Sprzedam Polonez Caro, 1994 r., cena 
800 zł. Tel. 504 59 54 24.

• Sprzedam Fiat Ritmo 1,7 D, nowy: 
przegląd, ubezpieczenie, akumulator, 
opony; cena 1500 do uzgodnienia. Tel. 
667 353 993.

rOlNIcTWO 
• Sprzedam konie. Tel. 668 141 971, 091 

39 18 260.
• Sprzedam pasiekę minimum 36 rodzin. 

Tel. 602 350 007.
• Sprzedam prosiaki. 091 39 17 960, 091 

39 17 908 po 17.00
• Sprzedam opony tylnie do C-360 uży-

wane. Tel. 693 989 760.
• Sprzedam prosiaki. 78 34 84 851.

Firma MJO Tartak Goleniów
zatrudni mężczyzn do produkcji palet

Mile widziani renciści i emeryci
ul. Tartaczna 1, Goleniów, tel. 091 418 02 25

„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

Kontakt: dział kadr (adres j.w.) pok. nr 3; 
tel. 091 4698321, 

email: info@pksgryfice.com.pl

UsŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• Profesjonalne strony internetowe na in-
dywidualne zamówienie – szybki czas 
realizacji, faktury VAT. 0605 522 340.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DyWaNOpraNIe. 060� 373 1�3.
• Transport, przeprowadzki – 060� 

516 �51.
• Wynajmę rusztowanie elewacyjne 

„Layher” 100 m. Tel. 692 478 465.
• Usługi remontowo – budowlane. 

880 690 324.
• Nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Rehabilitacja osób po udarze mózgu. 

609 799 687.
• Masaże. 510 052 611.
• kompleksowe instalacje elektrycz-

ne. 607 6�6 609.
• remonty, glazury, regipsy, malowa-

nie. 60� �72 765.
• Montaż ogrodzeń betonowych i in-

nych. Tel. 091 39 72 575, 695 085 470.
• Malowanie artystyczne pokoi dziecię-

cych, itp. 66 77 84 333.
• Nowa technologia czyszczenia i ma-

lowania dachów. Profesjonalnie, 
szybko i z gwarancją na długie lata. 
607 519 251.

praca
• Zatrudnimy osobę do prac przy mon-

tażu okien. Wymagane prawo jazdy. 
Fabryka okien i drzwi „OKNO” Nowo-
gard. Tel. 091 39 25 639.

• Zatrudnimy handlowca do pracy w 
biurze i w terenie. Znajomość obsługi 
urządzeń biurowych, prawo jazdy i 
dyspozycyjność. Fabryka okien i drzwi 
„OKNO” Nowogard tel. 091 39 25 639.

• FIrma BarTek-Domet zatrudni ma-
gazyniera. Tel. 091 579 02 63.

• Przedsiębiorstwo Budowlane przyjmie 
pracowników Tel. 0694 440 205. 

• Zatrudnię mechanika samochodowe-
go (może być emeryt) – potrzeby włas-
ne. Tel. 607 585 561.

• Firma remontowo-budowlana przyj-
mie pracowników: glazurnik, szpach-
larz – malarz, murarz – tynkarz oraz 
pracowników do dociepleń budynków. 
607 519 251.

• restauracja „przystań” zatrudni ku-
charza – dobre warunki płacowe. Tel. 
091 39 20 221.

• Restauracja przy stacji paliw STM w 
Olchowie zatrudni barmana, kucharkę 
i sprzątaczkę. Tel. 091 39 20 733.

INNe
• Sprzedam aparat telefoniczny Erics-

son K700i, z dodatkowym wyposaże-
niem, na gwarancji, zadbany. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam drzwi wejściowe antywła-
maniowe. Tel. 502 649 118.

• GrzeJNIkI c.o., panelowe, 2-płyto-
we, do mieszkania, domku, różne 
rozmiary, także nietypowe, nowe 
i używane. Tel. 091 �6 00 518 lub 
0501 ��6 �67.

• JUNkersy gazowe, do kuchni, ła-
zienki, wersja świeczkowa lub elek-
troniczna na gaz ziemny lub propan, 
cena od �00 zł. Tel. 091 �6 00 518 lub 
0501 ��6 �67.

• elekTryczNe przepływowe pod-
grzewacze wody – 380 V, firmy aeG, 
Vaillant moc 18-21 kw, małe gabary-
ty, idealne do domku, baru, cena od 
150 zł. Tel. 091 �69 03 38 lub 0501 
��6 �67.

• pIece gazowe c.o., Vaillant, wiszące 
lub stojące – ogrzewanie lub dwu-
funkcyjne (ogrzewanie + ciepła 
woda) używane z gwarancją serwi-
sową oraz GazOWe podgrzewacze 
wody 130-190 litrowe, stojące, ideal-
ne gdzie jest kilka łazienek (domek). 
Tel. 091 �6 00 518 lub 0501 ��6 �67.

• Oddam w dobre ręce 2 miesięczne-
go kotka, małego „tygryska”. Tel. 
692 250 290.

• Sprzedam szczeniaczki rasy terier. 091 
39 21 107.

• Przyjmę gruz lub ziemię. 606 615 049.
• Sprzedam szczeniaki foksteriery szorst-

kowłose. Tel. 510 243 997.
• Sprzedam wózek głęboki + spa-

cerówka, typ Breaker, cena 300 zł. 
510 638 822.

• Owczarki niemieckie ośmiotygodnio-
we pieski i suczki po rodowodowych 
rodziacach sprzedam. Tel. 091 39 
21 828.
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złomowanie samochodów
• złomowanie samochodów
• wystawiamy zaświadczenia do Wydziału
Komunikacji celem wyrejestrowania samochodu
• posiadamy własny transport
• sprzedaż części uzywanych

bezpłatne

Słudwia koło Płotów

Tel. 601 579 590, 604 790 118 lub 091 38 51 778

AUTOZŁOM

Informujemy, że   

2� sierpnia 2007 r.
piątek 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

ul. Boh. Warszawy 71
tel./fax 091 39 22 915

NOWOGARD

WYROBY HUTNICZE

PROMOCJA
STALI

NA

STAL ZBROJENIOWĄ
W PEŁNYM ASORTYMENCIE
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Humor 
Henia Szczupaka

Krzyżówka panoramicznaNR 32

Rozwiązanie utworzą litery z pól ponumerowanych uporządkowane od 1 do 17. 

UWAGA! Rozwiązanie krzyżówki nr 31 i wyniki losowania podamy w następnym weekendowym 
wydaniu gazety – święto jakie przypadło w środę skróciło czas nadsyłania rozwiązań. Przepraszamy.

LMM

Dlaczego?
Jeżyny i dziewczyny mnie dziwią,
Dlaczego drapią, nim uszczęśliwią?

Telefon zaufania
Kiedy straciłeś już nadzieję,
I przeciąć wszystko chcesz od razu,
To się zastanów na miłość Boską,
I nie odkręcaj gazu!
Daruj sąsiadom wszystkie winy,
Dając tym samym szansę przetrwania,
Bo i dla ciebie też jest ratunek –
Telefon zaufania!
On ci przywróci straconą wiarę
W piękniejsze jutro i wytłumaczy,
W którym momencie zboczyłeś z drogi,
I w którąś stronę znów się wypaczył.
Uwierzysz znowu w życie z sensem,
Słysząc w słuchawce głos psychologa,
On cię nauczy: „Myślę, więc jestem”!
I będziesz! – jedyna droga.
Wspaniałą rzeczą jest telefon,
Gdy tyle mamy do ratowania.
Może, więc inne środki przekazu
Włączyć do akcji zaufania?

Jakoś to będzie
Nie ważne, czyś raptus, trzpiot, safanduła –
W spółce, agencji, w spółdzielni, wszędzie,
Obowiązuje żelazna reguła:
Spokojna głowa, jakoś to będzie!
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

rOZK£Ad JAZdY PKP 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)

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 66 91 
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

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Karina Czernicka 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

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 PKS
NOWOGarD - szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
szczecIN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

Informacja pks 091/39-21-887 lub 091/�6-98-315

Ważny od 2�.06.2007r.

Nowogard 16.08.2007r.
OFerTy pracy 

pUp GOleNIÓW, 
FIlIa NOWOGarD

1. Sprzedawca 
2.  Kierowca z kat. C + E
3.  Pokojówka 
4.  Recepcjonistka 
5.  Kierownik sklepu, sprze-

dawca
6.  Kierowca z kat. C
7.  Asystent stomatologicz-

ny
8.  Lekarz Stomatolog 
9.  Stolarz
10.  Pielęgniarka, rejestrator-

ka medyczna 
11.  Pilarz 
12.  Instruktor jazdy kat. B
13.  Pracownik produkcji
14.  monter stolarki PCV 
15.  ślusarz – spawacz
16.  Instruktor terapii zajęcio-

wej, psycholog 
17. Robotnik budowlany
18. 

OFerTy pracy 
z reJONU

1.  Spedytor (Szczecin)
2.  Sprzątaczka (Goleniów)
3.  Os. do obróbki skór norek 

(Żdżary )

szkOleNIa   
1. Kucharz-kelner-garmażer
2. Brukarz + operator sprzę-

tu średniego (drogowe-
go)

3. Spawacz
4. Operator wózków widło-

wych
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Pomorzanin Nowogard – Polonia Płoty 1:2 (0:0)

było blisko
Pomorzanin: Marek Piątkowski, 

Nieradka, Gołdyn, Mordzak, D. 
Gruszczyński, Skórniewski, Piotrow-
ski, Konieczny (87’ Marcin Piątkow-
ski), Kawa, Galus, M. Miklas.

Bramka dla Pomorzanina: Pio-
trowski.

Dobre, emocjonujące spotkanie 
obejrzeli kibice, którzy w środę wy-
brali się na stadion Pomorzanina. 
Nasz zespół walczył, stwarzał sobie 
okazje bramkowe i był bliski zdoby-
cia pierwszych ligowych punktów. 
Niestety, skończyło się na jedenastej 
porażce z rzędu w ligowych rozgryw-
kach. Szwankowała skuteczność i 
zabrakło nieco szczęścia. Pocieszające 
jest to, że gra podopiecznych Zbignie-
wa Ceranki wygląda coraz lepiej i 
jeśli tak dalej będzie szło Pomorzanin 
wkrótce zdobędzie pierwsze punkty.

Choć już w pierwszej minucie 
Polonia stworzyła sobie groźną 
okazję to początek meczu należał do 
Pomorzanina. Gospodarze ruszyli 
z animuszem i w ciągu pierwszych 
pięciu minut dwa razy uderzali 
na bramkę gości. W 11. minucie 
powinno być 1:0. M. Miklas wy-
prowadził kontrę, dobrze obsłużył 
Skórniewskiego, który mając przed 
sobą tylko bramkarza zbyt długo 

zwlekał z oddaniem strzału i piłkę 
spod jego nóg wybił obrońca. Po 
chwili po błędzie Nieradki to Polonia 
mogła objąć prowadzenie, lecz Marek 
Piątkowski wygrał pojedynek sam na 
sam z rywalem.

Po kwadransie gra nieco się uspo-
koiła, co nie znaczy, że nie mogła 
się podobać. Pomorzanin nacierał, 
a Polonia, która sprawiała wrażenie 
zespołu dojrzalszego i bardziej zgra-
nego, dobrze grała w środku pola i 
skutecznie utrudniała naszym wy-
prowadzanie akcji sama je stwarza-
jąc. Po jednej z nich piłka uderzona 
głową otarła się o poprzeczkę bramki 
Pomorzanina.

W 20. minucie Kawa zdecydował 
się na indywidualną akcję, minął 
kilku rywali i uderzył z 16. metrów. 
Bramkarz zdołał wybić piłkę. Ma-
rek Piątkowski również nie mógł 
narzekać na nudę. W 32. minucie 
Mordzakowi uciekł jeden z przyjezd-
nych, uderzył z ostrego kąta. Na nasze 
szczęście nikt tej akcji nie zamykał i 
piłka przeszła obok bramki.

W końcówce pierwszej połowy Po-
morzanin stworzył sobie dwie groźne 
akcje. Najpierw w 35. minucie piłka 
z prawej strony trafiła do Galusa, 
ten nieczysto w nią trafił, dobija-
jący Piotrowski również nie zdołał 

umieścić jej w siatce. W 39. minucie 
jeden z obrońców Polonii podał do 
własnego bramkarza, ten złapał piłkę 
w ręce. Z rzutu wolnego pośredniego 
z pięciu metrów uderzał Kawa, lecz 
piłkę złapał bramkarz. Po chwili po 
dośrodkowaniu z rzutu wolnego 
niewiele brakowało by to Polonia 
schodziła na przerwę z jednobram-
kowym prowadzeniem. A, że tak się 
nie stało remis odzwierciedlał prze-
bieg pierwszej połowy, a gra naszego 
zespołu napawała optymizmem.

Niestety, początek drugiej połowy 
był najgorszy z możliwych. W 47. 
minucie po rzucie wolnym z 17. 
metrów piłka znalazła się w bramce 
Marka Piątkowskiego i Polonia objęła 
prowadzenie. Zbyt długo się nim nie 
cieszyła, bo już pięć minut później 
padła bramka wyrównująca. Kawa 
dośrodkował z rzutu wolnego , do 
piłki wyskoczył Piotrowski i uderze-
niem głową skierował ją do siatki. 

Mocno wykonywane rzuty rożne 
przez tego zawodnika robiły naj-
większe zamieszanie w szeregach 
obrony Polonii. Niestety, tylko raz 
były skutecznie wykończone. To nie 
było jedyne zagrożenie, które stwa-
rzał Pomorzanin. W 75. minucie na 
zaskakujące wykończenie zdecydo-
wał się Skórniewki, który spod linii 
autowej próbował umieścić piłkę pod 
poprzeczką. Ta przeleciała nad nią. 
W odpowiedzi Polonia zaatakowała 
prawą stroną, dośrodkowanie trafiło 
do niepilnowanego gracza, ale jego 
uderzenie obronił nasz bramkarz. 
Po chwili kolejna akcja Pomorzanina 
zmusiła bramkarza gości do dalekie-
go wyjścia. Wybita prze niego piłka 
trafiła do Koniecznego, który próbo-

wał go przelobować. Piłka przeleciała 
jednak nad poprzeczką.

W 79. minucie Pomorzanin powi-
nien zdobyć drugą bramkę. Po ładnej 
kontrze M. Miklas znalazł się sam 
przed bramkarzem, uderzył jednak 
zbyt późno i bramka nie padła. 

W tym samym czasie pod naszym 
polem karnym doszło do przepy-
chanki. Jeden z graczy Polonii uderzył 
bez piłki Gołdyna i z czerwoną kartką 
opuścił boisko. Wydawało się, że 
pierwsze punkty w końcu pojawią 
się na koncie Pomorzanina. Niestety, 
w 83. minucie goście przeprow-
adzili akcję prawą stroną i jeden z 
rywali wykorzystał dośrodkowanie 
zdobywając bramkę na 1:2. Pomor-
zanin ruszył do odrabiania strat i 
to się mogło zemścić stratą kolejnej 
bramki, ale strzał z 10. metrów jed-
nego z przyjezdnych minął bramkę.

W przedmeczu juniorzy ulegli 
rówieśnikom z Płotów 1:2.

P.S. Podczas meczu seniorów mu-
rawa na boisku wydawała się zbyt 
wysoka. Potwierdzili to sami zawod-
nicy. Jak się dowiedzieliśmy trawa na 
płycie boiska strzyżona była kilka dni 
przed samym spotkaniem. Skoro się 
płaci za tę usługę można wymagać od 
wykonawcy by robił to we właściwym 
czasie.

Pozostałe wyniki meczów:
Piast Chociwel - Arkonia Szczecin 

1:0, Odra Chojna - KP Police II 0:3, 
Świt Szczecin - Orzeł Trzcińsko-
Zdrój 4:2, Mieszko Mieszkowice - 
Kluczevia Stargard 0:0, Kłos Pełczyce 
- Hutnik EKO TRAS Szczecin 0:2, 
Stal Lipiany - Sparta Gryfice 2:2, GKS 
Mierzyn - Vineta Wolin 1:3.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1.  Vineta Wolin 3 9 9-1
2.  KP Police II 3 9 6-1
3.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 3 6 6-3
4.  GKS Mierzyn 3 6 7-4
5.  Świt Szczecin 3 6 8-6
6.  Polonia Płoty 3 6 8-6
7.  Sparta Gryfice 3 5 5-3
8.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 3 4 6-6
9.  Piast Chociwel 3 4 2-2
10.  Kluczevia Stargard 3 4 2-3
11.  Kłos Pełczyce 3 3 3-5
12.  Odra Chojna 3 3 3-6
13.  Mieszko Mieszkowice 3 2 0-1
14.  Stal Lipiany 3 1 4-10
15.  Arkonia Szczecin 3 0 1-6
16.  Pomorzanin Nowogard 3 0 2-9

impreza na „smoczaku”
Klub Motorowy Cisy oraz Rodzice 

młodych zawodników zapraszają 
wszystkich miłośników motocrosu 
na nasz nowogardzki tor w niedzielę 
19 sierpnia.

O godzinie 12.00 rozpoczną się 
wyścigi, a oprócz tego będzie typowo 
rodzinny piknik.

Trzeba koniecznie przyjść i dopin-

gować tych, którym marzy się wielka 
zawodnicza kariera.

Być może zobaczymy debiut przy-
szłego mistrza motocrosu.

Będą również wyścigi zawodników 
z licencją  w ramach eliminacji o 
Puchar Bałtyku.

Inf. własna

Wyjazd do Gryfic
W najbliższą niedzielę Pomorzanin 

pojedzie do Gryfic zmierzyć się ze 
Spartą. Nasz najbliższy rywal w tym 
sezonie nie doznał jeszcze porażki 
wygrywając u siebie z Hutnikiem 
Szczecin i wywożąc remisy z Miesz-
kowic i Lipian. Do kompletu brakuje 
im więc porażki. Może zdarzy się już 
w najbliższej kolejce?

Początek meczu o godzinie 18.00.

Pozostałe mecze czwartej kolejki.
Arkonia Szczecin - Vineta Wolin, 

Polonia Płoty - GKS Mierzyn, Klu-
czevia Stargard - Hutnik EKO TRAS 
Szczecin, Orzeł Trzcińsko-Zdrój 
- Mieszko Mieszkowice, KP Police 
II - Świt Szczecin, Piast Chociwel 
- Odra Chojna, Kłos Pełczyce - Stal 
Lipiany.

Andrzej Garguliński
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�K WADRAT�
ul. Armii Krajowej 49

NOWOGARD
Tel. 091-39-21-470

(po byłej przychodni)

MEBLE
dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

Transport gratis na terenie miasta Serdecznie zapraszamy

ul. Warszawska 9

NOWOGARD
Tel. 091-39-25-476

PIWNICA BIEDRONKA (główne wejście)

Str efy
przyjaznych

cen

NIE PRZEPŁACAJ - KUPUJ TYLKO U NAS

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

TANIE OPŁATY WSZYSTKO - 0.90 PLN

GOTÓWKOWE
HIPOTECZNE i SAMOCHODOWE

KONSOLIDACYJNE

UBEZPIECZENIA FOTO - BOŻENA
72-200 Nowogard
ul. 3-go Maja 48

Tel. 091 39 26 953
Tel.kom. 501 054 706

Na Życie
i Mieszkaniowe

KREDYTY

LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY
Gryfice, ul. Bracka

(środkowy budynek trojaków)
tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00
W SOBOTY 10.00 - 14.00

tel. 091 392 12 77,tel./fax 091 392 56 39

FABRYKA
OKIEN
I DRZWI PCV
Nowogard
ul. 3 Maja 31

Nowogard i okoliceNowogard i okolice 70-423 Szczecin

tel/fax 091 488 54 26

kom.0502 103 432
0501 307 666www.ardom.pl

KUPNO - SPRZEDAŻ

ul. Piłsudskiego 11/2

ARDOM
DOMY NA WSI GRUNTY

MIESZKANIA

ERMINEX
MEBLE
i dużo, dużo więcej

Nowogard • ul. 15 Lutego 9
tel. 091 39 20 882

Systemy ratalne • Dowóz do klienta
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kaleNDaRIUM
14 SIeRpNIa
Imieniny: Alfred, Atanazja, Dobrowoj, Dobrowoja, 
Elżbieta, Euzebiusz, Kalikst, Machabeusz, Maksymilian, 
Marceli, Stanisława i Ursycjusz
Dzień energetyka
1980 - Rozpoczęły się strajki na Wybrzeżu. Stanęła 
Stocznia Gdańska

15 SIeRpNIa
Imieniny: Alipiusz, Arnulf, Maria, Napoleon, Stefan, 
Stella, Tarsycjusz i Trzebiemir
Święto Wojska polskiego w rocznicę bitwy warszaw-
skiej w 1920
kościół katolicki - święto Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi panny w Polsce określane także jako 
święto Matki Bożej Zielnej
2000 - Oficjalnie uruchomiono pierwszy polski komu-
nikator internetowy - Gadu-Gadu

16 SIeRpNIa
Imieniny: Ambroży, Anioł, Arsacjusz, Ciechosław, 
Diomedes, Domarad, Domasuł, Eleuteria, Eleute-
riusz, Eleutery, Emil, Joachim, Joachima, Laurencjusz, 
Laurenty, Parysa, Roch, Ruta, Stefan, Symplicjusz, 
Symplicy, Tytus i Wawrzyniec

Kronika policyjna

Nawiązujemy do ubiegłego roku i z okazji odpustu 
zostanie zorganizowany festyn parafialny na placu 
kościelnym. Dochód z festynu przeznaczony jest na 
nowe organy do naszego kościoła.

W czasie festynu będziemy mogli spróbować swego 
szczęścia kupując losy. Fanty na losy prosimy skła-
dać do zakrystii lub do domu parafialnego. Będzie 
można także spróbować dobrej grochówki, chleba ze 

smalcem i kiszonym ogórkiem, a także poczęstować 
się dobrym ciastem. Będzie także okazja do nabycia 
ciekawych książek, dewocjonaliów, Pisma Świętego. 
Liczymy, że w tym roku będziemy mieli ciekawszą 
pogodę na czas odpustu parafialnego. Będzie za to 
na pewno więcej miejsca na placu kościelnym na 
zorganizowanie festynu.

ks. proboszcz Grzegorz Zaklika

Odpust w parafii pw. WNMP 
W dniu liturgicznego święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 15 sierpnia parafia WNMP 

obchodzi dzień swojego  odpustu. Msze św. o godz. - 7.00; 9.30; 11.00; 13.30; o godz 15.00 w intencji 
chorych i cierpiących z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych i o godz 18.00 główna msza 
odpustowa w intencji wszystkich parafian.

W nocy z 8 na 9 sierpnia przy ul. Traugutta 
usiłowano kradzieży z włamaniem do samochodu 
marki bmw. Złodzieja spłoszono. Zdążył on jednak 
przełamać wkładkę zamka do drzwi oraz uszkodzić 
stacyjkę auta. Wysokość straty oszacowano na ok. 
20 tys. zł.

W piątek w Osinie zatrzymano nietrzeźwego ro-
werzystę- Zdzisława K. Jego wynik to 1,23 mg/l.

Tego samego dnia na terenie sklepu Netto (ul. 
700-lecia) doszło do kradzieży torebki z dość 
znaczną kwotą pieniężną oraz telefonem komór-
kowym. Do zdarzenia doszło około godziny 19:45. 
Odnaleziono tylko dokumenty. Trwają czynności, 
które mają doprowadzić do ustalenia tożsamości 
złodzieja, który został zarejestrowany przez mo-
nitoring sklepu.

W sobotę na terenie prywatnej posesji znajdującej 
się przy ul.Poniatowskiego, miała miejsce sprzecz-
ka rodzinna, w której doszło do uszkodzenia ciała. 
W wyniku tej kłótni, 67- letni mężczyzna będąc 
pod silnym wpływem alkoholu, uderzył swojego 
zięcia nożem w głowę. Trwają czynności zmierza-

jące do ustale-
nia wszystkich 
okoliczności tego zdarzenia.

Tego dnia z korytarza piwnicznego przy ul. 3 
Maja skradziono rower górski o wartości 190 zł.

W niedzielę na drodze Żabówko – Konarzewo 
doszło do zderzenia skutera z samochodem osobo-
wym. Sprawcą okazał się kierowca skutera będący 
pod wpływem alkoholu. Po wstępnej diagnozie 
stwierdzono u niego złamaną nogę i przewieziono 
do szpitala. Kierujący skuterem zostanie ukarany 
zarówno za spowodowanie kolizji, jak i za jazdę w 
stanie nietrzeźwości.

Również w niedzielę, około godziny 21:30, 
zatrzymano kolejnych nietrzeźwych kierujących. 
Tym razem na drodze Kościuszki – Kikorze (dro-
ga nr 6). Okazało się, iż drogą tą jechało dwoje 
nietrzeźwych rowerzystów. Mężczyzna miał 1,64 
promila, natomiast kobieta - 0,78 promila. Bul-
wersujący jest fakt, że mężczyzna na ramie roweru 
wiózł swoje 6 –letnie dziecko.

PM

Straż pożarna
W środę strażacy interweniowali w mieszkaniu 

przy ul.Poniatowskiego. Otworzyli drzwi, na które 
osunął się chory mężczyzna, w wyniku czego nie 
można było wejść do mieszkania.

Tego samego dnia ugaszono pożar szopy muro-
wanej w Słajsinie.

W piątek mieszkańcy Nowogardu zgłosili wiele 
zalanych piwnic.

Tego samego dnia zgłoszono również przewró-
cone, na drodze Świerczewo- Strzelewo, drzewo.

W sobotę w Wierzbięcinie wypompowywano 
wodę z piwnicy.

Podobne zgłoszenia pojawiły się również w 
niedzielę. 

PM

DZIEŃ PALA
W KRZYWICACH
25.08.2007 ( sobota )
Mieszkańcy Krzywic, Stowarzyszenie 

Szanse Bezdroży Gmin Goleniów, Osina, 
Przybiernów, Stepnica, LZS Krzywice ser-
decznie zapraszają na piątą edycję „Dnia 
Pala” w Krzywicach.

Program imprezy:
10.00 – Turniej piłki siatkowej o puchar 

Anpolu
Organizatorzy LZS Krzywice, Kopalnia 

Kruszyw „ANPOL”
Zapisy do godz. 9.30

11.00 – Blok konkurencji zręcznościowo 
sportowych dla dzieci

14.00 – Blok konkurencji dla dorosłych
Między innymi: wspinanie na pal, strzela-

nie z łuku i wiatrówki, cięcie kloca na czas, 
rzut włócznią, wbijanie gwoździ dziurawym 
młotkiem …

19.00 – Zabawa taneczna przy sosnowych 
pochodniach do białego rana

Ciekawe konkurencje, atrakcyjne nagro-
dy, loteria, niespodzianki. Gastronomia 
na miejscu, możliwość upieczenia własnej 
kiełbaski.

Wszystkim Nowogardzianom, 
którzy pełnią lub pełnili zaszczytną służbę wojskową 

oraz ich najbliższym życzenia sukcesów, 
zadowolenia i wszelkiej pomyślności  

z okazji Święta Wojska Polskiego 
składają

Wydawca DN i pracownicy firmy „Poligraf ”
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Wniebowzięcie Maryi
Stworzenie jest tym doskonalsze, 

im lepiej pozwala poznać Stwórcę, 
dawcę obfitego życia. Maryja jest 
łaski pełna, a łaska jest mocą Ducha 
Świętego, jest życiem. Gdzie jest 
Bóg, tam też jest Jego uświęcające 
działanie. Życie Maryi Panny jest 
najdoskonalszym przykładem takie-
go uświęcenia. Patrząc na Nią i na Jej 
życie, poznajemy, jak Bóg szczodrze 
okazał swą potęgę i miłość. W Ta-
jemnicy Wniebowzięcia zbawienie 
Maryi osiągnęło swą pełnię, bowiem 
całkowicie ogarnęło już Jej duszę i 
ciało.

W dniu 15 sierpnia Kościół świę-
tuje zakończenie Jej życia uwieńczo-
nego niebem. Matka Boża bowiem, 
jako pierwsza z ludzi, uczestniczy już 
w pełni zbawienia, przygotowanego 
dla nas wszystkich. Wniebowzięcie 
wskazuje ludzkości jej powołanie i 
drogę do chwały w niebie. Maryja 
Wniebowzięta jest „dorodnym 
owocem” odkupienia dokonanego 
przez Jezusa. Jest również obrazem 
Kościoła, który został powołany do 
tego, by osiągnąć doskonałość i świę-
tość. Ona prowadzi i podtrzymuje 
nadzieję ludu Bożego, będącego 
jeszcze w drodze.

Już w V wieku obchodzono Za-
śnięcie Najświętszej Maryi Panny 
w Palestynie i w Syrii. Święto to jest 
najstarszym świętem maryjnym. Nie 
ma zgodności, co do miejsca, w któ-
rym nastąpiło Wniebowzięcie. Jedni 
uważają, że było to w Jerozolimie, 
inni, że w Efezie. Różne też były i 
są nazwy tej uroczystości: Przejście, 
Zaśnięcie, Odpocznienie. W połowie 
VII stulecia Zaśnięcie obchodzono 
także w Rzymie, a w VIII wieku 
święto to zostało upowszechnione. 
Z tą maryjną uroczystością związana 
jest starożytna tradycja liturgiczna, 
oddająca hołd Maryi wraz z po-
święceniem na Jej cześć leczniczych 

ziół. Od IX wieku w uroczystość 
Wniebowzięcia poświęca się zioła, 
kwiaty, kłosy zbóż i owoce.

Pachnące zioła, piękne kwiaty, 
dojrzałe kłosy zbóż i dorodne owoce 
symbolizują duchową pełnię Maryi, 
jako „najdorodniejszego ziemskiego 
owocu”. Wszystkie one, podobnie 
jak Maryja, mają swój czas wzrostu 
i czas dojrzewania. Są dorodnym 
plonem łąk, lasów, sadów i ornej 
ziemi. Zioła mają swą leczniczą 
moc, a kwiaty wprawiają w zachwyt 
kolorystyką barw i zapachem. Ma-
ryja jest najpiękniejszym kwia-
tem ludzkości. Jest też lekarstwem 
na nasze choroby duszy i ciała; 
jest wspaniałą koroną stworzenia. 
Kapłan, błogosławiąc zioła, prosi 
Boga: Zachowaj je od zniszczenia, 
aby wzrastały, radowały oczy, przy-
nosiły jak najobfitszy plon i mogły 
służyć zdrowiu ludzi i zwierząt. A 
gdy będziemy schodzić z tego świata, 
niechaj nas, niosących pełne naręcza 
dobrych uczynków, przedstawi Tobie 
Najświętsza Dziewica Wniebowzięta, 
najdoskonalszy owoc ziemi, abyśmy 
zasłużyli na przyjęcie do wiecznego 
szczęścia.

W polskiej pobożności i tradycji 
ludowej uroczystość Wniebowzięcia 
zwana jest Świętem Matki Boskiej 
Zielnej. W tym dniu liczne sank-
tuaria maryjne, kościoły i kaplice, 
wypełniają się przybyłymi doń 
wiernymi i pielgrzymami. Kwiatowe 
dekoracje wzbogacają nastrój świę-
towania. Wielu wiernych przynosi 
do poświęcenia, szczególnie w rejo-
nach wiejskich, ale także w miastach, 
wianki zielne, bukiety kwiatów, kłosy 
zbóż i owoce. W tym właśnie dniu 
najsłynniejsze maryjne sanktuaria 
mają swe odpusty. Szczególnie oble-
gana jest przez pielgrzymów Często-
chowa i Kalwaria Zebrzydowska.

Motyw Zaśnięcia Matki Bożej 

jest częstym tematem w sztuce. W 
bazylice w Starej Wsi koło Brzo-
zowa znajduje się słynący łaskami 
barokowy obraz, przedstawiający 
Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny. 
Najbardziej jednak znanym ołtarzem 
Zaśnięcia Maryi jest ołtarz Wita 
Stwosza w Kościele Mariackim w 
Krakowie, genialne dzieło i pomnik 
średniowiecznego snycerstwa. Ar-
tysta ukazał Maryję zasypiającą w 
otoczeniu Apostołów, wniebowziętą 
i ukoronowaną. Przed ołtarzem 
Wita Stwosza - podobnie jak we 
wszystkich kościołach katolickich 
- stoi stół eucharystyczny, przy 
którym wierni przyjmują Chleb 
Życia. Dzięki temu pokarmowi, da-
jącemu życie wieczne, Bóg wskrzesi 
ludzi do życia. W ten sposób cel 
ziemskiej wędrówki zostanie za-
kończony udziałem w chwale nieba. 
Wniebowzięcie kieruje nasze myśli 
ku niebu. Pragnienie osiągnięcia 
nieba leży w naturze człowieka. Sta-
rożytny mit o Ikarze i Prometeuszu 
jest symbolem takiego wysiłku i 
jakby próbą osiągnięcia nieba przez 
człowieka.

Kościół katolicki wyznaje prawdę 
wiary o Matce Bożej Wniebowziętej. 
Wierni prawosławni nie uznają wła-
dzy papieża i dlatego nie przyjmują 
tego dogmatu. Dzieli ich od Kościoła 
katolickiego nie Wniebowzięta, bo 
Maryję czczą i mają wspaniałe ikony 
przedstawiające Jej Zaśnięcie, ale ich 
stosunek do papieża. W prawosła-
wiu Święto Zaśnięcia obchodzone 
jest 15 sierpnia jako druga Wielka-
noc i zmartwychwstanie Tej, która 
przed Sądem Ostatecznym, przed 
powszechnym zmartwychwsta-
niem już dzisiaj jest zjednoczona z 
Chrystusem. Grób i śmierć nie za-
trzymały nieustającej w modlitwach 
Bogurodzicy i w orędownictwie 
stałej nadziei, bowiem Matka Życia 
przechodzi do życia, do Boga, który 
wcielił się w Jej dziewicze łono (kon-
takion, ton 2). 

Nowy Testament nie wspomina o 
okolicznościach śmierci Maryi. Do-
świadczenie śmierci przez Maryję, 
czyni nam ją jeszcze bliższą. Umie-
rających otacza Ona swą szczególną 
opieką, kiedy już przychodzi ich 
ostatnia godzina.

W tradycji teologicznej można 
było spotkać zarówno autorów 
przyjmujących śmierć Maryi, jak i 
zaprzeczających jej. Niektórzy teo-
logowie uważali, że Dziewica została 
zachowana od śmierci i z ziemskie-
go życia przeszła bezpośrednio do 
niebieskiej chwały. O śmierci lub 
zakończeniu ziemskiego życia Maryi 
mówi się najczęściej „zaśnięcie”. W 

ten sposób się podkreśla, iż Maryja 
nie doznawała bolesnych przeżyć 
związanych ze śmiercią. Tradycja 
głosi jednak, że przez śmierć Maryja 
została wprowadzona do niebieskiej 
chwały. Umarł Jezus, więc trudno 
byłoby zaprzeczać śmierci Jego 
Matki, bo Ona nie jest przecież 
większa od Syna. Aby uczestniczyć w 
Chrystusowym zmartwychwstaniu, 
Maryja przeszła przez śmierć. Dziś, 
podobnie jak czynili to Ojcowie 
Kościoła, powszechnie przyjmuje się 
śmierć Maryi.

Dogmat o Wniebowzięciu ogło-
szony został przez papieża Piusa XII 
w dniu 1 listopada 1950 roku bullą 
Munificentissimus Deus. Wśród 
próśb o ogłoszenie dogmatu był 
także list polskich biskupów z 1936 
roku. Papież, ogłaszając dogmat, 
zamknął długi okres wyjaśniania i 
dojrzewania prawdy o ostatecznym 
uwielbieniu Matki Odkupiciela. 
Prawdą objawioną jest, że: Niepo-
kalana Boża Rodzicielka, zawsze 
Dziewica Maryja po zakończeniu 
biegu życia ziemskiego została z 
ciałem i duszą wzięta do niebieskiej 
chwały.

Maryja z ciałem, jakie miała na 
ziemi - nie czekając na zmartwych-
wstanie wszystkich ludzi - dzięki 
specjalnej łasce, została przeniesiona 
do nieba. Nastąpiło przemienienie 
ziemskiego ciała Maryi w ciało 
chwalebne. Bulla nie rozstrzyga 
spornej kwestii, czy Maryja umarła 
tak, jak umierają inni ludzi, czy też 
została od razu po zakończeniu 
ziemskiego życia wzięta do nieba. 
Również Sobór Watykański II stwier-
dza: Niepokalana Dziewica, zacho-
wana wolną od wszelkiej skazy winy 
pierworodnej, dopełniwszy biegu 
życia ziemskiego z ciałem i duszą 
wzięta została do chwały niebie-
skiej i wywyższona przez Pana jako 
Królowa wszystkiego, aby bardziej 
upodobniła się do Syna swego, Pana 
panujących oraz zwycięzcy grzechu 
i śmierci (KK 59).

Uczestnictwo w tej uroczystości 
Wniebowzięcia pozwala nam do-
świadczyć bliskości Maryi. Jest Ona 
bowiem obecna w naszych myślach 
i modlitwach, w słowach i pieśniach. 
Niech nasze podobieństwo do Maryi 
znajduje wyraz w dawaniu światu 
Boga. Niech inni poznają Go, za-
równo w cichej pracy, w serdecz-
nym myśleniu o najdroższych nam 
osobach, jak i w bólu, gdy zagubimy 
Jezusa. Prośmy Maryję, abyśmy 
potrafili szukać i znajdować Go, tak 
jak Ona.

ks. Stanisław Groń SJ
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Pan Marian Kowalski z Karska
„Dziennik Nowogardzki” kupuję dwa razy w 

tygodniu, podoba mi się, jednakże uważam, że 
jest kilka rzeczy, które należałoby poprawić. Po 
pierwsze jest tam za dużo reklam i za mało pisze 
się krytycznie o władzy, powinna być większa 
kontrola prasowa nad samorządem. Ponadto 
mogłoby być się więcej zapowiedzi wydarzeń, 
które będą dopiero miały miejsce. 

Pan Józef Watral z Żabowa
„Dziennik Nowgardzki” bardzo mi odpowia-

da, gdyż porusza bieżące tematy z życia lokalnej 
społeczności, czyli tego, co nas bezpośrednio 
dotyczy. Sądzę, że wielu z nas może coś tam 
dla siebie znaleźć. Bardzo cieszę się z tego, że w 
budynku redakcji można było skorzystać z usług 
radcy prawnego.

Pani Zofia z Żabowa
Uważam, że gazeta dobrze wypełnia swoje 

zadanie, gdyż stara się rzetelnie informować nas 
o różnych wydarzeniach mających miejsce w na-
szym okręgu. Po za tym jest praktyczna, ponieważ 
jest dołączany do niej program telewizyjny.

Pan Krzysztof Wanachomski z Nowogar-
du

Gazetę kupują moi rodzice. Znajduję tam dla 
siebie ciekawe rzeczy, dowiaduję się, co dzieje 
się w mieście, co jest planowane i co się wyda-
rzyło. Sądzę, że jest to, bez wątpienia, przydatna 
gazeta i odpowiada mi w takiej formie. 

Pan Witalij Grebieniuk z Nowogardu
Wydaje mi się, że „Dziennik Nowogardzki” 

spełnia oczekiwania nowogardzian i nie tylko. 
Stał się prawdziwym informatorem naszego 
lokalnego życia gospodarczego, społecznego 
i również politycznego. Jeżeli chodzi o rzeczy, 
które bym zmienił, to na pewno jest to zbyt 
duża ilość reklam, które mogłyby, na przykład, 
znaleźć się w jakiejś osobnej wkładce.

Pani Julia Wegners z Nowogardu
„Dziennik Nowogardzki” czytam raz w 

tygodniu. Widzę, że gazeta stara się opisywać 
wszystkie ważniejsze wydarzenia z życia nasze-
go miasta i gminy. Jestem na emeryturze, nie 
wychodzę w związku z tym, często z domu, tak 
więc taki dziennik bardzo mi odpowiada i jest 
pożyteczny. 

Dziękujemy wszystkim za wypowiedzi: zarówno tym, którzy chcieli 
przedstawić swoje zdanie publicznie, poprzez podpisanie się i danie swego 
zdjęcia do sondy, jak i tym, którzy woleli pozostać anonimowi, a także 
przekazali nam wiele cennych sugestii i propozycji, które niewątpliwie 
postaramy się wziąć pod uwagę.  ps

15 lat minęło…

  15- lecie Dziennika Nowogardzkiego

Co myślą o nas ludzie…
Upływa właśnie 15 lat od momentu, kiedy ukazał się pierwszy 

numer naszej lokalnej gazety. Główną misją naszego dziennika, 
jak i każdej tego typu gazety, jest informowanie ludzi o tym, co 
dzieje się w naszej lokalnej społeczności. Rzeczą oczywistą jest, że 
nie byłoby nas, gdyby nie nasi Czytelnicy, których postanowiliśmy 
zapytać, jak odbierają naszą gazetę, co się im w niej podoba oraz 
jakie mają sugestie i co by zmienili.

Pani Halina Zając z Wojcieszyna
Mieszkałam kiedyś z rodziną w Nowogardzie, 

po czym przeprowadziliśmy się do Wojcieszyna. 
Jednakże Nowogard i to, co się w nim dzieje 
jest nam zawsze bardzo bliski, dlatego czytamy 
„Dziennik Nowogardzki”. Gazeta ta jest ciekawa 
i zróżnicowana, jest w niej wiele rzeczy. W mojej 
rodzinie interesujemy się sportem, kościołem, 
muzyką, miastem etc… i te właśnie rzeczy znaj-
dujemy w tej gazecie. Oprócz tego, bardzo lubię 
rozwiązywać krzyżówki, ponadto, na łamach 

tej gazety, ukazało się kilka moich wierszy i bardzo uprzejmie mnie tam 
przyjęto.Wiadomą rzeczą jest, że wszystkiego nie jest się w stanie ująć, ale 
te najważniejsze rzeczy można tam odnaleźć. 

15 lat w przypadku gazety to szmat 
czasu. Tak, Drodzy Czytelnicy, to już 
od 15 lat wydajemy Dziennik Now-
ogardzki. W naszym regionie 
jest to jedna z dwóch gazet o 
najdłuższym stażu. Przez te 
lata uczestniczyliśmy we 
wszystkich wydarzenia-
ch istotnych dla naszej 
lokalnej społeczności. 
S t a r a l i ś m y  s i ę 
i n f o r m o w a ć , 
w y s ł u c h i w a ć , 
pomagać, niekiedy 
też komentować 
co komentarza 
w y m a g a ł o . 
Przez te lata 
p r z e w i n ę ł y 
się dziesiątki 
o s ó b ,  k t ó r e 
pracowały zarówno przy 
redagowaniu gazety, jak i przy 
technicznej obsłudze, której wymaga 
wydawanie czasopisma, przy składzie, 
administrowaniu, korekcie, druku, 

dystrybucji. Wszystkim tym osobom, 
jako wydawca DN od początku, 
bardzo dziękuję za zaangażowanie 
i solidność. Ale przede wszystkim 

dziękuję naszym Czytelnikom. 
To dzięki Wam Now-

ogard jako jedno 
z nielicznych 
małych miast 

ma gazetę tak 
regularną i  z 

taką tradycją. 
Dziękuję Wam. 

Z a p r a s z a m 
wszystkich, którym 

czas pozwoli na Mszę 
św. dziękczynną, która 

w intencji tworzących 
i czytających Dzien-

nik Nowogardzki zost-
anie odprawiona w dn. 

14.08.2007 r. o godzinie 
18.00 w kościele pw. WNMP 

w Nowogardzie.
Marek Słomski
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„Szanse bezdroży” 
w Węgorzy

W minioną niedzielę w Węgorzy odbyła się impreza zorganizowana przez 
Stowarzyszenie „Szanse bezdroży” działające w oparciu o unijny program 
„Leader+”.

Zgodnie z założeniami unijnego 
programu  „Leader+” fundusze z 
niego pozyskane mogą być prze-
znaczone na trzy cele: wspomaganie 
nowoczesnych strategii rozwoju tere-
nów wiejskich, wsparcie dla między-
regionalnych i międzynarodowych 
projektów współpracy, tworzenie 

sieci obszarów wiejskich UE - zarów-
no objętych pomocą LEADER+, jak i 
niekorzystających z tej pomocy

Działające w jego oparciu Stowa-
rzyszenie „Szanse bezdroży” skupia-
jące cztery gminy: Goleniów, Osina, 
Przybiernów, Stepnica (wkrótce 
dołączy Nowogard) zamierza prze-
prowadzić działania informacyjne i 
szkoleniowe związane ze stymulo-
waniem udziału mieszkańców, pod-
miotów gospodarczych i organizacji 
działających na obszarach wiejskich 

w procesie planowania strategii roz-
woju; działania służące opracowaniu 
strategii rozwoju obszarów wiejskich 
i wsparcie techniczne procesu ich 
przygotowania, w szczególności: ana-
lizy, ekspertyzy, wsparcie doradcze, 
prace studialne; działania z zakresu 
pomocy doradczej i eksperckiej 

związanej z tworzeniem i rejestracją 
Lokalnej Grupy Działania.

„Głównym zadaniem stowarzysze-
nia Szanse bezdroży”, jaki i samego 
programu „Laeder+”, jest poprawa 
warunków życia na wsi. Program 
„Leader+” jest programem unijnym 
działającym od wielu lat w krajach 
Unii. Generalnie chodzi o to, by 
poprzez zabawę poprawić warunki 
odpoczynku, reaktywować zapomnia-
ne zwyczaje, wyłowić liderów, ludzi, 
którzy pociągną za sobą innych do 

Rywalizacja w biciu piany z białek jaj była zacięta. 

Koło gospodyń wiejskich chwaliło się swoim rękodziełem

Rzeźbiarz Piotr Pazdan tworzył na oczach widzów

pracy na rzecz własnej miejscowości, 
jak i wyszukiwać różne talenty. Dziś 
mamy tu rzeźbiarza Piotra Pazdana, 
którego pracę można oglądać na żywo 
oraz  kobiety z koła gospodyń wiejskich 
zajmujące się różnym rękodziełami, 
które równiez prezentują swoje wyro-
by.” – mówi wiceprezes stowarzysze-
nia Krzysztof Szwedo.

Jedną z form działalności Stowa-
rzyszenia mają być imprezy, które 
w swoim założeniu mają integrować 
lokalną społeczność poprzez wspólne 
ich działanie. W gminie Osina po-
dobna była już w Węgorzycach, teraz 
przyszedł czas na Węgorze. 

Organizatorzy znakomicie wywią-
zali się ze swojego działania. Jedynym 
mankamentem była kiepska pogoda, 
ale na to wpływu mieć nie mogli.

Główną częścią niedzielnej imprezy 
była rywalizacja w tak nietypowych 
konkurencjach jak: bicie piany, przy-
szywanie guzików, tarcie ziemniaków 

czy cięcie drzewa. W tych zawodach 
najlepiej wypadli reprezentanci go-
spodarzy. Na drugim miejscu upla-
sowali się zawodnicy z Węgorzyc a na 
trzecim ekipa z Kościuszek. Sołectwo, 
które w cyklu imprez zdobędzie naj-
więcej punktów wywalczy puchar 
wójta gminy Osina.

Organizacja imprez nie jest jedyną 
formą działalności Stowarzyszenia 
„Szanse bezdroży” 

„Jesienią chcemy przeprowadzić cykl 
szkoleń. Ich tematyka będzie wynikała 
z zapotrzebowania. Kilkanaście pań 
chce się nauczyć układania kwiatów, 
być może będzie to szydełkowanie czy 
kowalstwo. Ludzie nam zaproponują 
jakąś dziedziną i my pod to zapotrze-
bowanie poszukamy wykładowców, 
ludzi, którzy będą mogli wszystkich 
chętnych nauczać. ” dodaje Krzysztof 
Szwedo.

Ag

Starostwo

Ubezwłasnowolniony 
Zarząd Powiatu

W czerwcu zamieściliśmy wywiad z Zygmuntem Siepką z Osiny. Do 22 
czerwca był on członkiem Zarządu Powiatu z nominacji Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. W dniu tym złożył on pisemną rezygnację z tej funkcji.

Jakie to ma konsekwencje? Otóż 
bardzo doniosłe!

Zgodnie ze statutem, Zarząd jest 
kolegialnym organem władzy wyko-
nawczej i w Goleniowie powinien on 
składać się z 5 osób. Na rezygnację 
Zygmunta Siepki radni nie zareago-
wali i na Sesji w dniu 28 czerwca nie 
podjęto uchwały o przyjęciu bądź 
odrzuceniu rezygnacji.

Po miesiącu radny Siepka prze-
stał być członkiem Zarządu z mocy 
prawa, a to oznacza, że Zarząd nie 
może aktualnie podejmować żadnych 
decyzji – klasyczny paraliż władzy 
wykonawczej. Problem jest jednak 
głębszy – nikt z pośród radnych PSL 

nie chce być członkiem Zarządu 
(miejsce jest zarezerwowane dla lu-
dowców umową koalicyjną).

Można oczywiście dokooptować 
osobę spoza Rady, ale wiąze się to z 
kosztami – trzeba zapewnić odpo-
wiednią pensję (prawdopodobnie na 
poziomie wicestarosty) oraz 

gabinet i sekretarkę. Poza tym, 
już obecnie dwóch członków jest 
spoza Rady (Starosta i wicestarosta), 
zatrudnienie trzeciego zachwiałoby 
chyba istotą  demokracji lokalnej.

Tak więc Sesja zwołana na dzień 
30 sierpnia zapowiada się bardzo 
ciekawie.

LMM
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Festyn na Koplu
Przebieg Festynu przedstawiliśmy w poprzednim 

wydaniu „DN”. Dzisiaj podajemy wyniki turnieju 
piłkarskiego „Talenty na Euro 2012” oraz tych, 
dzięki którym festyn zaistniał i sprawił wiele ra-
dości młodszym i starszym uczestnikom.

W grupie drużyn młodszych turnieju piłkar-
skiego najlepszym zespołem okazali się „Januszki” 
Radosław, II miejsce przypadło drużynie „Los 
Angeles” Nowogard Taczki, a III miejsce zajęli 
chłopcy z Ostrzycy. Najlepszym snajperem okazał 
się Mateusz Piłat („Januszki”), a najlepszym bram-
karzem Tomasz Wojciechowski.

W grupie starszej (12 – 15 lat) najlepszym ze-
społem była Ostrzyca, drugie miejsce drużyna o 
wdzięcznej nazwie „Twoja Stara”, a trzecie miejsce 
chłopcy z Żabowa.

Najlepszy strzelec Rafał Dudka z Ostrzycy, naj-
lepszy bramkarz Patryk Gaik.

Loteria fantowa.
Każdy los wygrywa! Takie hasło było prawdziwe, 

bo dopisali sponsorzy  - dzięki nim można było 
wygrać ciekawe i wartościowe nagrody.

Szczególne podziękowania otrzymują:
- Sklep „Biurex” – Grażyna i Stanisław Rynkie-

wiczowie,
- Hurtownia „Witter” - Witalij Grebieniuk,
- Kwiaciarnia – Wiesława i Jerzy Furmańczy-

kowie,
- Nadleśnictwo Nowogard  - Nadleśniczy Tade-

usz Piotrowski,
- Handlowcy z Targowiska Miejskiego,
- Sklep „U Danuty” – ul. Boh. Warszawy 69
- Ireneusz Karczyński z redakcji „DN”,
- Sklep „Agatka” – Małgorzata Duda,
- Sklep sportowy – Małgorzata Kubicka, 
- PPHU – Małgorzata Kinasz,
- Hurtownia Elektryczna – Mieczysław Cedro,
- Składnica „Hurt-Detal” – ul. Nadtorowa 12,

- PUH „Elmar” – W. Brzeziński i J. Koladyński.
Za inne formy sponsoringu szczególnie dzię-

kujemy:
- Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno”,
- Spółdzielni Mieszkaniowej „Radosław”,
- Zakładowi Usług Fryzjerskich – Marian Su-

domierski,
- Zakładowi Usług Samochodowych – Wojciech 

Szcześniak,
- Hurtowni Pasz i Koncentratów „Central Soya” 

– Zbigniew Raźniewski,
- Firma Transportowa – Mirosław Łokaj Ol-

chowo,
- PUH – Stanisław Wymysłowski, Krzysztof 

Gibki,
- PH „Skórometal” – Jerzy Dziedzic i Jerzy 

Madaliński,
- Zakład Usług Samochodowych – Witold 

Dęga,
- FHU – Skup Złomu – ANNA” – Szczecin Dąbie 

ul. Miła 1,
- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 

w Nowogardzie,
- FHU „Bartek – Domet” Jan Bąk,
- Urząd Miejski i Burmistrz Kazimierz Ziem-

ba,
- Pojazdy Różne – Daniel Grabarek Czermni-

ca,
- Obsługa Imprez Plenerowych – Lesław Os-

trowski,

Za wsparcie organizacyjne i gospodarcze 
dziękujemy Nadleśnictwu Nowogard, Piekarni 
i Ciastkarni Waldemara Pędziszczaka, Masarni 
„Farmer” Ignacego Zaniewskiego, Hurtowni 
Materiałów Budowlanych Leszka Cedro,  Przy-
chodni Weterynaryjnej Tadeusza Soroki, Firmie 
„Compensa” Jerzego Guza, wydawcy „Dziennika 
Nowogardzkiego” Markowi   Słomskiemu, Janowi 
i Jerzemu Wojewodom oraz Władysławowi Wy-
rzykowskiemu.

Muzycznie i wokalnie bawili Państwa:
Marcin Łokaj – instrumenty i wokal, Wojtek 

Górecki i Maciek Kasprzak – wokal, gitara i tam 
tamy, kapela „Kryzys” Jerzy, Grzegorz, Krzysztof i 
Tadeusz oraz zespół „Avanti” Grzegorz, Krzysztof 
i Grzegorz.

Imprezę uświetnili miłośnicy niezwykłych 
pojazdów – Adrian Sudomierski i jego koledzy 
Daniel i Darek.  

Z przykrością stwierdzamy, że nie wszyscy 
uczestnicy stanęli na wysokości zadania i służby 
porządkowe oraz goście mieli pewne kłopoty. Czy 
zawsze tak musi być?

W imieniu organizatorów 
Tadeusz Łukaszewicz

Sygnały czytelników.

Jak to możliwe?
Czytając artykuł „A co po 63 latach” (DN z dnia 

…) zachodziłem w głowę – Jak to możliwe?
Osiemnaście już lat żyjemy w wolnej, nie-

podległej i suwerennej Polsce, a znaczna część 
społeczeństwa jeszcze nie wie, że 1 sierpnia 1944 
roku wybuchło Powstanie Warszawskie.

Nie wie, nie chce wiedzieć, czy po prostu za-
pomniało? A jeśli nawet, to na falach eteru i na 
szklanym ekranie przez wiele dni pokazywano 
dramat walczącej Warszawy, a do tego jeszcze 
„Gazeta Polska” nie po chińsku, a po polsku 
pisała:

 1 sierpnia 63. rocznica wybuchu Powstania 
Warszawskiego.

Powstanie było walką o wolność całego kraju i 
wolność wszystkich Polaków. Historyczna dzisiaj 
„Godzina W”, czyli godzina 17.00 1 sierpnia 1944 
roku to początek Powstania, początek zrywu żoł-
nierzy AK pochodzących ze wszystkich zakątków 
kraju i tysięcy warszawiaków.

Niemcy i Sowieci z zadziwiającą zgodnością 
zwalczali oddziały idące na pomoc stolicy z obu 
stron frontu. Osamotnieni żołnierze Powstania 
walczyli przez 63 dni. 

Czy ich bohasterstwo, poświęcenie i ofiara 
życia nie zasługuje po latach nawet na chwilę 
zadumy? Gdy usłyszysz syrenę wyjdź z domu, 
wysiądź z samochodu, przerwij pracę. Pokaż 
innym, że pamiętasz!

W tym roku na nowogardzkim placu Wolności 
egzaminu z patriotyzmu nie zdaliśmy – swojej 
pamięci w żaden sposób nie zamanifestowaliśmy, 
młodzieży przykładu nie daliśmy.

Czy to narodowy dramat? Zapewne jeszcze nie. 
Ale wstyd na pewno wielki!

Stały Czytelnik

„Pomóżmy 
sobie” wraca...

Po kilkumiesięcznej przerwie wracamy 
z rubryką „Pomóżmy sobie”. Przypomi-
namy, że w ramach tej rubryki będziemy 
publikować nieodpłatnie zarówno oferty 
pomocy, jak i apele o pomoc skierowane 
przez potrzebujących. Pomoc może być o 
różnym charakterze, zarówno material-
nym np.; zbędne przedmioty użytku co-
dziennego, jak i wsparcie innego typu np.: 
pomoc w nauce czy opiece. Zapraszamy do 
korzystania z możliwości, jakie daje w tym 
względzie gazeta.

Kontakt, codziennie od 8 do 16, tel. 39 
22 165 bądź osobiście w redakcji „Dzien-
nika Nowogardzkiego”
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Słońca na niebie,
uśmiechów na twarzy

i samych pogodnych dni

Lechowi Kępie 
w 55 urodziny

życzą
żona, córka, zięć 

i wnuki Czarek, Łukasz 
i Norbert

życzeNIa

W obiektywie  Jana korneluka  - Nowogard „wczoraj”

1.  dofinansowanie zakupu podręczników dzieciom rozpoczynającym roczne przygotowanie przedszkolne 
lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej i w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I 
stopnia 

2. dofinansowania zakupu jednolitego stroju uczniom szkół podstawowych i gimnazjów
Program skierowany jest do dzieci z rodzin gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł 

netto.
1. Dofinansowanie podręczników szkolnych dotyczy dzieci w klasach od 0 do 3 – kwota dofinansowania jest 

różna i w zależności od ceny podręczników na różnych etapach kształtuje się następująco:
Klasa 0 – 70 zł; Klasa I – 130 zł; Klasa II – 150 zł; Klasa III – 170zł.
2. Dofinansowanie zakupu jednolitych strojów wymaganych przez szkoły wynosi 50 zł.
Jak ubiegać się o dofinansowanie?
Dofinansowanie zakupu podręczników:
1. Rodzice składają wniosek o dofinansowanie w szkole, w której dziecko będzie uczyło się w roku szkolnym 

2007/2008 do dnia 3 września 2007 r.( do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości dochodów lub za-
świadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub – w uzasadnionych  przypadkach 
– oświadczenie o wysokości dochodów).

2. Rodzice dokonują zakupu podręczników.
3. Rodzice przedstawiają dyrektorowi szkoły dowód zakupu podręczników lub – w przypadkach braku moż-

liwości okazania dowodu zakupu – oświadczenie o cenie zakupionych podręczników.
4. Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom dofinansowanie.
Dofinansowanie zakupu jednolitych strojów:
1. Rodzice składają wniosek o dofinansowanie w szkole, w której dziecko będzie uczyło się w roku szkolnym 

2007/2008 do dnia 3 września 2007 r.( do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości dochodów lub za-
świadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub – w uzasadnionych  przypadkach 
– oświadczenie o wysokości dochodów).

2. Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom dofinansowanie.
Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitych strojów dostępne są w szkołach podsta-

wowych i gimnazjach, których organem prowadzącym jest Gmina Nowogard oraz w Wydziale Edukacji, 
Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Przedłużenie terminu składania wniosków 
o dofinansowanie  zakupu podręczników szkolnych 
i jednolitych strojów

Kamyczek do ogródka…
My mieszkańcy Gminy Nowogard mieszkający 

poza terenem miasta jesteśmy zbulwersowani po-
stawą pani Aliny Ochman. Jako szefowa Związku 
Emerytów i Rencistów dba o porządek „w papie-
rach” i bardzo często na łamach gazety przypomina 
o płaceniu składek. Ale o imprezach i planowa-
nych wycieczkach już nie. Do nas na wieś takie 
informacje nie docierają i z tego względu rzadko 
korzystamy ze spotkań i wycieczek – po prostu nikt 
nas o tym nie powiadamia.  

Pytamy – czy my jesteśmy gorsi? Liczymy, że to 
tylko „wypadek przy pracy” i pani Ochman będzie 
o nas pamiętała!

Inf. własna
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p.U.H. GRUND-MaX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

Gwarancja profesjonalnego 
zarządzania Wspólnotą

Licencjonowany Zarządca Nieruchomości z długo-
letnim stażem w zarządzaniu Wspólnotami Mieszka-
niowymi bardzo chętnie przyjmie ofertę zarządzania 
Wspólnotami Mieszkaniowymi.
Nr licencji zawodowej zarządcy nieruchomości 7259 
z dnia 28 maja 2001 r.
Tel. kontaktowy 692 866 893 od 9.00 do 22.00

zginął 
czarny portfel 

z kluczami, 
dowodem osobistym, 

kartą kredytową,  
kartą do telefonu sieci era. 

Proszę uczciwego znalazcę 
o oddanie lub  

odesłanie na adres umieszczony 
na dowodzie 

lub adres redakcji DN, 
to dla mnie bardzo ważne. 

          Mirosław Drajem

Starosta Goleniowski 
informuję, że 

w budynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie 
przy ul. Dworcowej 1, 

na tablicy ogłoszeń wywieszono wykaz nieruchomości 
Skarbu Panstwa przeznaczonych do oddania w najem 

i dzierżawę na okres do 3 lat dot. działek nr: 
142,144,154,155,161 w udziale do 5/6 cz. w obr. Struga 

gm. Nowograd, dz. nr 100/1 w udziale do 1/2 cz. 
w obr. Trzechel gm. Nowogard oraz części działki nr 42/2 

w obr. 1 m. Goleniów. 

ReklaMaReklaMa

Osina

Drewpol chce się rozwijać
Decyzję o zwiększeniu mocy produkcyjnych podjął zlokalizowany w 

Osinie „Drewpol”. Planowane inwestycje mają zapewnić rozwój zakładu 
przez najbliższe 5 lat.

Projekt rozwoju produkcji to 
odpowiedź „Drewpolu” na wzrost 
popytu na rynku, a tym samym i 
świadectwo, że zakład jest bene-
ficjentem wzrostu gospodarczego, 
jaki dostrzega się w całym kraju. 
Firma jest znanym producentem 
frontów drewnianych w Polsce, 
choć i za granicą jej produkty 
znajdują nabywców, m.in. w Cze-
chach, Kazachstanie, na Ukrainie, 
w Wielkiej Brytanii. Planowany 
teraz rozwój zakładu zakłada po-
większenie powierzchni o 300 m, 
a tym samym o 50% wielkości za-
kładu, wybudowana ma również 

zostać nowa lakiernia, co wynika 
z podjęcia decyzji o wdrożeniu 
nowej technologii lakierowania. 

„Koncepcja rozwoju zakładu 
jest dopiero na etapie projektów 
i końcowych analiz, stąd nie 
można jeszcze dokładnie okre-
ślić w oparciu o jakie dokładnie 
fundusze będzie miała miejsce 
rozbudowa „Drewpolu”.- mówi 
dyrektor techniczny zakładu Ma-
riusz Mach– „Z pewnością firma 
będzie się starać m.in. o pozyska-
nie środków unijnych.” 

 Patrycja Binięda
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OG£OSZENIA drObNE

ReklaMa

cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

NIeRUcHOMOŚcI
• kupię mieszkanie 2 lub 3 pokojo-

we własnościowe w Nowogardzie 
na os. Radosława lub w innej czę-
ści miasta. Tel. 0605 522 340.

• zamienię mieszkanie własnościo-
we 3 pokojowe w bloku plus garaż 
na dom w Nowogardzie z dopłatą. 
091 39 21 985.

• kupię dom w Nowogardzie 
może być połowa lub piętro. 
607 066 425.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
na parterze wraz z garażem, o pod-
wyższonym standardzie, cena do 
uzgodnienia. Tel. 0607 347 422.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we, 58 m kw w Nowogardzie. Tel. 
513 153 646 (po 16.00).

• Sprzedam garaż na os. Gryfitów. 
091 39 20 925, 607 646 755.

• Nowogard centrum – dom z wido-
kiem na jezioro sprzedam. Tel. 0697 
16 83 82.

• Posiadam kawalerkę do wynajęcia. 
091 39 14 802.

• Sprzedam mieszkanie do remontu 
167 m kw w Dobrej. 604 96 11 99.

• Sprzedam działkę rekreacyjną z 
wszystkimi mediami. 608 337 427.

• Kupię pół domku z małą działką, 
może być do remontu w Nowogar-
dzie. Tel. 501 307 666.

• Poszukuję do wynajęcia mieszkania 
2-3 pokojowego albo domku w No-
wogardzie lub okolicy. 607 36 00 70.

• Zamienię kawalerkę 38 m kw z ABK 
po remoncie, okna PCV, glazura, te-
rakota, niski czynsz, I p., c.o. gazowe 
na większe ABK w Nowogardzie 2 
lub 3 pokoje. Może być z dopłatą lub 
spłata zadłużenia. Tel. 609 887 175.

MOTORyzacJa
• Sprzedam radio cd samochodowe 

PIONEER DEH-30 MP, MP3, pilot 4x50 
W, gwarancja nowe + głośniki x 4 sa-

mochodowe. Cena kompletu  890,00 
zł. Tel 0605 522 340. 

•  Sprzedam Audi A6, 2,5 TDI, QUATRO, 
6 biegów, XENON, 2XPP. 660 797 
830. 

• Sprzedam Fiat Cinquecento, 1993 r. 
502 117 907, 091 39 18 626.

• Sprzedam samochód Lanos 1.5 S 4/
D srebrny (met), rok 2000, przebieg 
km 118 tys., serwisowany, ubezpie-
czenie do 13.02.2008. Kontakt tel. 
0601 567 580.

• Sprzedam Daewoo Lanos, 1998 r., 1,5 
benzyna + gaz, poduszka powietrz-
na, centralny zamek, alarm, wspo-
maganie kierownicy, cena 8 tys. zł 
– do uzgodnienia. Tel. 692 364 824.

• Sprzedam VW Transporter, rok 2002. 
Tel. 091 39 20 103.

ROlNIcTWO 
• Sprzedam konie. Tel. 668 141 971, 

091 39 18 260.
• Sprzedam pasiekę minimum 36 ro-

dzin. Tel. 602 350 007.
• Kupię zboże paszowe. 091 39 18 275. 

Płatne od ręki.
• Sprzedam prosiaki. 091 39 17 960, 

091 39 17 908 po 17.00

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wyko-
na „złota rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• Profesjonalne strony internetowe na 
indywidualne zamówienie – szyb-
ki czas realizacji, faktury VAT. 0605 
522 340.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DyWaNOpRaNIe. 0604 373 143.
• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.
• Wynajmę rusztowanie elewacyjne 

„Layher” 100 m. Tel. 692 478 465.

• Usługi remontowo – budowlane. 
880 690 324.

• Nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Rehabilitacja osób po udarze móz-

gu. 609 799 687.
• Roboty ciesielsko-dekarskie i regip-

sy. 669 320 592.
• Masaże. 510 052 611.
• kompleksowe instalacje elek-

tryczne. 607 646 609.
• Remonty, glazury, regipsy, malo-

wanie. 604 472 765.
• Montaż ogrodzeń betonowych 

i innych. Tel. 091 39 72 575, 
695 085 470.

• Malowanie artystyczne pokoi dzie-
cięcych, itp. 66 77 84 333.

• Nowa technologia czyszczenia i 
malowania dachów. Profesjonalnie, 
szybko i z gwarancją na długie lata. 
607 519 251.

pRaca
• Zatrudnimy osobę do prac przy 

montażu okien. Wymagane prawo 
jazdy. Fabryka okien i drzwi „OKNO” 
Nowogard. Tel. 091 39 25 639.

• Zatrudnimy handlowca do pracy w 
biurze i w terenie. Znajomość obsłu-
gi urządzeń biurowych, prawo jazdy 
i dyspozycyjność. Fabryka okien i 
drzwi „OKNO” Nowogard tel. 091 39 
25 639.

• FIRMa BaRTek-Domet zatrudni 
magazyniera. Tel. 091 579 02 63.

• Przedsiębiorstwo Budowlane przyj-
mie pracowników Tel. 0694 440 205. 

• Zatrudnię do pracy przy malowaniu. 
608 817 214.

• Zatrudnię mechanika samochodo-
wego (może być emeryt) – potrzeby 
własne. Tel. 607 585 561.

• Zatrudnimy wykwalifikowanych 
hydraulików do montażu instala-
cji wodnych, kanalizacyjnych we-
wnętrznych i zewnętrznych, gazo-
wych i c.o. „PBO-GRINBUD” sp. z o.o. 
ul. Boh. Warszawy 103. Kontakt Ka-
tarzyna Maruszewska tel. 091 579 26 
39.

• Młodą osobę do myjni ręcznej w Go-
leniowie przyjmę – atrakcyjne wyna-
grodzenie. Tel. 091 418 99 65.

• Firma remontowo-budowlana przyj-
mie pracowników: glazurnik, szpach-

larz – malarz, murarz – tynkarz oraz 
pracowników do dociepleń budyn-
ków. 607 519 251.

INNe
• Sprzedam aparat telefoniczny Erics-

son K700i, z dodatkowym wyposa-
żeniem, na gwarancji, zadbany. Tel. 
0605 522 340.

• Sprzedam drzwi wejściowe antywła-
maniowe. Tel. 502 649 118.

• GRzeJNIkI c.o., panelowe, 2-płyto-
we, do mieszkania, domku, różne 
rozmiary, także nietypowe, nowe 
i używane. Tel. 091 46 00 518 lub 
0501 446 467.

• JUNkeRSy gazowe, do kuchni, 
łazienki, wersja świeczkowa lub 
elektroniczna na gaz ziemny lub 
propan, cena od 400 zł. Tel. 091 46 
00 518 lub 0501 446 467.

• elekTRyczNe przepływowe pod-
grzewacze wody – 380 V, firmy 
aeG, Vaillant moc 18-21 kw, małe 
gabaryty, idealne do domku, 
baru, cena od 150 zł. Tel. 091 469 
03 38 lub 0501 446 467.

• pIece gazowe c.o., Vaillant, wi-
szące lub stojące – ogrzewanie 
lub dwufunkcyjne (ogrzewanie + 
ciepła woda) używane z gwaran-
cją serwisową oraz GazOWe pod-
grzewacze wody 130-190 litrowe, 
stojące, idealne gdzie jest kilka ła-
zienek (domek). Tel. 091 46 00 518 
lub 0501 446 467.

• Oddam w dobre ręce 2 miesięcz-
nego kotka, małego „tygryska”. 
Tel. 692 250 290.

• Sprzedam szczeniaczki rasy terier. 
091 39 21 107.

• Sprzedam pralkę wirnikową 
typu Światowid, stan idealny. 
604 532 868.

• Przyjmę gruz lub ziemię. 
606 615 049.

• Sprzedam szczeniaki foksteriery 
szorstkowłose. Tel. 510 243 997.
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

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

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)

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 26 91
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

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Karina Czernicka 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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NOWOGaRD - Szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
SzczecIN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

Informacja pkS 091/39-21-887 lub 091/46-98-315

Ważny od 24.06.2007r.

Nowogard 13.08.2007r.
OFeRTy pRacy 

pUp GOleNIóW, 
FIlIa NOWOGaRD

1. Sprzedawca 
2. Kierowca z kat. C + E
3. Pokojówka 
4. Recepcjonistka 
5. Kierownik sklepu, sprze-

dawca
6.  Kierowca z kat. C
7. Asystent stomatologiczny
8. Lekarz Stomatolog 
9. Stolarz
10. Pielęgniarka, rejestratorka 

medyczna 
11.  Pilarz 
12.  Instruktor jazdy kat. B
13.  Pracownik produkcji
14.  Ochroniarz 
15.  Ślusarz – spawacz
16.  Instruktor terapii zajęcio-

wej, psycholog 
17. Robotnik budowlany

OFeRTy pRacy 
z ReJONU

1.  Spedytor (Szczecin)
2.  Sprzątaczka (Goleniów)
3.  Os. do obróbki skór norek 

(Żdżary)

SzkOleNIa   
1. Kucharz-kelner-garmażer
2. Brukarz + operator sprzę-

tu średniego (drogowe-
go)

3. Spawacz
4. Operator wózków widło-

wych
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Szukamy piłkarzy!
LKS „Pomorzanin” Nowogard ogłasza 

nabór chłopców rocznika 1996  i 1997 
do sekcji piłki nożnej. Wszyscy chętni 
mogą zgłaszać się w każdy wtorek i 
piątek w godzinach 16-16.30  Zapisy 
przyjmujemy na stadionie przy ul. 
Wojska Polskiego 41.

Klub Pomorzanin 

Vineta Wolin – Pomorzanin Nowogard 4:0 (0:0)

Vineta zdecydowanie za mocna
V liga juniorów: Vineta Wolin – Pomorzanin Nowogard 7:1 (4:0)

Pogrom juniorów

Do trzech razy sztuka

Pomorzanin: Marek Piątkowski 
– Nieradka, Gołdyn, Mordzak (70’ 
Lembas), Wasyluk, D. Gruszczyń-
ski, Kawa, Proskurnicki, Marcin 
Piątkowski (80’ M. Greuszczyński), 
Majdziński, Szewc.

Drugi mecz przebudowanego 
Pomorzanina nie poprawił nastroju 
kibiców. Podopieczni Zbigniewa 
Ceranki doznali w Wolinie dotkli-
wej porażki, dzięki której miejscowa 
Vineta zasiadła w fotelu lidera, a 
Pomorzanin spadł na ostatnie miejsce 
w ligowej tabeli.

Mecz przebiegał pod dyktando go-
spodarzy. Jednak w pierwszej połowie 
miejscowi nie potrafili stworzyć sobie 
klarownej sytuacji. Ich receptą na 
pokonanie Pomorzanina miały być 
przede wszystkim strzały z okolic 
szesnastki, lecz przez pierwsze 45 
minut piłka ani razu nie trafiła do 
bramki Marka Piątkowskiego. 

W pierwszej połowie bliższy zdo-
bycia gola był nasz zespół. W 30. mi-
nucie rzut wolny wykonywał Kawa, 
który zagrał ją w pole karne rywali, 
najwyżej wyskoczył do niej Gołdyn, 
lecz ta po jego uderzeniu trafiła w 
poprzeczkę.

To, co nie udało się Vinecie w 
pierwszej odsłonie meczu powiod-
ło się w drugiej. I to już na samym 
początku. Jedna 
z akcji gospoda-
rzy zakończyła 
się dośrodkowa-
niem, po którym 
jeden z piłkarzy 
Vinety strzałem 
w długi róg po raz 
pierwszy pokonał 
Marka Piątkow-
skiego.

Od tego mo-
mentu zawodni-
cy z Wolina grali 
pewniej i spo-
kojniej wyraź-
nie przeważając. 
Pomorzaninowi 
pozostawało się 

bronić i robił to skutecznie aż do 82. 
minuty. Wówczas jeden z naszych 
obrońców niepotrzebnie faulował ry-
wala przy bocznej linii pola karnego 
i sędzia odgwizdał przewinienie. Po 
chwili jedenastka została zamieniona 
na bramkę na 2:0.

Cztery minuty później kopia 
wcześniejszej sytuacji sprawiła, że 
sędzia po raz kolejny przyznał Vine-
cie rzut karny. I tym razem egzekutor 
jedenastki nie pomylił się i było już 
3:0. Pomorzanin został dobity w 
ostatniej minucie meczu po składnej 
akcji gospodarzy.

„Zespół z Wolina jest z pewnością 
bardziej doświadczony i to było widać. 
– powiedział po meczu trener Zbi-
gniew Ceranka – Staraliśmy się tak 
jak mogliśmy, ale niestety przegraliśmy 
to spotkanie. Szkoda, ze to spotkanie 
tak się skończyło, aż tak wysokim 
wynikiem.”

Pozostałe wyniki meczów:
Arkonia Szczecin - GKS Mierzyn 

0–3, Polonia Płoty - Stal Lipiany 6-2, 
Sparta Gryfice - Hutnik Szczecin 3-
1, Kluczevia Stargard - Świt Skolwin 
2-1, Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Odra 
Chojna 3-1, KP II Police - Piast 
Chociwel 1–0, Mieszko Mieszkowice 
- Kłos Pełczyce 0–1.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1.  Vineta Wolin 2 6 6-0
2.  GKS Mierzyn 2 6 6-1 
3.  KP II Police 2 6 3-1 
4.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 2 4 4-2
5.  Sparta Gryfice 2 4 3-1 
6.  Hutnik Szczecin 2 3 4-3 
7.  Odra Chojna 2 3 3-3 
8.  Świt Skolwin 2 3 4-4
9.  Kluczevia Stargard 2 3 2-3
10.  Kłos Pełczyce 2 3 3-3 
11.  Polonia Płoty 2 3 6-5 
12.  Mieszko Mieszkowice 2 1 0-1 
13.  Piast Chociwel 2 1 1-2
14.  Arkonia Szczecin 2 0 1-5 
15.  Stal Lipiany 2 0 2-8 
16.  Pomorzanin Nowogard 2 0 1-7

Pomorzanin: Frąckowioak – Sob-
czak (70’ Turski), Skrzecz, Piotro-
wicz, paszkiewicz, Jeziorski (62’ 
Milusz), Wipplinger, Fijałkowski, 
Litwin, Łuczak, Gaik.

Bramka dla Pomorzanina: Gaik.
Nie udał się wyjazd do Wolina V 

ligowych juniorów nowogardzkie-
go Pomorzanina w drugiej kolejce 
ligowej. Nasi zawodnicy zostali 
rozgromieni przez rówieśników 
grających w barwach Vinety, którzy 
wykorzystali indywidualne błędy 
gości.

Zanim mecz rozpoczął się na 
dobre wynik brzmiał ju…ż 2:0. 
Szybko zdobyte prowadzenie uspo-
koiło nieco grę gospodarzy, co nie 
znaczy, że ci nie zamierzali zdo-
bywać kolejnych bramek. Jeszcze 
przed przerwą Vineta zdobyła dwie 
bramki, najpierw pokonując Frąc-
kowiaka w 30. minucie, a później 
tuż przed gwizdkiem i na przerwę 
nasi zawodnicy schodzili z bagażem 
czterech goli.

W 65. minucie meczu Gaik zdo-
był bramkę honorową i nawet jeśli 
pojawił się drobny cień nadziei po 
chwili zniknął, gdy gospodarze z 

rzutu karnego zdobyli bramkę na 
5:1. W końcówce meczu Vineta 
dołożyła dwa kolejne trafienia. 
Rozmiary porażki mógł zmniejszyć 
Milusz, lecz po jego strzale koń-
czącym zespołową akcję, obrońcy 
wybili pikę z lini bramkowej i mecz 
zakończył się niezwykle przykrym 
wynikiem 7:1.

Wyniki pierwszej kolejki (nie-
stety organizator rozgrywek, czyli 
Zachodniopomorski Związek Piłki 
Nożnej nadal ma problemy z szyb-
kim przekazywaniem wyników, 
dlatego dziś nadrabiamy zaległości 
prezentując wyniki pierwszej ko-
lejki i tabelę po pierwszych spot-
kaniach):

KP Police II - Arkonia Szczecin 
3:0 wo , Piast Chociwel - Orzeł 
Trzcińsko Zdrój 4:2, Odra Chojna 
- Kluczevia Stargard 2:4, Świt Szcze-
cin - Kłos Pełczyce 5:1, Mieszko 
Mieszkowice - Sparta Gryfice 1:0, 
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Po-
lonia Płoty 1:5, Stal Lipiany - Vineta 
Wolin 1:0.

Andrzej Garguliński

Tabela po pierwszej kolejce:
1.  Polonia Płoty 1 3 5-1
2.  Świt Szczecin 1 3 5-1
3.  KP Police II 1 3 3-0
4.  Kluczevia Stargard 1 3 4-2
5.  Piast Chociwel 1 3 4-2
6.  Pomorzanin Nowogard 1 3 3-2
7.  Mieszko Mieszkowice 1 3 1-0
8.  Stal Lipiany 1 3 1-0
9.  GKS Mierzyn 1 0 2-3
10.  Sparta Gryfice 1 0 0-1
11.  Vineta Wolin 1 0 0-1
12.  Odra Chojna 1 0 2-4
13.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 1 0 2-4
14.  Arkonia Szczecin 1 0 0-3
15.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 1 0 1-5
16.  Kłos Pełczyce 1 0 1-5

Wyjątkowo w najbliższą środę 
rozegrana zostanie trzecia kolejka 
piłkarskiej V ligi. Tego dnia Po-
morzanin zmierzy się na własnym 
boisku z Polonią Płoty. Postawa 
naszego najbliższego rywala jest 
nieco zagadkowa. Na inauguracje 
rozgrywek Polonia przegrwała na 
własnym boisku ze szczecińskim 
Hutnikiem 0:3, by w drugiej kolejce 
zrehabilitować się gromiąc również 
u siebie beniaminka z Lipian aż 6:2. 
Jak rywale zagrają w środę przekonać 

się będzie można osobiście. Początek 
meczu o godzinie 18.00.

Pozostałe mecze kolejki:
Piast Chociwel - Arkonia Szczecin, 

Odra Chojna - KP Police II, Świt 
Szczecin - Orzeł Trzcińsko-Zdrój, 
Mieszko Mieszkowice - Kluczevia 
Stargard, Kłos Pełczyce - Hutnik 
EKO TRAS Szczecin, Stal Lipiany 
- Sparta Gryfice, GKS Mierzyn - Vi-
neta Wolin.

Andrzej Garguliński
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ReklaMa

Rozpocząłeś pracę lub staż 
a nie wybrałeś jeszcze funduszu emerytalnego? 

Nie daj się wylosować i przyjdź do najlepszych. 
OFE „Dom” od wielu lat plasuje się w czołówce wszelkich rankingów. 

Sprawdź nas na gospodarczych stronach „Rzeczpospolitej”.
Zadzwoń i umów się na spotkanie 694 281 784

ReklaMaReklaMa

Przyjaciele na całe życie
Tylko takim tytułem mogę opa-

trzyć sprawozdanie ze spotkania 
jakie dbyło się w sobotnie przed-
południe 11 sierpnia. Do budynku 
„harcówki”przybyli Ci dla których 
obiekt ten jest symbolicznym pierw-
szym w Nowogardzie domem. Tutaj 
bowiem zamieszkiwali przybysze z 
całego kraju, których los lub nakaz 
pracy do miasta nad jeziorem spro-
wadził.

Tutaj w warunkach internatowych 
zamieszkiwali, tutaj wracali po 

pracy na odpoczynek, tutaj zawią-
zywały się przyjaźnie. „Harcówka” 
jest na początku drogi, drogi którą 
przebyli od jakiegoś miasta na Zie-
miach Odzyskanych do miasta które 
nazwali swoim, naszym.

Doszli do Nowogardu, który mimo 
upływu lat, mimo wyjazdu i układa-
nia sobie życia w innych zakątkach 
kraju pozostał ich Nowogardem, 
miastem najukochańszym pod słoń-
cem.

Animatorem życia „Nowogardzian 

na obczyźnie” jest doskonale znany 
Czytelnikom naszej gazety Stani-
sław Sobczak, aktualnie zamieszkały 
w Kaliszu. Przewodzi on Klubowi 
Przyjaciół Nowogardu, który zrzesza 
byłych mieszkańców naszego miasta 
obecnie rozsianych po całym kraju. 
Na spotkaniu wymieniono miasta 
m.in. Gorzów Wielkopolski, Zielona 
Góra , Jelenia Góra, Wałbrzych, Łódź, 
Lublin, Kraśnik, Kalisz, Wrocław. 

21 członków tego Klubu regularnie 
czyta Dziennik Nowogardzki.

Stanisław Sobczak wypowiedział 
znamienne słowa: W kazdym z tych 
miast czuję się jak u siebie, bo wiem, 

że mam przyjaciół na których mogę 
liczyć w potrzebie.

Kaliski klub utrzymuje ścisłe kon-
takty z Towarzystwem Miłośników 
Ziemi Nowogardzkiej. Dzięki takim 
postaciom jak Franciszek Karo-
lewski, Franciszek Tarczykowski i 
Jan Korneluk byli nowogardzianie 
doskonale orientują się w realiach 
miasta. Zarówno Stanisław Sobczak 
jak i Franciszek Karolewski zajmują 
się dokumentowaniem wydarzeń 
i ocalają od zapomnienia ludzi, 
którzy wnieśli swój wkład w rozwój 
Nowogardu.

Aktualnie Stanisław Sobczak ape-
luje do nowogardzkich nauczycieli 
o pisanie wspomnień. Pragnie je 
opracować i wydać w wersji książko-
wej.  Redakcja „DN” ułatwi kontakt 
wszystkim (byłym i obecnie czynnym 
pedagogom), którzy zechcą dołożyć 
swoją cegiełkę i udokumentować hi-
storię nowogardzkiego szkolnictwa.

Tekst i foto LMM
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kaleNDaRIUM
10 sIeRpNIa
Imieniny: Amadea, Amadeusz, Asteria, 
Bernard, Bogdan, Bogdana, Bogodar, 
Bogudar, Bohdan, Bohdana, Borys, 
Bożdar, Bożydar, Filomena, Hugo, 
Hugon, Hugona, Laurencjusz, Lau-
renty, Prochor, Samanta, Wawrzyniec, 
Wierzchosław i Wirzchosław
1848 - Z dworca kolejowego przy ul. 
Gajowej w Poznaniu odjechał pierwszy 
pociąg do stargardu szczecińskiego. 
Podróż trwała 7 godz. 5 min.

11 sIeRpNIa
Imieniny:  Aleksander, Filomena, 
Herman, Klara, Ligia, Lilia, Piotr, Rufin, 
Telimena, Tyburcja, Tyburcjusz, Tybur-
cy, Włodzimierz, Włodzimir, Włościwoj, 
Zula i Zuzanna.

12 sIeRpNIa
Imieniny: Anicet, Aniceta, Bądzsław, 
Cyriak, Digna, Eunomia, Euzebiusz, 
Fotyn, Herkulan, Hilaria, Innocenty, 
Julian, Julianna, Klara, Largus, Lech, 
Leonida, Makary i Wiktoria.
ONZ - Międzynarodowy Dzień Mło-
dzieży
1896 - w Gdańsku wyruszyły pierwsze 
elektryczne tramwaje
1981 - IBM wprowadził na rynek pierw-
szy model komputera osobistego

13 sIeRpNIa
Imieniny: Benild, Diana, Gertruda, 
Helena, Hipolit, Hipolita, Jan, Kasjan, 
Kasjana, Konkordia, Maksym, Poncjan, 
Radegunda, Radomiła, Sewera, Wig-
bert, Wojbor i Wolebor
Międzynarodowy Dzień Osób le-
woręcznych
1976 - Wprowadzono kartki na 
cukier

ReklaMa

Pogotowie przyjechało
Zadzwoniła do mnie czytelniczka oburzona na lekarza pogotowia ratunkowego, który miał dyżur we wtorek, 31 

lipca bieżącego roku około godziny czternastej. Po otrzymaniu telefonu udałem się na spotkanie z czytelnikami naszej 
gazety, które miało miejsce na ulicy Mikołaja Reja w Nowogardzie. 

Oto czego się dowiedziałem od 
czytelników pragnących zachować 
anonimowość- dane personalne do 
wiadomości redakcji.

Pan L. – Do zdarzenia doszło 
w ubiegły wtorek, około godziny 
czternastej. Naszego sąsiada nie było 
widać od trzech dni, więc zdecydo-
wałem się zajść do niego. Z początku 
sądziłem, że Ryszard wyjechał do 
pracy, do Gryfina. Gdy poszedłem 
do niego, znalazłem go leżącego na 
podłodze, między ławą a tapczanem. 
Był przykryty kołdrą.

Nie byłem w stanie samodzielnie 
przenieść go na tapczan, więc udałem 
się po pomoc. Muszę w tym miejscu 
zaznaczyć, że nie mogłem nawiązać 
z Ryszardem kontaktu słownego, aby 
dowiedzieć się co się stało. Przed 
domem spotkałem sąsiadkę Z. K. 
Opowiedziałem jej, co się wydarzyło. 
Ta wówczas zawołała swego syna.

Z.K. – Mój syn po ułożeniu pana 
Ryszarda na tapczanie przybiegł 
do domu, abym zatelefonowała po 
pogotowie, gdyż sąsiad ma wykrzy-
wione usta jak po wylewie lub para-
liżu. Po moim telefonie przyjechało 
pogotowie ratunkowe z doktorem 
Więckiem, dwoma sanitariuszami i 

kierowcą. Podczas pobytu lekarza, 
nie znajdowałam się w domu sąsiada. 
Ale był tam mój syn. Ten po odjeździe 
pogotowia powiedział mi, że lekarz 
nie zbadał sąsiada, a nawet do niego 
nie podszedł. 

Lekarz stwierdził, że Ryszard jest 
pijany, więc lepiej żeby umarł, skoro 
nie stać go na jedzenie, a stać go na 
picie. On do szpitala pijaka w żadnym 
wypadku nie zabierze. Powiedział 
ponadto synowi, że za przyjazd po-
gotowia kosztami zostanie obciążony 
mój syn, gdyż wezwanie pogotowia 
do pijaka było nieuzasadnione, po 
czym odjechał. 

Córka pana Ryszarda mówi: „mój 
ojciec ma 57 lat i mieszka samotnie. 
O całej historii dowiedziałam się od 
sąsiadów ojca”. Gdy tylko poinfor-
mowali mnie o tym, co się stało, od 
razu poszłam do ojca. Nie wyczułam 
żadnej woni alkoholu. Moje spostrze-
żenia potwierdziły wyniki badań 
lekarskich, przeprowadzonych w 
szpitalu. Nie wykazały one bowiem 
zawartości alkoholu we krwi ojca..

Ojciec trafił do szpitala na oddział 
wewnętrzny. Potem przeniesiono go 
na oddział chirurgiczny w Nowogar-
dzie, w stanie ciężkim. 

Z.K: „Po upływie około od 2,5 do 
3 godzin zdecydowałam się wspólnie 
z synem ponownie zatelefonować na 
pogotowie. Tym razem przyjechał 
inny lekarz. Nie znam jego imienia 
i nazwiska. Lekarz ten stwierdził, 
że pan Ryszard jest odwodniony i 
zdecydował o natychmiastowym 
przewiezieniu go do szpitala. Nie 
potwierdził też stanu nietrzeźwości 
u pana Ryszarda.

Pan L. – W niedzielę odwiedziłem 
Ryszarda w szpitalu. Niestety, jego 
stan zdrowia jest na tyle ciężki, że nie 
pozwolił nam na rozmowę. Ryszard 
próbował mówić, lecz przychodziło 
mu to z wielkim trudem. Powiedział 
jedynie, że bolała go ręka i noga, 
ale obecnie już nie cierpi. Myślę, że 
znajdował się pod wpływem środków 
przeciwbólowych.

Takich informacji udzielili mi 
moi czytelnicy. Dziękuję im za to, że 
zdecydowali się opowiedzieć mi tę 
wstrząsającą historię.

A w jaki sposób na przedstawione 
wyżej zdarzenia spogląda druga stro-
na – czyli lekarz? Do opisanej sprawy 
wrócimy na łamach naszej gazety. 

Ireneusz Karczyński

Na bezdrożach 
Węgorzy

Dzierganie, gotowanie, przyszywa-
nie guzików – wszystko to czeka na 
przyjezdnych i turystów, którzy 12 
sierpnia wybiorą się do Węgorzy.

Tę kolejną imprezę w ramach 
projektu „Szansa bezdroży” przy-
gotowała Lokalna Grupa Działa-
nia, przy wsparciu rady sołeckiej  i 
mieszkańców Węgorzy. Dzięki m. 
in. funduszom przyznanym przez 
stowarzyszenie „Szanse bezdroży” w 
najbliższą niedzielę o godzinie 12.00 
rozpocznie się piknik rodzinny, w 
czasie którego rozegrany zostanie 
turniej składający się z dziesięciu 
„asportowych” konkurencji, takich 
jak: bicie piany czy tarcie ziemniaków, 
oczywiście na czas; zaprzyjaźnione 
sołectwa zagrają w „Dwa ognie”; zaś 
całości dopełni mała gastronomia 
oraz muzyka kapeli podwórkowej i 
zespołu „Avanti”.

Patrycja Binięda

Wymień dowód w sobotę!
Przypominamy, że jeszcze przez trzy soboty sierpnia można składać wnio-

ski o wymianę starego dowodu osobistego. Pracownik Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie przyjmuje petentów od godz. 8.00 do 14.00.

Należy przedłożyć wniosek wypełniony czarnym długopisem, dwa zdjęcia, 
stary dowód osobisty oraz potwierdzenie opłaty na 30 zł. Uwaga: wpłaty 30 
złotych dokonujemy w kasie UM w każdy dzień roboczy - należy więc doko-
nać jej wcześniej, w inny dzień niż sobota. W soboty nie obowiązują terminy 
wynikające z wcześniejszych zapisów.

LMM

Spotkania 
dla dzieci

Chrześcijanskie Centrum Pomo-
cy i Ośrodek Pomocy Społecznej 
zapraszają wszystkie chętne dzieci 
w wieku od 6 do 13 lat na spotkania 
w ramach „KIDS CLUB”.

Spotkania odbywać się będą od 
23 do 30 sierpnia w godzinach od 
11.00 do 14.00 w namiocie ustawio-
nym przy plaży miejskiej. Wejście 
od strony placu Szarych Szeregów.

W programie zajęcia sportowe, 
artystyczne, muzyczne i historie 
biblijne prowadzone przez grupę 
młodzieży z miasta Bredford (An-
glia).

Dla każdego dziecka przewidzia-
no słodki poczęstunek.

Teresa Skibska 
– kierownik OPS

Cezary Komisarz 
– pastor KECh
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Po interwencji DN

Rozbiorą ruderę
Wyszomierz jest jedną z najbardziej zadbanych miejscowości w naszej 

okolicy. Jednak jego wizytówką dla osób podróżujących pociągami jest 
rozsypujący się budynek przystanku kolejowego. Po naszej interwencji dy-
rekcja oddziału gospodarowania nieruchomościami PKP SA zobowiązała 
się rozebrać tę ruderę.

Budynek byłego przystanku kole-
jowego leży poza samym Wyszomie-
rzem. Niemniej tablica z nazwą miej-
scowości chluby jej mieszkańcom nie 
przynosi. Jest to tym bardziej bolesne, 
że dbają oni o wygląd swojej wioski. 
Na głównej ulicy od lat przycinane 
są i malowane przydrożne drzewa 
sprawiające bardzo korzystne wraże-
nie. Trudno więc się pogodzić z tym, 
że podróżujący pociągami utożsa-
miają Wyszomierz z rozpadającym 
się budynkiem byłego przystanku 
kolejowego.

Czasy jego świetności pamiętają 
nieliczni, ale w ostatnim czasie 
przedwojenny budynek stał się roz-
sypującą się ruderą. Z jednego stropu 
i z części ścian pozostała kupa gruzu. 
Powyrywane słupy grożą zawaleniem 
się kolejnych. Głębokie studzienki za-
bezpieczone są dziurawymi drzwia-
mi. Cały budynek stanowi poważne 
zagrożenie. 

Banałem, ale niestety prawdziwym, 
jest to, że w czasie wakacji dzieci i 
młodzież, mając dużo wolnego czasu, 
może wpaść na pomysł, by spędzić 
go właśnie tam. Nie trudno jest się 
domyślić, czym takie zabawy mogą 
się skończyć. 

Właścicielem tego budynku jest 
PKP SA. Skontaktowaliśmy się ze 
szczecińskim oddziałem tej firmy, 
by dowiedzieć się, co zamierza z 
nim zrobić. Co zrozumiałe, nasz roz-
mówca, zastępca dyrektora oddziału 
gospodarowania nieruchomościami 

Mariusz Jankowski musiał zazna-
jomić się z tą sprawą, ale zadziałał 
bardzo sprawnie, gdyż jeszcze przed 
naszą drugą rozmową w Wyszo-
mierzu pojawiła się ekipa, która 
zabezpieczyła budynek palikami i 
taśmami ostrzegawczymi. Jak nam 
powiedział kierowany przez niego 
oddział, aktualnie rozbiera ogromną 
ilość niepotrzebnych Kolei budyn-
ków, ale czasami trzeba reagować 
szybciej. I tak właśnie się stanie w 
przypadku budynku przystanku w 
Wyszomierzu, który zostanie roze-
brany wcześniej niż to przewidywały 
pierwotne plany. Nie należy się jed-
nak spodziewać, że stanie się to z dnia 
na dzień. Procedury i uzgodnienia z 
inspektorem budowlanym a nawet 
konserwatorem zabytków trochę 
trwają. „Myślę, ze w ciągu dwóch mie-
sięcy ten budynek zostanie rozebrany” 
– kończy Jankowski.

Czekamy.
Ag

Rozwalająca się rudera stanowi poważne zagrożenie i jest kiepską wizy-
tówką Wyszomierza. Dla jego mieszkańców jest to tym bardziej bolesne, że 
ich miejscowość należy da najbardziej zadbanych w naszej okolicy.
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Nasza sonda
W naszej sondzie ulicznej zapytaliśmy 

mieszkańców Nowogardu o to, jak spędzają 
czas letni..

Pan Andrzej Pylak z Mrzeżyna i Pan Bronisław 
Spór

Generalnie rzecz biorąc - pracujemy. Jesteśmy 
zatrudnieni w jednej z firm budowlanych. Z po-
wodu wielu obowiązków nie ma czasu, aby gdzieś 
wyjechać. Jedyną odskocznię stanowi jezioro i 

plaża.

Szymon Żak 
Czasami chodzę nad je-

zioro i jeżdżę nad morze 
z rodzicami. Niedawno 
byłem w Pobierowie. 

Kiedy jestem w domu, 
lubię też wychodzić na dwór 
i bawić się z kolegami. 

Pani Anita Kowal-
czyk z kuzynem Igo-
rem

Tegoroczne wakacje 
spędzam w Nowogar-
dzie. Najczęściej uma-
wiam się z koleżankami 
i idziemy razem na pla-
żę. Oprócz tego robimy 
razem zakupy, wycho-
dzimy na miasto lub oglądamy filmy. 

Pan Kamil Turski
Wakacje spędzam w domu 

i na boisku, gdyż trenuję 
w „Pomorzaninie”. Cieszy 
mnie, że poprawiła się po-
goda, tak więc będzie można 
pójść na plażę. Myślę także o 
wyjeździe do kuzyna, który 
mieszka w Poznaniu. A tak 
po za tym, bardzo miło spę-

dzam czas. Czas letni spędzam w Nowogardzie. 

Pani Ewa Piekarska
Czas letni spędzam w 

Nowogardzie, pracuję. 
Lato kojarzy się m.in. z 
urlopem, jednakże cięż-
ko pomyśleć o choćby 
krótkim wypoczynku, gdy 
dostaje się tysiąc złotych 
miesięcznie i ciąży nad 
głową nawał obowiązków. 
Na wyjazd trzeba by było 
odkładać przynajmniej pół roku. Jeżeli już planowa-
łabym wyjazd, to raczej w celach zarobkowych.

ps

Za chlebem, modlitwą i  z ciekawości
Wielka Brytania, Niemcy, Dania, Szwecja to najczęstsze wybory, na jakie decydują się mieszkańcy 

Nowogardu, wybierający się w daleką podróż. Nie są to jednak wyjazdy wypoczynkowe, lecz w poszu-
kiwaniu godniejszych zarobków.

Za pośrednictwem nowogardzkiego biura 
podróży „Travel”, w każdym z miesięcy bieżą-
cego roku około 30 osób wyjechało za granicę, 
w celach zarobkowych. W lipcu liczba wyjeż-
dżających wzrosła do niemal 50. 

Spośród wycieczek największą popularnością 
wśród nowogardzian cieszą się te organizowane 
przez parafie. W bieżącym roku Biuro Turystyki 
i Podróży „Travel” przygotowało trzy takie 
wyjazdy, m.in. do Włoch i do sanktuarium w 
Medugorje. W sierpniu będzie miał miejsce 
kolejny – tym razem do Wilna. W każdej piel-
grzymce bierze udział od 40 do 50 osób.

Zamówień na wycieczki i wczasy jest nie-
wiele, mimo że ich cena często nie różni się od 
wysokości opłaty, jaką należy uiścić za uczest-
nictwo w pielgrzymce (np. cena pielgrzymki do 
Włoch wynosi 1700 zł, zaś cena podobnej wycieczki 
na Płw. Apeniński – 1529 zł). „Od początku roku zor-
ganizowaliśmy wyjazdy dla jedynie kilkunastu osób do 
Egiptu i Tunezji – mówi przedstawiciel jednego z biur 

– Myślę, że problem tkwi w dużej mierze w przekona-
niach ludzi. Wydaje się im, że oferta biura w Szczecinie 
będzie korzystniejsza od naszej. A tymczasem, my 
ściśle współpracujemy z biurami turystycznymi ze 
Szczecina. Pośredniczymy przy sprzedaży ich oferty 

wypoczynkowej. A to oznacza, że 
usługa, jaką wykonujemy, a także 
jej cena są takie same.”

Bardzo niskie zainteresowanie 
mieszkańców Nowogardu ofertą 
turystyczną lokalnych biur podróży 
powoduje, że określenie dokąd i jak 
często nowogardzianie wyjeżdżają 
jest możliwe jedynie  w oparciu 
o spekulacje. Według informacji 
przekazanych przez szczeciński 
oddział „Orbis Travel”, jedno z naj-
większych polskich biur, ogromną 
popularnością cieszą się w tym 
roku wśród turystów wyjazdy na 
wyspy greckie: Rodos, Kretę, a 
także na Riwierę Turecką.

Patrycja Binięda

Nowogardzkie podróże

Już po terminie
3 sierpnia upłynął termin składania wniosków do Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu 

Urzędu Miejskiego w Nowogardzie (ul. 3 Maja 6) o dofinansowanie zakupu podręczników oraz 
jednolitych strojów. 

Wpłynęło 288 wniosków o dofinansowanie pod-
ręczników szkolnych, w tym: klasa 0 – 58, klasa I 
– 74, klasa II – 75, klasa III – 81 wniosków. O dofi-
nansowania do mundurków szkolnych ubiegają się 
574 osoby (i tu: 432 uczniów szkoły podstawowej 
oraz 142 z gimnazjum).

Aby ubiegać się o pomoc materialną, wystarczyło 
tylko złożyć wniosek, a w nim: wypełnić oświad-
czenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia, 
potwierdzić prawdziwość wpisanych danych 
podpisem. Warunkiem otrzymania pieniędzy jest 
przedstawienie dyrektorowi szkoły dowodu zakupu 
podręczników (imienna faktura bądź rachunek). 
Wniosek o dofinansowanie można złożyć, gdy 
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 
zł netto.

Program dofinansowania składa się z dwóch 
części. Pierwsza to dofinansowanie na zakup 
podręczników dla uczniów szkoły podstawowej z 
klas 0 – 3. I tu odpowiednio, w zależności od ceny 
podręczników, kwoty są następujące:

Klasa 0 – 70 zł 
Klasa I – 130 zł
Klasa II – 150 zł
Klasa III – 170zł.
Druga dotyczy dofinansowania zakupu mun-

durków i obejmuje uczniów szkoły podstawowej i 
gimnazjum. Kwota, o jaką można się ubiegać, jest 
stała i wynosi 50 zł. 

Opr. PM
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Z okazji 
urodzin i imienin

Marii 
Pierzchale

dużo szczęścia, radości, 
uśmiechu, samych przyjemnych 

i spokojnych dni
życzą

kochający mąż, 
córki z mężami i wnuki

życZeNIa

Wszystko, 
co najlepsze dla

Eweliny 
Berneckiej,

na której bardzo mi zależy,
którą bardzo kocham,

za którą bardzo tęsknię
i której mi bardzo brakuje

Marcin

Osina liczy na rozwój
Gminne Centrum Animacji to jedna z szeregu inwestycji przewidzianych w gminie Osina w 

latach 2007 – 2013.

Spółdzielnia Mieszkaniowa: Gardno” zarządza 
54 budynkami, w których znajduje się 1.636 lokali 
mieszkalnych i użytkowych, oraz 142 garażami. 
Prace związane z realizacją przekształceń wynika-
jących z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
trwają od 2002 roku. W tym czasie uregulowano 
stosunki własnościowe wszystkich gruntów, na 
których zbudowano budynki spółdzielni prze-
kształcając jednocześnie prawo użytkowania wie-
czystego gruntów w prawo własności. W wyniku 
trwających 3 lata prac geodezyjnych dokonano 
podziałów gruntów tak, aby każdy budynek sta-
nowił odrębną nieruchomość. Dzięki tym pracom 
spółdzielnia przygotowana jest do realizacji posta-
nowień znowelizowanej ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych.

Obecnie trwa inwentaryzacja nieruchomości 
w celu określenia przedmiotu odrębnej własności 
wszystkich lokali w danej nieruchomości. Na 
jej podstawie, zgodnie z art. 42 ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych, Zarząd przygotuje 
uchwały określające przedmiot odrębnej własności 
dla każdej nieruchomości. Proces ten ze względu 
na ilość obiektów potrwa ok. 3 m-cy. Projekty 
uchwał zostaną wyłożone w siedzibie spółdzielni 

Przebieg uwłaszczeń w SM Gardno
Zgodnie z obietnicą rozpoczynamy druk materiałów, które wyjaśnią członkom SM „Gardno” wszyst-

kie problemy związane z przekształcaniem lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielczego w odrębną 
własność.

Prezes SM „Gardno” Jan Smolira w kolejnych piątkowych wydaniach „DN” przedstawiał będzie 
przebieg procesu przekształceń oraz odpowiadał na pytania mieszkańców. Pytania prosimy kierować 
do redakcji lub bezpośrednio do Zarządu SM „Gardno”.   LMM 

na co najmniej 14 dni, po pisemnym, wysłanym co 
najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem, imiennym 
powiadomieniu o terminie i miejscu wyłożenia 
projektów uchwał do wglądu tych osób, których 
te projekty uchwał dotyczą i którym, zgodnie z 
przepisami ustawy przysługuje prawo żądania 
przeniesienia na nich własności poszczególnych 
lokali. Każda osoba uprawniona, nawet jeżeli 
nie złożyła wniosku o ustanowienie odrębnej 
własności lokalu, otrzyma więc pisemne zawia-
domienie o przygotowaniu uchwały dotyczącej 
jego budynku. Osoby te mogą w terminie 14 dni 
po upływie okresu wyłożenia projektu uchwały do 
wglądu przedstawić zarządowi spółdzielni pisemne 
wnioski dotyczące zmian tego projektu. Zarząd 
zobowiązany jest w terminie 14 dni rozpatrzyć 
te wnioski i najdalej w terminie 14 dni podjąć 
uchwałę o treści uwzględniającej dokonane korek-
ty. Podjęta w ten sposób uchwała jest podstawą do 
zawarcia umowy notarialnej.

Spłata nominalnej wartości umorzenia kredy-
tu dla lokalu ze spłaconym kredytem bankowym 
wynosi od 0,13 zł/m2 do 6 zł/m2, czyli dla lokalu o 
pow. 60 m2 nie przekroczy kwoty 360 zł. Do tego 
dochodzą koszty opłaty notarialnej i koszty opłaty 
wieczystoksięgowej (ok. 625 zł). Osoby ubiegające 
się o przekształcenie lokalu zobowiązane są rów-
nież do spłaty zadłużenia czynszowego. Z tego 
tytułu do kasy spółdzielni powinno wpłynąć 130 
tys. zaległych zobowiązań z tego tytułu.

Zmiana ustawy nie zmieniła niestety sytuacji 
lokatorów posiadających lokale obciążone kredy-
tem bankowym. W ich przypadku ustanowienie 
odrębnej własności lokalu związane jest z koniecz-
nością spłaty kredytu bankowego zgodnie z zasa-

dami określonymi w ustawie z dnia 30 listopada 
1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych 
kredytów mieszkaniowych (Dz.U. 94 z 2005 r., 
poz. 766 z późn. zmianami). Radykalna zmiana 
sytuacji tych członków spółdzielni może nastąpić 
wyłącznie w przypadku podjęcia przez Sejm no-
welizacji tej ustawy i istotnej redukcji zadłużenia 
z tego tytułu.

Zainteresowanie przekształceniami jest duże. 
Do dnia dzisiejszego wpłynęło 335 wniosków o 
ustanowienie odrębnej własności lokali, z tego 
25 dotyczy przekształceń własnościowego prawa, 
237 - lokatorskiego prawa w lokalach z całkowicie 
spłaconym kredytem oraz 73 wnioski dotyczące 
przekształcenia lokatorskiego prawa w lokalach 
obciążonych kredytem. Biorąc pod uwagę sto-
pień zaawansowania naszych przygotowań do 
przekształceń, jestem przekonany, że niezależnie 
od dalszych losów tej ustawy, każdy uprawniony 
członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno” za-
interesowany przekształceniem za „symboliczną 
złotówkę” prawa do zajmowanego lokalu skorzysta 
z tej możliwości.

Prezes SM”Gardno” 
Jan Smolira

Wspomniane centrum miałoby być nową sie-
dzibą gminnej biblioteki publicznej. W nowym 
budynku mieściłaby się m.in. pracownia interne-
towa i sala widowiskowa. Właśnie opracowywana 
jest dokumentacja techniczna projektu dzięki 
środkom pozyskanym w ramach II schematu 
pilotażowego programu Leader +. Budowa nowej 
siedziby biblioteki nie jest najważniejszym spo-
śród ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego na lata 
2007 – 2013. Podstawową inwestycją, jaką chce 
zrealizować gmina, jest skanalizowanie wszyst-
kich miejscowości położonych na jej terenie oraz 
budowa nowej oczyszczalni ścieków. Koszt reali-
zacji powyższego projektu ma wynieść 26 mln zł. 
Gmina ma zapewnione w swym budżecie 4 mln 
na wkład własny. Będzie się starać o 75 procent 
dofinansowania w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego. „Mamy już gotową dokumentację 
techniczną – mówi Krzysztof Szwedo, specjalista 
ds. programowania, rozwoju i promocji gminy 

– Czekamy teraz już tylko na ogłoszenie terminu 
złożenia wniosków.” 

Inne inwestycje, jakie gmina ma zamiar zrea-
lizować w latach 2007 – 2013 to m. in. budowa 
chodników i placów zabaw w poszczególnych 
miejscowościach, modernizacja i rozbudowa świet-
licy w Redle, Kościuszkach, Kikorzach i Węgorzy-
cach, budowa świetlicy i boiska w Krzywicach, a 
także uzbrojenie terenów pod inwestycje i pod 
budownictwo mieszkaniowe. Krzysztof Szwedo 
zapewnia, że dokumentacja techniczna większości 
projektów jest już gotowa. Gmina ma nadzieję 
uzyskać środki na ich realizację przede wszystkim 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
„Z nadchodzących z Urzędu Marszałkowskiego 
sygnałów wynika, że nabór wniosków będzie miał 
miejsce najwcześniej na przełomie 2007 i 2008 
roku” – mówi Krzysztof Szwedo.

Patrycja Binięda
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Atrakcyjne projekty Wydziału 
Rozwoju Lokalnego i Funduszy

Na początku tego roku w Urzędzie 
Miejskim w Nowogardzie powołano 
do życia Wydział Rozwoju Lokalne-
go i Funduszy. Do jego zadań należy 
promocja naszego miasta oraz przy-
gotowanie i tworzenie projektów, na 
podstawie których będą składane 
wnioski o pozyskiwanie środków ze-
wnętrznych.

Wydział ten przyjmuje wnioski, 
aplikuje i przeprowadza postępowanie 
przygotowawcze. Prowadzi działalność 
szkolącą wśród pracowników urzędu 
i jednostek organizacyjnych, głównie 
placówek oświatowych. Prowadzi tak-
że rejestr wniosków do aplikacji i jest 
w bezpośrednim kontakcie z urzędem 
marszałkowskim, który na ten czas 
jest największym dystrybutorem środ-
ków zewnętrznych. Kierownikiem tego 
wydziału jest pan Tobiasz Lubczyński. 
W wydziale tym sprawami funduszy 
zajmuje się pan Cezary Marcinkowski 
i pan Przemysław Sońtka. Są to nowe 
twarze w urzędzie, osoby młode, krea-
tywne i dobrze przygotowane do pracy. 
Głównym polem działania zespołu jest 
opracowywanie dokumentów strate-
gicznych, bez których nie możemy apli-
kować po środki zewnętrzne, wieloletni 
plan inwestycyjny, którego wcześniej nie 
było, czy też korekta planu rewitalizacji 
miasta. Rysują się perspektywy opra-
cowania wniosków bardzo istotnych, 
takich jak „Gminna Strategia Ochrony 
Zabytków Sakralnych” – będzie to jeden 
z pierwszych tego typu dokumentów w 
województwie. – powiedział zastępca 
burmistrza pan Artur Gałęski 

O bliższe informacje na ten temat, 
poprosiliśmy kierownika Wydziału 
Rozwoju Lokalnego i Funduszy   pana 
Tobiasza Lubczyńskiego. 

Proszę pokrótce opisać działalność 
nowopowstałego wydziału.

Wydział Rozwoju Lokalnego i Fun-
duszy zajmuje się pozyskiwaniem 
środków z Unii Europejskiej. Jednakże 
zanim zaczniemy takie środki pozyski-
wać musimy przygotować niezbędne 
dokumenty strategiczne. Chcielibyśmy 
stworzyć warunki do rozwoju miasta 
i gminy Nowogard, przynajmniej na 
lata 2007-2013, poprzez położenie du-
żego nacisku na rozwój gospodarczy 
i rozwój turystyczny miasta. Chcemy 
ponadto wykorzystać lokalizacje mia-
sta, aby zintensyfikować jego promocję. 
Dołożymy także szczególnych starań, 
aby na terenie naszej gminy rozwijała 
się agroturystyka.

W jaki sposób zamierzacie uzyskać 

fundusze zewnętrzne? Wiadomo, że 
potrzebna jest odpowiednia doku-
mentacja, której niestety brakuje dla 
realizacji wielu projektów.

Brak właściwej dokumentacji utrud-
nia nam pozyskiwanie tych środków, 
dlatego pracujemy nad dokumentami 
strategicznymi, takimi jak np. Strategia 
Rozwoju Miasta i Gminy Nowogard na  
latach 2007 – 2013  oraz plan rozwoju 
lokalnego, pracujemy także nad realiza-
cją programów odnowy 33 miejscowości 

gminnych. Na chwilę obecną, kończymy 
program odnowy sołectwa Wyszomierz. 
W trakcie przygotowania jest również 
Wieloletni Plan Inwestycyjny na co 
najmniej 3 lata. Ponadto, aktualizuje-
my Lokalny Plan Rewitalizacji miasta i 
gminy Nowogard, który bardzo dobrze 
komponuje się z planami zagospodaro-
wania terenów wokół jeziora, opraco-
wywanymi przez Wydział Inwestycji 
oraz ze strategią rozwoju miasta. Jeżeli 
będziemy mieli gotowe powyższe doku-
menty, będą podstawy do występowa-
nia o środki zewnętrzne. Oczywiście nie 
tylko te dokumenty są nam potrzebne. 
Brak jest również planów zagospodaro-
wania przestrzennego, które są bardzo 
kosztowe, lecz niestety niezbędne. W 
tym momencie urząd miasta, musi za-
płacić za stworzenie takich dokumen-
tów. Pocieszającą rzeczą jest jednak to, 
że koszty te są kwalifikowane, tak więc 
w przyszłości będziemy mogli zaliczyć 
je jako wkład własny w projektach in-
westycyjnych. Oprócz tego do realizacji 
konkretnych  celów potrzebna jest rów-
nież szczegółowa dokumentacja tech-
niczna.

Które projekty Wydział planuje 
zrealizować w najbliższym czasie?

W kwietniu tego roku złożyliśmy 
wniosek o modernizację kompleksu 

sportowo-rekreacyjnego przy szkole pod-
stawowej w Strzelewie. Otrzymaliśmy 
odpowiedź, że zostało nam przydzie-
lone dofinansowanie w wysokości 18  
100 PLN. Wnioskowaliśmy o 20 tys. 
PLN, suma ta została nam obniżona, 
ale minimalnie. W stosunku do innych 
gmin, które występowały o środki, na-
sza gmina uzyskała najlepszy wynik. 
Tak więc powstanie w tym miejscu boi-
sko do koszykówki, siatkówki, bieżnia 
oraz pełnowymiarowe boisko do gry w 
piłkę nożną. Kolejny projekt, na który 
już dostaliśmy dofinansowanie to tzw. 
„Leśne spotkania w plenerze”. Środki 
na ten cel w wysokości 6 tys. 880 PLN 
wpłynęły z fundacji polsko-niemieckiej. 

Pomagaliśmy również pisać projekty na 
wycieczki edukacyjne w ramach kon-
kursu ogłoszonego przez Kuratorium 
Oświaty w Szczecinie. Złożono kilka 
projektów a dofinansowanie, w kwocie 
4 tys. 935 PLN, otrzymał jeden z nich, 
autorstwa pani Anny Krzywania z SP 2. 

Na dzień dzisiejszy daje to nam kwotę 
ok. 29 tys. PLN środków pozyskanych, 
przy założeniu, że wydział rozpoczął 
działanie w czerwcu. Złożyliśmy dodat-
kowo do kuratorium oświaty 24 projekty 
w ramach wyrównywania szans eduka-
cyjnych z wnioskami o dofinansowanie 
w wysokości ok. 140 tys. PLN. Mamy 
nadzieję, że co najmniej  połowa z nich 
otrzymała dofinansowanie. Nadmienić 
należy, że własny wkład finansowy 
do tych projektów przy założeniu, że 
zawsze powinno to być 30 % wyniósł 
niecałe 9 tys. PLN. Mamy ponadto nie-
małe szanse na uzyskanie środków na 
budowę tzw. Euroboiska. Niestety kon-
struowanie i aktualizacja dokumentów 
strategicznych zabiera nam mnóstwo 
czasu i musimy się skoncentrować nad 
ich dopracowaniem, tym bardziej, że 
chcielibyśmy je przedstawić na najbliż-
szej sesji Rady Miejskiej. Pragniemy, aby 
zostały one jak najszybciej wdrożone, 
oczywiście pod warunkiem, ze zostaną 
przyjęte. W międzyczasie, będziemy 
realizowali projekty edukacyjne, kul-
turalne oraz mające na celu poprawę 
infrastruktury społecznej. Cały czas 
oczekujemy na możliwość składania 
wniosków do Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, bowiem w jego ramach 
będą mogły być realizowane większe 
programy. Realizacja przedstawionych 
powyżej planów pozwoli na stworzenie 
podstawy do uczynienia Nowogardu 
ośrodkiem, który mógłby w przyszło-
ści przyciągać do naszego miasta wielu 
turystów, a także umożliwić naszym 
mieszkańcom wyższy standard życia i 
wypoczynku. 

Bardzo dziękuję
rozmawiał Piotr Słomski

Dyskusja nad strategią rozwoju miasta i gminy Nowogard na lata 2007 
– 2013 oraz sołectwa Wyszomierz na lata 2007 – 2012

Miało być pięknie …
Nie minął rok od oddania do użytku 

chodnika przy ul. Radosława.
We wrześniu ubiegłego roku było 

uroczyste oddanie tego chodnika, 
był Burmistrz, uroczyste przecięcie 
wstęgi.

Obecnie chodnik przed sklepem 
pana Kowalczyka jest zniszczony przez 
samochody, które wjeżdżają na chodnik 
i stają przed sklepem.

Również ostatnio padające deszcze 
doprowadziły do tego, że przy chodni-
ku powstały dziury.

Nasi czytelnicy – mieszkańcy osiedla 
Radosław - zastanawiają się czy długo 
mają czekać na naprawę tego chodnika? 
Czy remonty te muszą odbywać się co 
rok? I wreszcie: czy przed sklepami 
nie można wybudować zajazdu dla 
zmotoryzowanych klientów tak, aby 
nie wjeżdżali na chodnik? Plac przed 

sklepami przecież jest duży i zmieści 
się tam niejeden pojazd.

Skoro już o naprawach mowa, to 
należy również zwrócić uwagę na 
park przy osiedlu Waryńskiego oraz 
alejkę nad jeziorem od tej ulicy do ul. 
Zielonej.

Park przy osiedlu prezentuje się ład-
nie, ale tylko w pogodne dni.

Niestety, gdy pada deszcz nie sposób 
tamtędy przejść, gdyż woda stoi nie 
tylko na alejach, ale i na trawnikach.

To samo dotyczy wspomnianych alei 
od ul. Waryńskiego do Zielonej. Były co 
prawda obietnice składane przez bur-
mistrza, iż na wiosnę tego roku alejka ta 
będzie naprawiana. Niestety już lato się 
kończy a efektów obietnicy brak.

No cóż miało być tak pięknie, a wy-
szło … jak zwykle!

IK 
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Firma MJO Tartak Goleniów
zatrudni mężczyzn do produkcji palet

Mile widziani renciści i emeryci
ul. Tartaczna 1, Goleniów, tel. 091 418 02 25

Rada Sołecka w Strzelewie
składa serdeczne podziękowanie

mieszkańcom Strzelewa 
za pomoc w organizacji 

zabawy tanecznej 
z loterią fantową.

Szczególne podziękowanie dla fundatora 
głównej nagrody firmy Bicykl Jana Zugaja.

Rada Sołecka w Strzelewie
  P.S. Rower wygrał p. Roman Saniuk

Naprawa 
i konserwacja podwozi

Mechanika i blacharstwo
Michał Jankowski

                         Wojtaszyce 37
                     Tel. 0788 667 958

Rada Sołecka Dąbrowy zaprasza 
wszystkich na zabawę taneczną 

w dniu 18.08.2007 oczywiście do Dąbrowy. 
Przy dobrej pogodzie tańce będą na świeżym powietrzu.Przy gorszych 

warunkach zapraszamy na salę. Poczatek godz. 20.00, oferujemy wstęp 
wolny, grila, ognisko, zaopatrzony bufet i dobrą zabawę.   

      Rada Sołecka

cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

ReklaMaReklaMa ReklaMa

W obiektywie Jana korneluka   -  Nowogard „wczoraj”
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 Tynki maszynowe, gipsowe, 
cementowo-wapienne z agregatu,

docieplanie budynków, styropian, wełna, elewacje
Tel. 514 386 866, 513 872 042

Swedwood jest grupą przemysłową wchodzącą w skład IKEA. Nasz 
zakład jest producentem mebli sosnowych. Swoją działalność rozpoczął 
od 1996 r. Jesteśmy firmą dynamicznie rozwijającą się i wciąż tworzącą 
nowe miejsca pracy. Swedwood oddział Goleniów  poszukuje pracown-
ików na stanowiska: 

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
Od kandydatów oczekujemy: 
• dyspozycyjności, samodzielności, sumienności
• umiejętności pracy w zespole.
• kurs operatora wózka widłowego, 
Oferujemy:
• wynagrodzenie do negocjacji
• po okresie próbnym wynagrodzenie podwyższane adekwatnie do  
osiąganych efektów
• nowoczesne zaplecze socjalne gwarantujące bardzo dobre warunki 
sanitarne 
• posiłek regeneracyjny dla każdego pracownika 
• bezpieczne warunki pracy oraz odzież ochronną 
Dokumenty aplikacyjne (cv i list motywacyjny) prosimy przesyłać do 
29.06.2007 na adres:

Swedwood Poland sp. z o.o. oddział Goleniów, 
Dział Personalny, 72-100 Goleniów ul. Pułaskiego 19

lub na adres e-mail:   
anna.ciszak@swedwood.pl, barbara.brygman@swedwood.pl

Prosimy o umieszczenie w ofercie klauzuli o następującej treści: ,,Wyrażam zgodę na przet-
warzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych, Dziennik Ustaw nr 133 poz. 883),, 

Swedwood
Poland Sp.z o.o. oddział Goleniow

Swedwood jest grupą przemysłową wchodzącą w skład IKEA. Nasz 
zakład jest producentem mebli sosnowych. Swoją działalność rozpoczął 
od 1996 r. Jesteśmy firmą dynamicznie rozwijającą się i wciąż tworzącą 
nowe miejsca pracy. Swedwood oddział Goleniów  poszukuje pracown-
ików na stanowiska: 

PRACOWNIK PRODUKCJI
od kandydatów oczekujemy: 
• dyspozycyjności, samodzielności, sumienności
• umiejętności pracy w zespole.
• mile widziane doświadczenie w zawodzie stolarskim lub meblarskim, 
Oferujemy:
• wynagrodzenie w okresie próbnym wraz z premią produkcyjną w 
wysokości min. 8,5 zł/h brutto
• po okresie próbnym wynagrodzenie podwyższane adekwatnie do  
osiąganych efektów
• nowoczesne zaplecze socjalne gwarantujące bardzo dobre warunki 
sanitarne 
• posiłek regeneracyjny dla każdego pracownika 
• bezpieczne warunki pracy oraz odzież ochronną 
Dokumenty aplikacyjne (cv i list motywacyjny) prosimy przesyłać do 
29.06.2007 na adres:

Swedwood Poland sp. z o.o. oddział Goleniów
Dział Personalny, 72-100 Goleniów ul. Pułaskiego 19

lub na adres e-mail:   
anna.ciszak@swedwood.pl, barbara.brygman@swedwood.pl

Prosimy o umieszczenie w ofercie klauzuli o następującej treści: ,,Wyrażam zgodę na przet-
warzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych, Dziennik Ustaw nr 133 poz. 883),, 

Swedwood
Poland Sp.z o.o. oddział Goleniow

Gwarancja profesjonalnego 
zarządzania Wspólnotą

Licencjonowany Zarządca Nieruchomości z długo-
letnim stażem w zarządzaniu Wspólnotami Mieszka-
niowymi bardzo chętnie przyjmie ofertę zarządzania 
Wspólnotami Mieszkaniowymi.
Nr licencji zawodowej zarządcy nieruchomości 7259 
z dnia 28 maja 2001 r.
Tel. kontaktowy 692 866 893 od 9.00 do 22.00

UsŁUGI 
HyDRaUlIcZNe
c.o., wod. – kan., gaz

tel. 504 517 117
697 227 603

UsŁUGI elekTRycZNO-ReMONTOWe
pROJekTy-aRaNżacJe WNĘTRZ

- pełne usługi instalatorstwa elektrycznego
- glazury, terakoty
- tynki gipsowe maszynowe, regipsy
- malowanie natryskowe

Tel. 607 646 609, 604 472 765
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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 profilaktyczne, wstępne, okreso-

we i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWENCI!!! 

CENY PROMOCYJNE!
Rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

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”)

SNACK BAR
zaprasza

na pizzę 
prosto z pieca

Plac Wolności 7
Tel. 091 39 26 913 - dowóz

Pizzeria „FANTAZJA”
organizuje przyjęcia 

okolicznościowe
Zapraszamy

Tel. 091 39 20 750

ARTYKUŁY 
SZKOLNE
Najwyższa jakość

Najniższe ceny
poleca Hurtownia „PIER”

Nowogard, ul. Woj. polskiego 3

p.U.H. GRUND-MaX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950
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cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

NIeRUcHOMOŚcI
• kupię mieszkanie 2 lub 3 po-

kojowe własnościowe w Nowo-
gardzie na os. Radosława lub 
w innej części miasta. Tel. 0605 
522 340.

• Zamienię mieszkanie własnoś-
ciowe 3 pokojowe w bloku plus 
garaż na dom w Nowogardzie z 
dopłatą. 091 39 21 985.

• Kupię dom w Nowogardzie 
może być połowa lub piętro. 
607 066 425.

• Nowogard – sprzedam dom wol-
nostojący o pow. 220 m kw z du-
żym ogrodem. 504 64 30 95.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we, na parterze wraz z garażem, 
o podwyższonym standardzie, 
cena do uzgodnienia. Tel. 0607 
347 422.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we, 58 m kw w Nowogardzie. Tel. 
513 153 646 (po 16.00).

• Do wynajęcia dom umeblowany 
w Goleniowie. Tel. 0695 780 299.

• sprzedam garaż na os. Gryfitów. 
091 39 20 925, 607 646 755.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we własnościowe. 603 217 677.

• Nowogard centrum – dom z wi-
dokiem na jezioro sprzedam. Tel. 
0697 16 83 82.

• Sprzedam ziemię 4 ha Stara Dą-
browa. 516 165 008.

MOTORyZacJa
• Sprzedam radio cd samochodo-

we PIONEER DEH-30 MP, MP3, 
pilot 4x50 W, gwarancja nowe + 
głośniki x 4 samochodowe. Cena 
kompletu  890,00 zł. Tel 0605 
522 340. 

•  Sprzedam Audi A6, 2,5 TDI, 
QUATRO, 6 biegów, XENON, 2XPP. 
660 797 830. 

• Sprzedam Honda Civic, stan do-
bry, cena do uzgodnienia. Tel. 091 
39 22 738.

• sprzedam Fiat punto, 1995 r., 
poj. 1,1, stan techniczny bar-
dzo dobry, cena 4  500 zł - do 
uzgodnienia. Tel. 694 629 262.

• Sprzedam Seat Ibiza, 1992 r., poj. 

1,5, stan dobry, cena do uzgod-
nienia. Tel. 692 397 785.

• Sprzedam Ford Mondeo, 1,8 TD, 
1996 r. XI, wszystko oprócz klimy. 
695 98 29 04, 697 99 26 05.

• Sprzedam Opel Corsa A, 1989 r., 
poj. 1,2, biały, 3 drzwi, przegląd 
techniczny do 03.2008, sprawny, 
cena 1200 zł. Tel. 091 39 20  826 
lub 0604 621 887.

• Sprzedam Fiat Cinquecento, 1993 
r. 502 117 907, 091 39 18 626.

• Sprzedam samochód Lanos 1.5 
S 4/D srebrny (met), rok 2000, 
przebieg km 118 tys., serwisowa-
ny, ubezpieczenie do 13.02.2008. 
Kontakt tel. 0601 567 580.

• Sprzedam Fiat Cinquecento 
1996 r., poj. 704, bezwypadko-
wy, stan bardzo dobry, cena do 
uzgodnienia. Tel. 889  185  835, 
608 697 092.

ROlNIcTWO 
• Sprzedam konie. Tel. 668 141 971, 

091 39 18 260.
• Sprzedam pasiekę minimum 36 

rodzin. Tel. 602 350 007.
• Kupię zboże paszowe. 091 39 

18 275. Płatne od ręki.
• Sprzedam prosięta. 604 390 356.
• Sprzedam prosiaki. Krzywice 21, 

Kusińska Jadwiga. Od 12.00 do 
21.00, tel. 091 39 11 715.

• Sprzedam prosiaki. 091 39 17 960, 
091 39 17 908.

UsŁUGI
• Malowanie, montaż paneli pod-

łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• Profesjonalne strony internetowe 
na indywidualne zamówienie – 
szybki czas realizacji, faktury VAT. 
0605 522 340.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25  969, 0695 
518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 
373 143.

• Transport, przeprowadzki 
– 0604 516 451.

• Wynajmę rusztowanie elewacyjne 
„Layher” 100 m. Tel. 692 478 465.

• Usługi remontowo – budowlane. 
880 690 324.

• Nauka angielskiego. 0501 
350 107.

• Rehabilitacja osób po udarze 
mózgu. 609 799 687.

• Roboty ciesielsko-dekarskie i re-
gipsy. 669 320 592.

• Masaże. 510 052 611.
• kompleksowe instalacje elek-

tryczne. 607 646 609.
• Remonty, glazury, regipsy, ma-

lowanie. 604 472 765.
• Montaż ogrodzeń betonowych 

i innych. Tel. 091 39 72  575, 
695 085 470.

• Malowanie artystyczne pokoi 
dziecięcych, itp. 66 77 84 333.

pRaca
• Zatrudnimy osobę do prac przy 

montażu okien. Wymagane pra-
wo jazdy. Fabryka okien i drzwi 
„OKNO” Nowogard. Tel. 091 39 
25 639.

• Zatrudnimy handlowca do pracy 
w biurze i w terenie. Znajomość 
obsługi urządzeń biurowych, 
prawo jazdy i dyspozycyjność. 
Fabryka okien i drzwi „OKNO” No-
wogard tel. 091 39 25 639.

• FIRMA BARTEK-Domet zatrud-
ni magazyniera. Tel. 091 579 02 
63.

• Przedsiębiorstwo Budowlane 
przyjmie pracowników Tel. 0694 
440 205. 

• Zatrudnię do pracy przy malowa-
niu. 608 817 214.

• Zatrudnimy wykwalifikowanych 
hydraulików do montażu insta-
lacji wodnych, kanalizacyjnych 
wewnętrznych i zewnętrznych, 
gazowych i c.o. „PBO-GRINBUD” 
sp. z o.o. ul. Boh. Warszawy 103. 
Kontakt Katarzyna Maruszewska 
tel. 091 579 26 39.

• Młodą osobę do myjni ręcznej w 
Goleniowie przyjmę – atrakcyjne 
wynagrodzenie. Tel. 091  418 99 
65.

INNe
• Sprzedam aparat telefoniczny 

Ericsson K700i, z dodatkowym 
wyposażeniem, na gwarancji, za-
dbany. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam drzwi wejściowe anty-
włamaniowe. Tel. 502 649 118.

• GRZEJNIKI c.o., panelowe, 2-
płytowe, do mieszkania, do-
mku, różne rozmiary, także 
nietypowe, nowe i używane. 
Tel. 091 46 00  518 lub 0501 
446 467.

• JUNKERSY gazowe, do kuchni, 
łazienki, wersja świeczkowa 
lub elektroniczna na gaz ziem-

ny lub propan, cena od 400 
zł. Tel. 091 46 00 518 lub 0501 
446 467.

• ELEKTRYCZNE przepływowe 
podgrzewacze wody – 380 V, 
firmy aeG, Vaillant moc 18-21 
kw, małe gabaryty, idealne 
do domku, baru, cena od 150 
zł. Tel. 091 469 03 38 lub 0501 
446 467.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, wi-
szące lub stojące – ogrzewanie 
lub dwufunkcyjne (ogrzewa-
nie + ciepła woda) używane 
z gwarancją serwisową oraz 
GaZOWe podgrzewacze wody 
130-190 litrowe, stojące, ide-
alne gdzie jest kilka łazienek 
(domek). Tel. 091 46 00 518 lub 
0501 446 467.

• Sprzedam Athlon 1,8 XP, płyta 
główna GIGABYTE GA-7VT 600, 
HDD 80 GB BARRACUDA 7200, 
GEFORCE FX 5500 256 MB, pa-
mięć RAM 1024 MB  400 MHz, 
obudowa ATX 300 W, CD-ROM LG 
52x. 607 739 794. 

• Kupię płyty używane Jumbo. Tel. 
607 690 741.

• Sprzedam metalowy płot (uży-
wany). 091 57 90 577.

• Sprzedam ladę i regały sklepo-
we (nowe), wypoczynek 1,2,3. 
662 788 296.

• Oddam w dobre ręce 2 mie-
sięcznego kotka, małego „ty-
gryska”. Tel. 692 250 290.

• Sprzedam szczeniaczki rasy terier. 
091 39 21 107.

• Sprzedam pralkę wirnikową 
typu Światowid, stan idealny. 
604 532 868.
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cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A

Informujemy, że   

10 sierpnia 2007 r.
piątek 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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Humor 
Henia Szczupaka

Krzyżówka panoramicznaNR 31

UWAGA:  Wyrazy, których określenia oznaczono czarnym kółeczkiem wpisujemy wspak!
Rozwiązanie utworzą litery oznaczone cyframi, uporządkowane od 1 do 29.

Poprawne rozwiązania krzyżówki nr 30 – MO-
KRO W POLU DROGO W SKLEPIE – nadesłali: 
Magdalena Czupryńska, Renata Orłowska, Maryla 
Piątek, Teresa Mikłaszewicz, Jan Furmańczyk 
(Dąbrowa), Katarzyna Kotala, Franciszek Palenica 
(29), Wiesław Santorek (Grabin), Lidia Walaszczyk, 
Regina Czarnowska (Osowo), Bogumiła Czu-
pryńska, Józef Górzyński, Halina Szwal, Andrzej 
Leszczyński, Barbara Bartosik, Bogdana Walewska, 
Halina Stefańska, Henryk Rosa (Strzelewo), Jan 
Roman Nikicin (Włodzisław), Władysława Kubisz, 

Franciszek Palenica (30), Grażyna Kosmalska, 
Alicja Wypych, Ryszard Gutowski (Witamy po 
wielkiej podróży!), Bogumiła Urtnowska, Grażyna 
Jurczyk.

Prenumeraty „DN” na wrzesień wylosowali:
- Grażyna Kosmalska, 
- Magdalena Czupryńska,
- Katarzyna Kotala.

Gratulujemy!   

DOBRa  żONa MĘżOWI kORONa
Chwaliłaś się żeś dobrą i uczciwą żoną,
Wierzę na słowo.
Jesteś swemu mężowi, bez dwóch zdań
Koroną cierniową.

WesOŁe JesT życIe sTaRUsZka
Był sobie pewien staruszek
Niegdyś pracownik wzięty
Co stracił zdolność do pracy 
I żył już wyłącznie z renty.
Żołądek miał już zepsuty
Jednak nie jadał kaszki
Ale w miarę możności
Nieraz zaglądał do flaszki.
A w nocy kiedy księżyc
Świecił złoty i słodki 
Słyszano w jego pokoju
Szepty niejednej ślicznotki.
Słyszano awantury,
I gwałt o alimenty
W pokoju chorego staruszka
Co żył wyłącznie z renty.
Morał: Państwo powinno
Takim staruszkom do renty
Dopłacać tyle pieniędzy
By mieli na alimenty.

sTaRy cZŁOWIek I MOże
Człowiek w całym życiu
Pełnym zmagań i burz
Dwa rodzaje radości
Ma w swoim rejestrze:
Najpierw, że taki młody - a już …
Potem, że taki stary – a jeszcze!
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

rOZK£Ad JAZdY PKP 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)

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 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-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 świą tecz ne 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
Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  peł nio-
ne w budynku starej przychodni (głów ne 
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 Ka zi mierz 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 Dzie ci, 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, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 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 Spor tu 
 - 091 392 54 64
Urząd  ds. Ko mu ni ka cji  - 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 Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 66 91 
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 Miej ska  - 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

Ukazuje się w piąt ki na te re nie gmin: 
No wo gard,  Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel
ny, Karina Czernicka sekretarz redakcji, 

Andrzej Gar gu liń ski. Redaktor techniczny Jarosław Dąbrowski.  Współ pra cu ją: 
Sta ni sław Ma rek, Hen ryk Szczu pak, Lesław M. Marek, Jan Korneluk, Ireneusz 
Karczyński. Ad res re dak cji: 72200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, email: poligraf@post.pl. Wy daw ca, 
skład i druk “PO LI GRAF”, adres jak wyżej. Re dak cja nie od po wia da za treść re klam 
i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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pRZeWÓZ OsÓB - RO MaN 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 bu sów
aTM  s.c. przewozy szkol ne, pracownicze i wy ciecz ki 

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-Go le niów-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-No wo gard 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-No wo gard
kursy od poniedziałku do so bo ty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

ReGUlaRNa lINIa MI kRO BU sO Wa seROckI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

rOZK£Ad JAZdY PKS
NOWOGaRD - szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
sZcZecIN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

Informacja pks 091/39-21-887 lub 091/46-98-315

Ważny od 24.06.2007r.

Nowogard 09.08.2007r.
OFeRTy pRacy 

pUp GOleNIÓW, 
FIlIa NOWOGaRD

1. Sprzedawca 
2. Kierowca z kat. C + E
3. Pokojówka 
4. Recepcjonistka 
5. Kierownik sklepu, sprze-

dawca
6. Kierowca z kat. C
7. Asystent stomatologiczny
8. Lekarz Stomatolog 
9. Stolarz
10. Pielęgniarka, rejestratorka 

medyczna 
11. Pilarz 
12. Instruktor jazdy kat. B
13. Pracownik produkcji
14. Ochroniarz 
15.  ślusarz – spawacz
16. Instruktor terapii zajęcio-

wej, psycholog 

OFeRTy pRacy 
Z ReJONU

1.  Spedytor (Szczecin)
2.  Sprzątaczka (Goleniów)
3. Operator maszyn, mecha-

nik, os. Do sklejania karto-
nów (Kliniska Wlk.)

4.  Os. do obróbki skór norek 
(Żdżary)

sZkOleNIa   
1. Kucharz-kelner-garmażer
2. Brukarz + operator sprzę-

tu średniego (drogowe-
go)

3. Spawacz
4. Operator wózków widło-

wych
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V liga

Terminarz piłkarskiej jesieni cz. 2
V liga juniorów: Pomorzanin Nowogard – GKS Mierzyn 3:2 (1:0)

Udany debiut Wolnego

Z Vinetą w Wolinie

Pomorzanin: Frąckowiak – D. 
Stachowiak (90’ Łuczak), Pio-
trowicz, Skrzecz, Fijałkowski, 
Wipplinger, Lipiński, Gronowski, 
Litwin (46’ Jezierski), Gaik (80’ 
Turski) M. Stachowiak.

Bramki dla Pomorzanina: Li-
piński, Gaik, Wipplinger.

Marcin Wolny udanie zadebiu-
tował w roli trenera V ligowych 
juniorów Pomorzanina Nowo-
gard. Prowadzony przez niego 
zespół w meczu inauguracyjnym 
pokonał juniorów GKS Mierzyn 
3:2.

Przebieg meczu był raczej wy-
równany. Obydwa zespoły stwo-
rzyły sobie tyle samo sytuacji 
bramkowych, ale skuteczniejsi 
byli zarówno gracze ofensywni 
Pomorzanina, jaki i bramkarz, 
który dwukrotnie ratował swój 
zespół w sytuacjach sam na sam 
z przeciwnikiem.

Pierwszą  bramkę zdobyli go-
spodarze. Po ładnej akcji Gro-
nowskiego Lipiński w 20. minucie 
otworzył wynik meczu.

Goście z Mierzyna wyrów-
nali tuż po wznowieniu gry po 

przerwie meczu, gdy strzał z 
rzutu wolnego z 18 metrów trafił 
do bramki Frąckowiaka. W 70. 
minucie Gaik zdecydował się 
na indywidualną akcję i zdobył 
bramkę na 2:1. Dziesięć minut 
później było już 3:1. Skrzecz z 
rzutu wolnego z 40 metrów posłał 
piłkę w pole karne GKS, ta trafiła 
do Wipplingera, a ten skierował 
ją do siatki. Nieco rozluźnieni 
piłkarze naszego zespołu pozwo-
lili rywalom w końcówce meczu 
na przeprowadzenie akcji zakoń-
czonej strzałem na bramkę. Jeden 
z naszych obrońców próbował 
przeciąć lot piłki, lecz zrobił to 
tak niefortunnie, że ta wpadła 
do bramki. Jednak Pomorzanin 
dotrwał do końca meczu i w 
pierwszej kolejce zdobył pierwszy 
komplet punktów.

PS. Wyników pozostałych me-
czów, jak i tabeli nie możemy za-
mieścić, gdyż na stronie Zachod-
niopomorskiego Związku Piłki 
Nożnej nie zostały one zamiesz-
czone. No cóż, okres wakacyjny 
rządzi się swoimi prawami.

Andrzej Garguliński

Szukamy 
              piłkarzy!

LKS „Pomorzanin” Nowogard ogłasza 
nabór chłopców rocznika 1996  i 1997 
do sekcji piłki nożnej. Wszyscy chętni 
mogą zgłaszać się w każdy wtorek i 
piątek w godzinach 16-16.30  Zapisy 
przyjmujemy na stadionie przy ul. 
Wojska Polskiego 41.

Klub Pomorzanin 

W najbliższą sobotę przebudowany 
Pomorzanin zmierzy się w Wolinie 
z tamtejszą Vinetą. Czy uda się 
wywalczyć pierwsze ligowe punkty? 
Trudno powiedzieć. Nasz najbliższy 
rywal w zeszłym sezonie uplasował 
się na trzeciej pozycji, a w pierwszym 
spotkaniu tego sezonu pokonał na 
wyjeździe beniaminka V ligi, zespół 
Stali Lipiany 2:0.

Początek meczu o godzinie 18.00.

Pozostałe mecze:
Arkonia Szczecin - GKS Mierzyn, 

Polonia Płoty - Stal Lipiany, Klucze-
via Stargard - Świt Szczecin, Orzeł 
Trzcińsko-Zdrój - Odra Chojna, 
Mieszko Mieszkowice - Kłos Peł-
czyce, KP Police II - Piast Chociwel, 
Sparta Gryfice - Hutnik EKO TRAS 
Szczecin.

Andrzej Garguliński

Termin  7 -   8  wrzesień  2007 r.  - so-
bota 
Świt Szczecin - Arkonia Szczecin
Mieszko Mieszkowice - Odra Chojna
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Piast Cho-
ciwel
Stal Lipiany - KP Police II
pomorzanin Nowogard - Orzeł Trzciń-
sko-Zdrój
GKS Mierzyn - Kluczevia Stargard
Vineta Wolin - Stal Szczecin
Polonia Płoty - Sparta Gryfice

Termin  8 -   15  wrzesień  2007 r.  - 
sobota 
Arkonia Szczecin - Sparta Gryfice
Stal Szczecin - Polonia Płoty
Kluczevia Stargard - Vineta Wolin
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - GKS Mierzyn
kp police II - pomorzanin Nowogard
Piast Chociwel - Stal Lipiany
Odra Chojna - Hutnik EKO TRAS Szczecin
Świt Szczecin - Mieszko Mieszkowice 

Termin  9 -   22  wrzesień  2007 r.  - 
sobota 
Mieszko Mieszkowice - Arkonia Szczecin
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Świt Szcze-
cin
Stal Lipiany - Odra Chojna
pomorzanin Nowogard - piast cho-
ciwel
GKS Mierzyn - KP Police II
Vineta Wolin - Orzeł Trzcińsko-Zdrój
Polonia Płoty - Kluczevia Stargard
Sparta Gryfice - Stal Szczecin

Termin 10 -   29  wrzesień  2007 r.  - 
sobota 
Arkonia Szczecin - Stal Szczecin
Kluczevia Stargard - Sparta Gryfice
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Polonia Płoty
KP Police II - Vineta Wolin
Piast Chociwel - GKS Mierzyn
Odra chojna - pomorzanin Nowogard
Świt Szczecin - Stal Lipiany
Mieszko Mieszkowice - Hutnik EKO TRAS 
Szczecin

Termin 11 -   6  październik  2007 r.  
- sobota 
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Arkonia 
Szczecin
Stal Lipiany - Mieszko Mieszkowice
pomorzanin Nowogard - Świt szcze-
cin
GKS Mierzyn - Odra Chojna
Vineta Wolin - Piast Chociwel
Polonia Płoty - KP Police II
Sparta Gryfice - Orzeł Trzcińsko-Zdrój
Stal Szczecin - Kluczevia Stargard

Termin 12 -   13  październik  2007 r.  
- sobota 
Arkonia Szczecin - Kluczevia Stargard
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Stal Szczecin
KP Police II - Sparta Gryfice

Piast Chociwel - Polonia Płoty
Odra Chojna - Vineta Wolin
Świt Szczecin - GKS Mierzyn
Mieszko Mieszkowice - pomorzanin 
Nowogard
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Stal Lipiany

Termin 13 -   20  październik  2007 r.  
- sobota 
Stal Lipiany - Arkonia Szczecin
pomorzanin Nowogard - Hutnik ekO 
TRas szczecin
GKS Mierzyn - Mieszko Mieszkowice
Vineta Wolin - Świt Szczecin
Polonia Płoty - Odra Chojna
Sparta Gryfice - Piast Chociwel
Stal Szczecin - KP Police II
Kluczevia Stargard - Orzeł Trzcińsko-
Zdrój

Termin 14 -   27  październik  2007 r.  
- sobota 
Arkonia Szczecin - Orzeł Trzcińsko-Zdrój
KP Police II - Kluczevia Stargard
Piast Chociwel - Stal Szczecin
Odra Chojna - Sparta Gryfice
Świt Szczecin - Polonia Płoty
Mieszko Mieszkowice - Vineta Wolin
Hutnik EKO TRAS Szczecin - GKS Mierzyn
stal lipiany - pomorzanin Nowogard

Termin 15 -   3  listopad  2007 r.  - so-
bota 
pomorzanin Nowogard - arkonia 
szczecin
GKS Mierzyn - Stal Lipiany
Vineta Wolin - Hutnik EKO TRAS Szczecin
Polonia Płoty - Mieszko Mieszkowice
Sparta Gryfice - Świt Szczecin
Stal Szczecin - Odra Chojna
Kluczevia Stargard - Piast Chociwel
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - KP Police II

Termin 16 -   10  listopad  2007 r.  - 
sobota 
Arkonia Szczecin - KP Police II
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Piast Chociwel
Kluczevia Stargard - Odra Chojna
Stal Szczecin - Świt Szczecin
Sparta Gryfice - Mieszko Mieszkowice
Polonia Płoty - Hutnik EKO TRAS Szcze-
cin
Vineta Wolin - Stal Lipiany
Gks Mierzyn  - pomorzanin Nowo-
gard

Termin 17 -   17  listopad  2007 r.  - 
sobota 
GKS Mierzyn - Arkonia Szczecin 
pomorzanin Nowogard - Vineta Wolin
Stal Lipiany - Polonia Płoty
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Sparta 
Gryfice
Mieszko Mieszkowice - Stal Szczecin
Świt Szczecin - Kluczevia Stargard
Odra Chojna - Orzeł Trzcińsko-Zdrój
Piast Chociwel - KP Police II
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Rodzina na swoim

Kupujemy mieszkania na własność. Kupujemy 
swoje lokum i prawo do kawałka  gruntu.

Trzeba także mieć świadomość, że kupujemy 
sąsiadów i obowiązki. Im większy blok, tym większe 
zobowiązania…

Czytaj na s. 4. Foto Ag
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kaleNDaRIUM
31 lIpca
Imieniny: Agatangel, Albert, Andromeda, Dobiemiar, 
Donat, Dorota, Doryda, Edmund, Edmunda, Jagna, 
Kajetan, Klaudia, Konrad, Konrada, Licynia, Licyniusz, 
Sykstus i Wincenty
2006 - Na rynek trafił komputer Mac Pro, produkowa-
ny przez Apple Computer i wyposażony w procesor 
firmy Intel. Tym samym Apple ostatecznie zakończył 
stosowanie układów PowerPC w swoich produktach

1 sIeRpNIa
Imieniny: Bonifacja, Cyprian, Cyriak, Cyryl, Dominik, 
Emilian, Esmeralda, Jan, Joanna, Largus, Maryn, Ma-
ryniusz, Miron, Mirona, Niegosław, Niezamysł, Sewer, 
Smaragd, Sylwiusz i Szmaragd
1991 - Runął maszt radiowy I programu Polskiego 
Radia w Konstantynowie
1929 - Niemiecki sterowiec Graf Zeppelin rozpoczął 
lot dookoła świata (zakończył 29 sierpnia)

2 sIeRpNIa
Imieniny: Benedykta, Domicjan, Domicjana, Dorota, 
Doroteusz, Edyta, Falkon, Irena, Jan, Julian, Klarysa, 
Marcelin, Marcjan, Miłorad, Roland, Roman, Romuald 
i Teresa
ONZ - Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej 
na Świecie
1945 - O godz. 11.01 czasu miejscowego bombowiec 
amerykański zrzucił drugą bombę atomową. Celem 
było japońskie miasto Nagasaki, gdzie zginęło 75 
000 ludzi.

Kronika policyjna

Straż pożarna
W poniedziałek strażacy wypompowywali wodę 

z jednej z piwnic w Jenikowie.
W czwartek interwencja straży pożarnej polegała 

na usunięciu z jezdni plamy oleju, powstałej w 
wyniku kolizji drogowej. Do zdarzenia doszło na 
trasie nr 6 w Wojcieszynie.

Tego samego dnia straż pożarna usuwała plamę 
oleju z jezdni, tym razem w Olchowie.

PM

W środę między godziną 12 a 17 doszło do 
włamania do jednego z mieszkań przy ul. Wy-
szyńskiego. Złodziej wszedł do środka przez drzwi 
balkonowe i zabrał złotą biżuterię.

W czwartek około godziny 23 na ul. Armii Kra-
jowej zatrzymano nietrzeźwego rowerzystę. Piotr 
W. miał 1,78 promila. 

W  p i ą t e k 
zgłoszono kra-
dzież bramy ogrodzeniowej o wartości 1400 zł. 
Policja zatrzymała sprawcę następnego dnia. Na 
jednym ze skupów złomu odnalazła się 1 połać tej 
bramy. Trwa postępowanie w tej sprawie.

PM

Złodziej złapany
Rutynowy wyjazd do źle zaparkowanego sa-

mochodu zakończył się pogonią za złodziejem. 
Pogonią skuteczną.

W poniedziałek 30 lipca około godz. 21.30 dy-
żurny Komisariatu Policji w Nowogardzie został 
telefonicznie powiadomiony o zaparkowanym 
przy drodze krajowej nr 6, w okolicy miejscowości 
Żabowo, samochodzie marki volkswagen golf. Po-
jazd utrudniał ruch innym samochodom, więc na 
miejsce został wysłany patrol. Po przybyciu,  poli-
cjanci stwierdzili, że w golfie jest wybita szyba oraz 
brakuje radioodtwarzacza. Podczas penetrowania 
okolicy policjanci zauważyli nieopodal w krzakach 
dwóch mężczyzn, którzy na ich widok rzucili się do 
ucieczki. Po pościgu jeden z nich został zatrzymany 
i osadzony w policyjnym areszcie. Okazał się nim 
Łukasz P., lat 20, mieszkaniec powiatu gryfickie-
go. W krzakach policjanci znaleźli, skradziony 
wcześniej z volkswagena, radioodtwarzacz CD 
marki Blaupunkt. Trwają poszukiwania drugiego 
sprawcy. Grozi im kara pozbawienia wolności do 
lat 10.

Ag

Sprostowanie
W związku z pomyłką przy 

podaniu cen skupu zboża firmy 
„Poldanor” Sp. z.o.o. w Przechle-
wie (magazyn w Wierzchach) 
przepraszamy i przedstawiamy 
sprostowanie.

Ceny skupu zboża:
- jęczmień paszowy – 540 PLN 

netto,
- pszenżyto – 540 PLN netto,
- pszenica paszowa – 540 PLN 

netto,
- żyto – 450 PLN netto,
- owies paszowy – 475 PLN 

netto,
- owies bezłuskowy – 600 PLN 

netto,    
 ps

Dla kogo plac targowy?
Pamiętamy starania rolników o miejsce, gdzie mogliby sprzedawać hurtowo swoje produkty.
Myślano o placu obok „Przystani”, o placu koło torów (w sąsiedztwie składu węgla) aż wreszcie wy-

znaczono, utwardzono i ogrodzono plac za targowiskiem.
Gdy plac już był gotowy, dyskusja o sprzedaży hurtowej produktów rolnych ucichła, a plac jest wy-

korzystywany tak, jak widać na zdjęciu – co sprytniejsi handlowcy mają parking. Czy nie jest to krok 
w dobrym kierunku? Wszak miasto cierpi na brak parkingów…

LMM

Sygnały Czytelników

Zbyt szybkie busy…
Mieszkańcy Osowa i położonych obok wiosek skarżą się na punk-

tualność busów – odjeżdżają w kierunku Dobrej wcześniej aniżeli 
określa to rozkład jazdy.

Jako przykład podają busa, który powinien odjeżdżać o godz. 
16.10, a odjeżdża o godzinie 16.00, a czasami jeszcze wcześniej. 
Podobnie czynią kierowcy innych busów. Mieszkańcy w obawie 
przed spóźnieniem muszą przychodzić z kilkunastominutowym 
wyprzedzeniem.

Zdarza się również, że kierowca nie chce jechać przez Osowo i 
pobliskie wioski, gdy w busie jest jeden lub dwóch pasażerów – każe 
wysiadać na krzyżówce za Wierzbięcinem, a bus jedzie prosto do 
Dobrej Nowogardzkiej.

Czytelnicy pytają, czy takie traktowanie pasażerów jest zgodne 
z prawem – skoro jest rozkład jazdy, to kierowcy powinni go prze-
strzegać!

Mam nadzieję, że na powyższe problemy zechcą odpowiedzieć 
właściciele firm przewozowych obsługujących ową trasę.

I. Kar 
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Mundurki na miarę
Na miarę finansowych możliwości – tak należy ocenić decyzje no-

wogardzkich szkół dotyczące wyboru mundurków.

„Mieliśmy rozmaite oferty. Ceny 
wahały się w granicach od 30 do 300 
zł” – powiedział DN dyrektor ZSO 
Leszek Becela. W Gimnazjum nr 2, 
zdecydowano się jednak na przyjęcie 
umiarkowanego rozwiązania pod 
względem finansowym. Cena mun-
durka wybranego przez Radę Szkoły 
wyniesie 100 zł. W skład kompletu 
będzie wchodzić koszulka polo w ko-
lorze modrakowym z długim rękawem 
oraz granatowy bezrękawnik z tarczą 
szkoły. Gimnazjum zaufało przy wy-
borze producenta szczecińskiej firmie 
„Kings”, specjalizującej się do tej pory 
w wyrobie bawełnianych swetrów 
i koszulek polo. „Szkoła zdecydo-
wała się na wybór tej właśnie firmy 

ze względu na bliskość lokalizacji, 
wiarygodność pod względem jakości 
(producent zapewnia, że stosuje naj-
nowsze ekologiczne technologie, zaś 
materiał zostanie wykonany z natu-
ralnych włókien przyp. red.), a przede 
wszystkim z powodu deklaracji spółki 
„Kings”, że mundurki zostaną uszyte 
na miarę (mierzenie odbędzie się 10 
września przyp. red.).” – argumentuje 
wybór producenta dyrektor Becela. 
Koszulka polo z kamizelką to także 
wybór Gimnazjum nr 3. Tutaj jednak 
Rada Rodziców zdecydowała się nie 
na ofertę lokalnej firmy, lecz jednego 
z łódzkich producentów. Cena zesta-
wu wyniosła 90 zł.

Koszty finansowe, jakie będą mu-
sieli ponieść rodzice dzieci uczących 
się w szkołach podstawowych, są 
znacznie niższe od tych w gimna-
zjach. W SP 4 wyniosą one 55 zł. Tyle 
kosztuje zamówiona we wspomnianej 

wcześniej firmie „Kings” granatowa, 
wełniana kamizelka z logo szkoły. Na 
podobne zamówienie zdecydowała 
się SP nr 1. Tutaj ta sama firma wy-
kona kamizelki w kolorze bordo ze 
srebrnym logo. Cena jednej wyniesie 
56 zł. „Pierwotnie myśleliśmy o koszul-
kach polo, lecz stwierdziliśmy, że kami-
zelka to wybór bardziej ekonomiczny 
z punktu widzenia nie tylko finansów, 
ale i możliwości zadbania o estetykę 
mundurka” – powiedziała dyrektor 
szkoły Józefa Szukalska. 

ZSP w Osinie zdecydował się na 
wybór sentymentalny. Tutaj, od 
drugiego tygodnia września ucznio-
wie będą nosić niebieskie i zielone 
fartuszki (koszt stroju: 25,60 zł). „W 
przeciwieństwie do tych, które wszy-
scy pamiętamy z czasów PRL-u, te 
będą wykonane z przepuszczającego 
powietrze materiału, a utrzymanie 
ich w czystości nie będzie trudne” 
– tłumaczy wybór dyrektor OSP, 
Tatiana Olbert.

Zupełnie odrębne spojrzenie na 
problem mundurków charakteryzuje 
Szkołę Podstawową nr 2. Jak powie-
dziano mi w sekretariacie, szkoła 
nie zdecydowała się na podpisanie 
umowy z jakąkolwiek firmą szyjącą 
mundurki ze względu na wysokie 
ceny tych ostatnich. Strój, jaki bę-
dzie obowiązywał od 1 września to 
granatowa koszulka polo i granatowe 
dżinsy (lub ewentualnie dżinsowa 
spódniczka u dziewcząt), czyli to, w 
co każdy uczeń może po niższej lub 
wyższej cenie wyposażyć się sam w 
dowolnym sklepie z odzieżą.

Patrycja Binięda 
Patrz Sonda str. 7

Weekendowy koszmar

W Nowogardzie jak w Paryżu. 
Pewien polski turysta pragnie przejść 
przez jezdnię Pól Elizejskich. Ruch 
samochodów jest jednak tak duży, 
że po wielokrotnych nieudanych 
próbach Polak pyta przechodzącego 
Francuza – Jak pan przechodzi na 
drugą stronę ulicy?

Ja nie przechodzę, ja się urodziłem 
po tej stronie jezdni!

U nas też będzie podobnie – w 
piątkowe popołudnia, w soboty i 
niedzielę swiatła są wyłączane cał-

kowicie albo migają pomarańczowe. 
Kierowcy sobie radzą stosują zasady 
Kodeksu Drogowego, ale zapomi-
nają o pieszych. Przejście graniczy 
z cudem.

Tak jest na obu sygnalizowanych 
światłami przejściach przy ul. 700-
lecia i przy ul. Warszawskiej.

Ruch się nasila, miasto zakorkowa-
ne, pieszym pozostaje cierpliwość  i... 
złorzeczenie.

LMM 

Spotkania dla dzieci
Chrześcijanskie Centrum Pomocy i Ośrodek Pomocy Społecznej zapra-

szają wszystkie chętne dzieci w wieku od 6 do 13 lat na spotkania w ramach 
„KIDS CLUB”.

Spotkania odbywać się będą od 23 do 30 sierpnia w godzinach od 11.00 do 
14.00 w namiocie ustawionym przy plaży miejskiej. Wejście od strony placu 
Szarych Szeregów.

W programie zajęcia sportowe, artystyczne, muzyczne i historie biblijne 
prowadzone przez grupę młodzieży z miasta Bredford (Anglia).

Dla każdego dziecka przewidziano słodki poczęstunek.
Teresa Skibska – kierownik OPS
Cezary Komisarz – pastor KECh
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Skorzystaj z okazji !!!

Uwłaszczenie w SM
Już w piątek wyjaśnimy wszystkie wątpliwości, jakie mogą mieć członkowie 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno” w związku z  możliwością przekształce-
nia lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielczego w odrębną własność. (pod-
kreślono słowa „odrębna własność” , bo nie jest to tożsame z pojęciem „włas-
nościowe mieszkanie spółdzielcze”).

Dzisiaj prezentujemy kolejny fragment wyjaśniający postanowienia ustawy o 
przekształceniach własnościowych w Spółdzielniach Mieszkaniowych. 

(Materiał zaczerpnięto z „Naszego Dziennika” nr 175  - autor Adam Biela 
– prof. KUL, senator RP VI Kadencji).

Uzasadnienie wprowadzonych 
zmian dotyczące mieszkań loka-
torskich

Jakie jest uzasadnienie dla najbar-
dziej istotnych zmian w przepisach 
dotyczących warunków finansowych 
uwłaszczenia dla członków spół-
dzielni posiadających mieszkanie 
lokatorskie?

Istnieją dwie podstawowe przesłan-
ki uzasadniające dokonanie zmiany w 
przepisach uwłaszczeniowych. Obie 
te przesłanki opierają się zresztą na 
przyjęciu tej samej zasady rozliczenia 
całkowitego kosztów budowy lokalu 
mieszkalnego.

Pierwsza z tych przesłanek ma swo-
je źródło w trzykrotnych orzeczeniach 
i uzasadnieniach Trybunału Konsty-
tucyjnego w sprawie przekształceń 
własnościowych w spółdzielniach 
mieszkaniowych. Są to kolejne orze-
czenia:

1) z dnia 29 maja 2001 r. (sygn. akt 
K 5/01, OTKZU nr 4/2001, poz. 87);

2) z dnia 10 kwietnia 2005 r. (sygn. 
K 42/02; sentencja ogłoszona w DzU z 
28 kwietnia 2005 r. nr 72, poz. 643;

3) z dnia 5 września 2006 r, sygn. 
akt K 51/05; sentencja ogłoszona w 
DzU z 2006 r. nr 165, poz. 1180).

W każdym z tych orzeczeń Try-
bunał wskazał, iż narzucanie przez 
ustawodawcę sztywnych norm prze-
kształcenia lokatorskiego prawa w 
prawo własności (np. za 3 proc. bądź 
za 50 proc. wartości rynkowej) - jak 
zapisano w różnych wersjach ustawy 
- jest niezgodne z Konstytucją RP. 
Należy jednak zwrócić uwagę, że w 
każdym z tych przypadków uznanych 
za niekonstytucyjne było oparcie 
sztywnych norm przekształceniowych 
na zasadzie wyceny wartości rynko-
wej lokalu mieszkalnego. Podstawą 
ustalenia sztywnego procentu jest 
tutaj wyceniona przez rzeczoznaw-
cę majątkowego wartość rynkowa 
lokalu mieszkalnego. Wniosek w tej 
sytuacji jest jeden: należy odstąpić od 
zasady ustalania wartości rynkowej w 
przekształceniach własnościowych w 
spółdzielniach mieszkaniowych. Dru-
gi powód, dla którego należy odstąpić 
od zasady ustalania wartości rynko-
wej, dotyczy samej istoty przekształ-

ceń własnościowych w spółdzielniach 
mieszkaniowych. Zasada ustalania 
wartości rynkowej mieszkań byłaby 
uzasadniona, gdyby sprzedawano 
lokale mieszkalne osobom spoza 
spółdzielni. Tymczasem ustawa o 
spółdzielniach mieszkaniowych re-
guluje przekształcenia własnościowe 
wewnątrz samej spółdzielni: pomię-
dzy członkami spółdzielni władający-
mi faktycznie lokalami mieszkalnymi, 
w stosunku do których został już roz-
liczony (bądź jeszcze nie) całkowity 
koszt budowy, a zarządem spółdzielni 
sprawującym w imieniu wszystkich 
członków spółdzielni rolę właściciela 
kolektywnego majątku, którym jest 
mienie całej spółdzielni. W tym jed-
nak przekształceniu własnościowym 
mającym charakter wewnątrzspół-
dzielczy operowanie zasadą wartości 
rynkowej mieszkań jest co najmniej 
nieporozumieniem. Bardziej właś-
ciwą zasadą, która powinna mieć 
tutaj zastosowanie, jest rozliczenie 
się spółdzielni ze swoimi członkami 
w kwestii pokrycia przez nich cał-
kowitych kosztów budowy domów 
spółdzielczych (bądź zadań inwesty-
cyjnych spółdzielni) przypadających 
na poszczególne lokale, które będą 
przedmiotem uwłaszczenia.

Zasadę rozliczania całkowitego 
kosztu budowy brał również pod 
uwagę Trybunał Konstytucyjny w 
swoim orzeczeniu z dnia 20 kwietnia 
2005 r. (sygn. akt K 42/02), w któ-
rego uzasadnieniu czytamy m.in., iż 
brak jest ekonomicznej różnicy, jeśli 
chodzi o koszt budowy w uzyskaniu 
spółdzielczego własnościowego pra-
wa do mieszkania a prawa odrębnej 
własności tego mieszkania.

Wychodząc z takich właśnie prze-
słanek, ustawodawca wyeliminował 
z przekształceń własnościowych w 
spółdzielniach mieszkaniowych za-
sadę wyceny wartości rynkowej jako 
generującą potencjalnie sprzeczność 
z Konstytucją, a dodajmy również 
jako niezgodną z zasadą ekonomiki 
kosztów budowy oraz jako pogwał-
cającą zasadę zdrowego rozsądku w 
relacjach wewnątrz-spółdzielczych 
(skoro członek spółdzielni pokrył 
całkowicie koszty budowy przypada-

jące na jego lokal mieszkalny, to jakie 
koszty ma on jeszcze ponosić przy 
obowiązującej zasadzie - podkreślo-
nej przez Trybunał Konstytucyjny - iż 
spółdzielnia nie może się wzbogacać 
kosztem swoich członków?).

Prawo do mieszkania lokatorskie-
go dla współmałżonka i innych osób 
bliskich a prawo do uwłaszczenia

Ustawodawca określił w art. 2 ust. 3, 
iż osobą bliską w rozumieniu ustawy 
jest zstępny, wstępny, rodzeństwo, 
dzieci rodzeństwa, małżonek, osoba 
przysposabiająca i przysposobiona 
oraz osoba, która pozostaje faktycznie 
we wspólnym pożyciu.

Ustanie małżeństwa a uwłaszcze-
nie mieszkaniem lokatorskim

Po ustaniu małżeństwa wskutek 
rozwodu lub po unieważnieniu mał-
żeństwa byli małżonkowie powinni 
w terminie jednego roku zawiado-
mić spółdzielnię, któremu z nich 
przypadło spółdzielcze lokatorskie 
prawo do zajmowanego przez nich 
lokalu mieszkalnego, albo przedsta-
wić dowód wszczęcia postępowania 
sądowego o podział tego prawa. Były 
małżonek niebędący członkiem spół-
dzielni powinien złożyć deklarację 
członkowską w terminie 3 miesięcy 
od dnia, w którym przypadło mu 
prawo do lokalu. Przysługuje mu 
wówczas prawo roszczenia o przyjęcie 
w poczet członków spółdzielni, tzn. 
spółdzielnia musi go przyjąć na swo-
jego członka (patrz art. 13 ust. 1).

Gdyby jednak małżonkowie nie do-
konali wymaganych czynności wyni-
kających z konieczności uregulowania 
swojego prawa do lokalu spółdziel-
czego po ustaniu ich małżeństwa, to 
spółdzielnia wyznaczy im dodatkowy 
termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, 
uprzedzając o skutkach, jakie może 
spowodować jego niezachowanie. Po 
bezskutecznym upływie wyznaczone-
go terminu spółdzielnia może podjąć 
uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu (patrz 
art. 13 ust. 2).

Dokonanie czynności zmierza-
jących do wyjaśnienia prawa do 
lokalu oraz członkostwo spółdzielni 
stanowią warunek przekształcenia 
spółdzielczego lokatorskiego prawa 
w prawo odrębnej własności.

Śmierć jednego z członków a 
uwłaszczenie lokatorskim miesz-
kaniem

Jeśli obojgu małżonkom przysługi-
wało spółdzielcze lokatorskie prawo 
do lokalu mieszkalnego, to z chwilą 
śmierci jednego z nich prawo to 
przypada drugiemu. O ile małżonek 
ten nie jest członkiem spółdzielni, 
powinien on w terminie jednego 
roku od dnia śmierci małżonka złożyć 
deklarację członkowską. Spółdzielnia 
jest obowiązana przyjąć go w poczet 
członków spółdzielni. Członkostwo 

w spółdzielni jest i w tej sytuacji 
warunkiem koniecznym starań o 
uwłaszczenie. Tylko członek spół-
dzielni ma prawo złożyć wniosek z 
żądaniem uwłaszczenia mieszkaniem 
lokatorskim.

Roszczenie o uwłaszczenie osoby 
bliskiej w wypadku wygaśnięcia 
spółdzielczego lokatorskiego prawa 
do lokalu 

W przypadku wygaśnięcia spół-
dzielczego lokatorskiego prawa w 
następstwie niedokonania czynności 
wymaganych w sytuacji ustania 
małżeństwa bądź śmierci jednego z 
małżonków roszczenia o przyjęcie 
do spółdzielni i zawarcia umowy o 
ustanowienie spółdzielczego lokator-
skiego prawa do lokalu mieszkalnego 
przysługują małżonkowi, dzieciom 
i innym osobom bliskim (patrz art. 
15 ust. 1 i 2). Do zachowania tych 
roszczeń konieczne jest złożenie w 
terminie jednego roku deklaracji 
członkowskiej wraz z pisemnym za-
pewnieniem o gotowości do zawarcia 
umowy o ustanowienie spółdziel-
czego lokatorskiego prawa do lokalu 
mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia 
się kilku uprawnionych rozstrzyga 
sąd w postępowaniu nieprocesowym, 
komu będzie przysługiwało prawo do 
mieszkania.

Dopiero nabycie przez osobę bliską 
członkostwa spółdzielni oraz nabycie 
lokatorskiego prawa do mieszkania 
pozwala na złożenie przez nią wnio-
sku o uwłaszczenie na warunkach 
określonych w art. 12 ustawy.

Śmierć członka spółdzielni, który 
złożył wniosek o uwłaszczenie

Przepisy art. 48’ ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych mówią 
o sytuacji następstw prawnych po 
śmierci członka spółdzielni, który 
mając prawo lokatorskie do mieszka-
nia bądź własnościowe do lokalu, wy-
stąpił za swojego życia o przyniesienie 
na siebie prawa własności lokalu. W 
tej sytuacji, jeśli brak jest uprawnio-
nych osób zamieszkujących wraz ze 
zmarłym członkiem spółdzielni, jego 
spadkobiercy mogą żądać przeniesie-
nia na nich własności lokalu, nawet 
jeśli żaden z nich nie jest członkiem 
spółdzielni. W tym przypadku uznaje 
się, że wniosek uwłaszczeniowy już 
został złożony w dniu pierwszego 
wystąpienia o uwłaszczenie przez 
członka spółdzielni jeszcze za jego 
życia (art. 48’ ust. 1 i 2). Przepisy te 
mają również zastosowanie do zmar-
łych najemców lokali spółdzielczych, 
którzy jeszcze za życia złożyli wniosek 
uwłaszczeniowy w trybie art. 39 lub 
art. 48. Wówczas ich spadkobiercy 
nabywają prawo roszczenia o uwłasz-
czenie lokalem (art. 48 ust. 3).

Opr. LMM
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interesowało. My-
ślałem, żeby zostać 
lekarzem albo po-
licjantem. A jak to 
się zaczęło? Mia-
łem kiedyś dziew-
czynę, taką pierw-
szą miłość, ona 
interesowała się 
teatrem i to dzięki 
niej zacząłem inte-
resować się aktor-
stwem.

Widzę, że za-
czynał Pan po-
dobnie jak John 
Malkovich, który 
do świata teatru 
wszedł także przez 
związek z dziew-
czyną. Dziewczy-
na go rzuciła a te-
atr pozostał...

Dokładnie, podobnie było ze 
mną, z tym że w moim przypadku to 
ja rzuciłem dziewczynę i teatr pozo-
stał, ale do dziś jesteśmy przyjaciół-
mi i nie ma żadnego problemu. Jed-
nak  muszę przyznać, że to właśnie 
dzięki niej zacząłem uczęszczać na 
spotkania kółka teatralnego w Miń-
sku Mazowieckim, mieście niewiele 
większym od Nowogardu i powoli 
teatr zaczął mnie wciągać.

Którą z granych dotychczas przez 
siebie ról, darzy Pan szczególnym 
sentymentem ?

Właściwie, to lubię wszystkie swo-
je role, a nawet te, które może trochę 
mniej mi się podobają, dają mi one 
dużo nauki.

Gdzie się Pan lepiej czuje? Na 
deskach teatru czy na planie filmo-
wym?

Są to różne media i zupełnie róż-
nych środków wyrazu się używa. 
Jednak, zarówno film, jak i teatr to 
dwa fascynujące światy, które mają 
swoje wymagania i przynoszą wiele 
satysfakcji. 

A jak Pan podchodzi do aktor-
stwa? Stara się  Pan traktować je 
z dystansem czy też odnosi się do 
niego jak do pewnego rodzaju mi-
sji?

Im bardziej stałem się aktorem 
popularnym, grającym w różnych 
serialach, tym bardziej zacząłem wa-
żyć słowa. Zrozumiałem, że ogląda 
mnie wiele milionów ludzi i muszę 
spróbować coś tym ludziom prze-
kazać. Ja z tą misją bym nie prze-
sadzał. Nie jesteśmy pod okupacją 
sowiecką, czy jakąkolwiek, żebyśmy 
musieli naginać się jedynie do naro-
dowowyzwoleńczych tekstów. Po-
chodzę z krakowskiego środowiska 
aktorskiego, gdzie to poczucie mi-
sji jest odczuwalne aż do granic. W 
tamtejszych teatrach istnieje, przede 
wszystkim, chęć uprawiania wyso-
kiej sztuki. A przecież w dzisiejszych 
czasach ludzie chcą się w teatrze i 
zabawić i pośmiać. 

Aktorzy z krakowskiego środowi-
ska nierzadko gardzą tymi aktorami, 
którzy grają w serialach. W czasach, 
gdy kończyłem krakowską szkołę 
aktorską, uważano, że aktor, który 
zagrał w serialu w pewnym sensie 
się sprzedał, zdradził. Dziś jednak, 
świat się zmienił, sposób funkcjono-
wania kultury również uległ zmia-
nie, tak więc obecna perspektywa 
weryfikuje słowa kolegów ze środo-
wiska krakowskiego.

Bardzo dziękuję 
rozmawiał Piotr Słomski

W piątek 20 lipca, tuż po cere-
monii zamknięcia 11 edycji Lata 
z Muzami, mieliśmy możliwość 
przeprowadzenia rozmowy z przy-
byłym tego dnia do Nowogardu, 
aktorem Tomaszem Karolakiem, 
który odebrał Laura Cisowego, na-
grodę publiczności za najlepszy film 

konkursowy tegorocznego festiwalu 
(niewątpliwie ciekawostką jest to, 
że nowogardzki Laur Cisowy jest 
pierwszą nagrodą, jaką film otrzy-
mał). Na wstępie kilka słów o na-
szym gościu. Otóż, Tomasz Karolak 
jest przedstawicielem młodego po-
kolenia polskich aktorów. Urodził 
się w 1971 roku w Radomiu. Jego 
ojciec był oficerem Wojska Polskie-
go, w związku z tym wielokrotnie 
w czasie swej młodości przeprowa-
dzał się on z całą rodziną. Min. 12 
lat mieszkał w Ustroniu Morskim w 
okolicach Kołobrzegu. W roku 1997 
ukończył PWST w Krakowie. Jego 
przygoda z filmem rozpoczęła się 
w 2000 roku, kiedy zagrał rolę po-
sterunkowego w filmie „Duże zwie-
rzę”. Szerokiej publiczności znany 
jest min. z serialu „Kryminalni”, w 

którym wcielił się w postać sierżan-
ta Szczepana Żałody.

Jak to się stało, ze zawitał Pan do 
Nowogardu? 

Prawdę mówiąc, nie spodziewa-
liśmy się już na festiwalu żadnych 
gości? Wczoraj zadzwonili do mnie 
moi przyjaciele, którzy są reżyse-
rami i jednocześnie producentami 
„Testosteronu”. Powiedzieli mi, że 
organizatorom nowogardzkiego 
Lata z Muzami bardzo zależy na 
tym, aby ktoś przyjechał po odbiór 
nagrody za film. W związku z tym, 
że jako jedyny z grupy aktorów wy-
stępujących w „Testosteronie”, nie 
byłem w tym czasie obłożony żad-
nymi dodatkowymi obowiązkami, 
po zakończeniu o godz. 15 zdjęć do 
„Niani”, mogłem wsiąść w samolot 
w Warszawie i przybyć do Nowogar-
du.

A gdzie występuje Pan oprócz 
seriali?

Pracuję w różnych teatrach, obec-
nie w Teatrze Narodowym w i Tea-
trze Nowym. Jako człowiek nie bę-
dący na żadnym etacie, mogę sobie 
pozwolić na grę w wielu miejscach.

Jakie wrażenie wywołał na Panu 
Nowogard i nasz festiwal?

Miasto jest przepiękne. Byłem tu 
kilkakrotnie przejazdem. Widzę, że 
miejsce to powoli odzyskuje swój 
charakter. Nowogard, na nowo, sta-
je się spokojną, pomorską miejsco-
wością, gdzie można się zrelaksować 
i wypocząć. Jeśli chodzi o 
festiwal, muszę przyznać, 
że również jestem miło 
zaskoczony. Pani dyrektor 
festiwalu jest osobą, która 
wykazuje się dużą chary-
zmą, a tacy ludzie potrafią 
robić cuda i dlatego ten 
festiwal jest naprawdę za-
skakujący, oczywiście w 
pozytywnym znaczeniu 
tego słowa.

A jak się, w ogóle, za-
częła Pana przygoda z 
aktorstwem?

Właściwie, to zaczęła 
się bardzo niepozornie. 
Nigdy nie planowałem i 
nie chciałem zostać ak-
torem, mnie to wcale nie 

Ostatnie wspomnienie Lata z Muzami…

Wywiad 
z Tomaszem Karolakiem
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Losy „Harcówki”
Od Stanisława Sobczaka, nowogardzianina na „emigracji” 

otrzymaliśmy list, który drukujemy w całości. Inicjatywa godna 
pochwały. W redakcyjnych archiwach mamy kilka materiałów, które 
chętnie przekażemy autorowi pomysłu. Wierzymy jednocześnie, że 
mieszkańcy Nowogardu i nie tylko Nowogardu powspominają chwile 
związane z tym uroczym miejscem i budynkiem, który niejednego 
wydarzenia w historii miasta był milczącym świadkiem …

Szanowny Panie Redaktorze
W latach 50-tych przyjechałem 

do Nowogardu po raz pierwszy 
w życiu, by odpracować 3-letni 
nakaz pracy w szkolnictwie. Za-
miast obowiązkowych 3  lat, prze-
pracowałem z ogromną radością 
i satysfakcją 20- lat,  z tego 10  
lat mieszkałem w tzw. „Harców-
ce”. Z tego też względu, należę do 
nielicznej grupy osób związanych 
tak długo z tym miejscem. Od 
tego czasu upłynęło  wiele lat, a 
pamięć i wspomnienia są nadal 
żywe, powiedziałbym nawet, że  
coraz żywsze z powodu cudownych 
wspaniałych ludzi, których tam 
poznałem i  przez wiele lat miałem 
przyjemność z nimi współpraco-
wać. Interesują mnie:  wiedza i 
wspomnienia osób o tym obiekcie 
z lat 45-75 nie wyłączając  również 
pozostałych lat.

Zdobyte wiadomości chciałbym 
udokumentować i ocalić od zapo-
mnienia w  kronice z życia byłych 
Nowogardzian, którą systematycz-
nie i na bieżąco  prowadzę. Chodzi 
o informacje od osób, które tam 
przez pewien okres  mieszkały, 
pracowały lub w inny sposób były 
związane z tym miejscem. „Har-
cówka’ od 45 roku pełniła różne 
role. Od zwykłego obiektu miesz-
kalnego  dla wielu osób przyjeż-
dżjących do tego miasta po wojnie, 
poprzez internat  L.O. męski, ale w 
pewnym okresie też koedukacyjny, 
miejsce zamieszkania  nauczycieli 
rozpoczynających pracę w szkolni-
ctwie, po miejsce, gdzie  zamiesz-
kali oficerowie wojska, którzy 
organizowali jednostkę wojskową 
w  pobliżu Nowogardu. Przewinęło 
się tu wiele różnych interesujących 
grup  zawodowych. Historia tego 
obiektu jest więc bardzo bogata. 
Tym, którzy zechcą spisać i prze-
kazać swoje wspomnienia z tego 
okresu oraz  udostępnić fotografie 
lub inne pamiątki z tym obiektem 
związane,  serdecznie dziękuję.

Oprócz tego chciałbym rów-
nież zebrać takie same materiały 
dotyczące obiektu leżącego obok, 
czyli tzw. „Prewentorium”. W tym 
czasie mieściła  się tam interesująca 
szkoła dla dzieci przebywających 
na leczeniu.  Pracowało tam wielu 
wspaniałych pedagogów wraz z 

legendą szkolnictwa w tym  okre-
sie dyr. szkoły Alicją Prawdzic. 
Chciałbym również te osoby pro-
sić  o udostępnienie swej wiedzy, 
wspomnień oraz posiadanych 
materiałów. Niezależnie od tego 
wszystkich tych, którzy chcieliby 
osobiście wziąć  udział w spotkaniu 
na ten temat, które odbędzie się w 
sierpniu  b.r.  obok  „Harcówki”,  
proszę o nawiązanie bezpośrednie-
go kontaktu z kol.  Franciszkiem 
Tarczykowskim - tel. 0-662 204 044 
i wtedy każdego  indywidualnie po-
wiadomimy o dokładnym terminie 
spotkania. Spotkanie to organizuję 
osobiście. Nie jest niestety łatwo 
zorganizować wszystko poprzez 
telefon i listy, po tylu latach, z odle-
głości kilkuset  kilometrów. Nieste-
ty nie mam też sponsorów, którzy 
by wsparli tę imprezę  finasowo i 
organizacyjnie. Z ogomną radoś-
cią powitam jednak każdego, kto  
zechce na to spotkanie przyjść, by 
wysłuchać osobistych wspomnień, 
siedząc  przy kawie lub herbacie, w 
bezpośredniej odległości tego le-
gendarnego dla  mnie,  ale zapewne 
i dla innych miejsca.

Byłbym wdzięczny za umieszcze-
nie powyższych informacji w Pana 
czasopiśmie.

Będzie mi również miło gościć 
Pana na wspomnianym spotka-
niu. 

Z poważaniem,
Stanisław Sobczak

Stanisław Sobczak - Specjalny 
Laur Cisowy 2004 r.

Wspomnienia

Harcówka - ważne 
miejsce mojego życia 

W budynku „harcówki” praco-
wałam i mieszkałam. A zaczęło się 
tak... 

Danuta Majeranowska

Przyjechałam do pracy w Rejonie 
Lasów Państwowych. Tak dokładnie 
RLP miał powstać i przyjezdni go 
organizowali na bazie wszystkich 
nadleśnictw w powiecie nowogardz-
kim (Goleniów wtedy był w powiecie 
nowogardzkim). Teren był bardzo 
rozległy - nadleśnictwa Radosław, 
Czernica, Kliniska, Wrzosowo i 
inne. 

Pamiętam dyrektora o nazwisku 
Muzik ( nie wymawiano jak „zima” 
tylko rosyjska „Zinajda”), głównego 
księgowego - Hermanowicz, księgo-
wego - pan Bureć (przepięknie pisał 
pismem kaligraficznym), księgową 
była pani Jadzia Kijewska, sekretar-
ką pani Regina Karolczuk. Ja byłam 
kasjerką i po pieniądze do banku cho-
dziłam przez las i pustawą ul. Wojska 
Polskiego bez żadnej obstawy. 

Biura Rejonu mieściły się na pię-
trze, a na parterze pion techniczny 
i podręczne magazyny z artykułami 
i narzędziami niezbędnymi w lesie 
oraz z materiałami biurowymi. 

Pionem technicznym kierował 
pan Wawrzycki i pan Zmitrenia, a 
pracowali tutaj inspektorzy ochrony 
lasów, urządzania lasów i pozyskiwa-
nia drewna. 

Z materiałów biurowych utkwił mi 
w pamięci ... ołówek atramentowy, 
głównie dlatego, że z rysika roz-
puszczonego w wodzie można było 
uzyskać farbkę do wełny! 

W parterowej części budynku zna-
lazło się również miejsce na mieszka-
nie dla mnie i mojego ojca (ojciec był 
wtedy inspektorem ochrony). Kilku 
pracowników mieszkało w „domu 
leśnika” usytuowanym w miejscu 
dzisiejszego obiektu pogotowia ra-
tunkowego. Był tam przepiękny park 
- rosły tam stare buki, świerki i inne 
drzewa po których dzisiaj nie ma śla-
du. Kto i za jakie pieniądze zezwolił 
na ich wycinkę? 

Miło wspominam uroczą polankę 
przed „harcówką” (dzisiejsze boisko 
piłkarskie). Rosło tam pełno po-
ziomek, które zrywaliśmy podczas 
przerw w pracy. Na polankę zakradali 
się również pensjonariusze z pobli-
skiego sanatorium przeciwgruźli-
czego przemianowanego później na 
prewentorium. Zrywali oni soczyste 
i pachnące poziomki na swoiste tale-
rzyki zrobione z liści paproci - chyba 

dla swoich sympatii, bo był to bardzo 
kochliwy ludek. 

(w biały dzień płoszyło się „pary” 
w krzakach nad jeziorem...) 

Były też smutne chwile, które tutaj 
przeżyłam. 

Do mieszkania pachnącego farbą 
wprowadziliśmy się po opuszczeniu 
Reska - Rodzice zlikwidowali tam 
gospodarstwo, sprzedali płody rolne 
i inwentarz. Mieliśmy pieniądze, 
mieszkanie i pracę na miejscu. Nie-
stety pod koniec października 1950 
roku przeżyliśmy szok (szok przeżyło 
tysiące Polaków). Z soboty na nie-
dzielę nastąpiła wymiana pieniędzy. 
Najgorzej wyszli ci, którzy trzymali 
pieniądze w tzw. „pończosze”. Moi 
Rodzice za cały swój dobytek kupili 
tylko radio czeskiej Tesli! Pieniądze 
wymieniano w stosunku 1:3, ale na 
całą rodzinę. Zmieniono oczywiście 
płace. 

Ja za swoje oszczędności otrzy-
małam 15 złotych i kupiłam sobie 
dużą miednicę, w której można 
było kąpać duże dziecko. Zresztą w 
tamtych czasach łazienka nie była 
nawet obiektem marzeń, bo nikt jej 
nie posiadał, ani nie widział!

Wymiana pieniędzy spowodowała 
sporo zamieszania - ludzie popełniali 
samobójstwa, zamykano sklepiki, 
niektóre towary chowano na lepsze 
czasy. Akurat w tym czasie wychodzi-
łam za mąż - o białej sukni albo ma-
teriale na takową mogłam nie myśleć. 
Do ślubu poszłam w pięknej garsonce 
z australijskiej wełny. Kolor bordowy 
nie zyskał akceptacji - w kościele sły-
szałam wielemówiące szepty. Były to 
zapewne różne domysły ciekawskich 
plotkarek ... 

Przyjęcie weselne było oczywiście 
w „harcówce” - goście ucztowali w 
dużym pokoju, a tańczyli w holu... 

Do sklepów było daleko. Na całej 
długości ulicy Wojska Polskiego ich 
nie było. Dopiero w rejonie dziesiej-
szego „inkubatora przedsiębiorczo-
ści” stał kiosk warzywny i kiosk z 
gazetami. Duży sklep spożywczy (kto 
wie czy nie największy w mieście) 
mieścił się w tzw. kaplicy. Dzisiaj stoi 
w tym miejscu budynek przychodni 
zdrowia. Sklepem kierowała pani Zo-
fia Barowa - może redaktor lokalnej 
gazety nakłoniłby panią Zofię (nie 
mylić z Zośką) do wspomnień? 

Dobrze mi się mieszkało w tym 
leśnym domku, nad jeziorem, wśród 
zieleni i zapachów żywicy. Nieste-
ty... 

Mąż po ukończeniu „szkół” dostał 
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życZeNIa

Z okazji 
18 urodzin

Małgorzacie Wolskiej
dużo radości

uśmiechu na co dzień
życzy 

rodzina

Z okazji 
24 urodzin

Krystanowi 
Jeż

samych pogodnych
szczęśliwych oraz 

wszelkiej pomyślności
życzy Ilona

3-letni nakaz pracy. Zamiast do 
miejscowego POM-u skierowa-
no go do Mostów, do pracy w 
PGR-ze. 

Najbardziej smutne wspo-
mnienie związane z „harcówką” 
to śmierć mojego pierwszego 
synka w mieszkaniu rodziców. 
Synka urodziłam w rok po ślubie 
w nowogardzkim szpitalu. Ze 
szpitala odbierała mnie moja 
mama - synek był umierający. Do 
Mostów nie było czym jechać, 
mąż w tym czasie był na szkole-
niu w Szczecinie. Do „harcówki” 

podwieziono mnie ciężarówką 
uproszoną w elektrowni. Fatalny 
poniedziałek, 17 listopada.

Gdy dzisiaj ulicami miasta 
przejeżdża setki samochodów, 
od „malucha” po TIR-y trudno 
sobie wyobrazić, że w latach 50-
tych przemykało przez miasto 
zaledwie kilka aut, najczęściej 
ciężarówek do banku. Można 
było spokojnie dojechać rowe-
rem do Żabowa lub Długołęki 
i nie być wyprzedzonym przez 
żaden pojazd mechaniczny.

Są miejsca, w których nawet 

śladu nie ma po tamtejszych 
obiektach - pierwsza biblioteka, 
miejska łaźnia, stary POM przy 
Młynarskiej, tartak, targowisko 
w miejscu Targowej Hali, czysty 
dworzec PKP. Tak, tak - czyściut-
ki, a w przejściu grzeczni koleja-
rze sprawdzali peronówki! 

Czy żyje ktoś, kto to pamięta 
i opisze? 

„60-lecie Nowogardu: 1945-
2005” - to brzmi dumnie! 

opr. Lesław M. Marek

życZeNIa

  Sonda
Jakie jest Pani/Pana zdanie na temat 

mundurków szkolnych, które obowią-
zywać będą od 1 września?

Pani Krystyna Bała
Myślę, że za-

miast mundur-
ków, do szkół 
powinny po-
wrócić fartusz-
ki,  ponieważ 
są wygodniej-
sze w użyciu 
i łatwiejsze w 
utrzymaniu, nie 
ma np. większe-
go problemu z 
praniem. Mun-
durki, według 
mnie,  nie są 
opłacalne, gdyż 

dzieci w tym wieku bardzo szybko z nich wy-
rastają, a kupno kolejnego zawsze wiąże się z 
dodatkowymi, nierzadko sporymi kosztami. 

Pani Irena z Nowogardu
Uważam, że 

Pan minister 
Roman Giertych 
trafił w sedno. 
Jednakże, z mo-
jego punktu wi-
dzenia, przepis 
ten powinien 
ob ow i ązy wać 
raczej w liceach, 
gdyż to właśnie 
tam przejawia 
się chęć impo-
nowania stro-
jem, zwrócenia 
na siebie uwagi. Według mnie jest to nie-
sprawiedliwe i niesłuszne, gdy człowiek jest 
oceniany po stroju jaki nosi. Myślę ponadto, że 
mundurki nie powinny być wprowadzane do 
szkół podstawowych, gdyż rodzicom byłoby 
wygodniej ubrać dzieci w to, co mają.

Pan Kazimierz Polak
Uważam, że 

jest  to dobry 
pomysł. Mun-
durki są bardzo 
eleganckie, po-
nadto nie bę-
dzie okazji do 
w y w yższani a 
się strojem oraz 
problemów typu 
- co na siebie 
włożyć.

ps

Festyn na Koplu
W sobotę, 4 sierpnia odbył się II 

Wakacyjny Festyn na Koplu.
(Kopel to plac na Osiedlu Pod-

kowa przy ul. Bohaterów War-
szawy).

Organizatorami festynu był 
Klub Kolekcjonera Nowogard i 
Kapela Wokalno-Instrumentalna 
„Kryzys”.

Jako pierwsi do walki stanęli 
młodzi piłkarze w turnieju piłki 
nożnej „Talenty na Euro 2012”. 
Do turnieju stanęło po 6 sied-
mioosobowych drużyn w dwóch 
kategoriach wiekowych – 8-12 lat i 
12 – 15 lat. Mecze rozgrywano pod 

czujnym (i sprawiedliwym 
okiem) sędziów Mirosława 
Bazyla i Bogdana Góreckiego. 
(Wyniki turnieju i innych 
konkursów oraz lista spon-
sorów w piątkowym wydaniu 
„DN”).

Po piłkarzach przystąpiono 
do rozgrywania konkurencji 
sportowo-rekreacyjnych  - 
m.in. ringo, skakanka, slalom 
piłkarski.

Od godziny 18.00 zaczęło się 
śpiewanie w konkursie „Mikrofon 
dla wszystkich”. Słuchano starych 
i nowych przebojów w wyko-

naniu kapeli „Kryzys” i Macieja 
Kasprzaka.

O godzinie 20.00 zaczął się wy-
stęp zespołu „Awanti” i oznaczało 
to początek zabawy tanecznej.

Imprezie towarzyszyły także 
atrakcyjne wystawy: kolekcjoner-
ska Tadeusza Łukaszewicza oraz 
„Twórczości własnej”  - hafty pani 
Teresy Stępień i malarstwo  Grze-
gorza Olewickiego.

Eksponaty można było nie tylko 
oglądać, ale i na miejscu dokonać 
zakupów.

Niewątpliwą atrakcją był zlot 
zmotoryzowanych oraz przejażdż-
ki kucykiem.

Dużym powodzeniem cieszyła 
się loteria fantowa – cały dochód 
przeznaczono dla osoby chorej.

Tekst i foto IKar
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p.U.H. GRUND-MaX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

UsŁUGI 
HyDRaUlIcZNe
c.o., wod. – kan., gaz

tel. 504 517 117
697 227 603

 Tynki maszynowe, gipsowe, 
cementowo-wapienne z agregatu,

docieplanie budynków, styropian, wełna, elewacje
Tel. 514 386 866, 513 872 042

KEWES FLORISTIK 
POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Nadtorowa 15 
72-200 Nowogard 

ogłasza zapisy osób 
chętnych do pracy 
na sezon jesienny 2007 

przy kompozycjach nagrobnych 
i wieńcach adwentowych. 

Prosimy o kontakt osobisty 
w siedzibie firmy przy 

ul. Nadtorowej 15 
lub kontakt telefoniczny 

091 39 26 011 lub 091 39 20 544. 
ZAPRASZAMY

ReklaMa

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Gwarancja profesjonalnego 
zarządzania Wspólnotą

Licencjonowany Zarządca Nieruchomości z długo-
letnim stażem w zarządzaniu Wspólnotami Mieszka-
niowymi bardzo chętnie przyjmie ofertę zarządzania 
Wspólnotami Mieszkaniowymi.
Nr licencji zawodowej zarządcy nieruchomości 7259 
z dnia 28 maja 2001 r.
Tel. kontaktowy 692 866 893 od 9.00 do 22.00

UWAGA!  

Najbliższy kurs 
na przewóz Osób 

i Rzeczy 
rozpocznie się 

dnia 17.08.2007 r. 
Szczegółowe informacje 

pod nr tel. 091 39 27 467, 
509 910 772. 

Serdecznie zapraszamy!

Osina

Kreatywnie dla młodzieży
Dzieci i młodzież to adresaci działań nowo powstałego 

Stowarzyszenia Kreatywnych Osiniaków.
Pomysł stowarzyszenia wyszedł 

ze strony dyrektor ZSP w Osinie, 
Tatiany Olbert. W jego projekt za-
angażowany był także kierownik 
Gminnej Biblioteki Publicznej, 
Krzysztof Górecki, który został 
również prezesem stowarzyszenia. 
Organizacja ma przede wszystkim 
wspierać działania mieszczących 
się w Osinie instytucji: szkoły, bi-
blioteki, w pozyskiwaniu środków 
unijnych na realizację projektów 
związanych z edukacją dzieci 
i młodzieży z terenów gminy. 
Dyrektor ZSP Tatiana Olbert ar-
gumentuje powstanie organizacji 
tym, że od bieżącego roku szkoła 
nie może już brać udziału w pro-
gramie „Równać szanse”, admini-
strowanym przez Polską Fundację 
Dzieci i Młodzieży. Program ten, 
wspierający inicjatywy społeczne 
służące wyrównywaniu szans edu-
kacyjnych młodzieży z terenów 
wiejskich, adresowany jest od tego 
roku do organizacji pozarządo-
wych. Zmiana adresata programu 
„Równać szanse” to jednak nie 
jedyna przyczyna zarejestrowania 
stowarzyszenia. Jak twierdzi dy-
rektor ZSP, decyzja o powstaniu 
SKO spowodowana była także 

tym, że większość konkursów 
grantowych adresowana jest do 
organizacji pozarządowych. 

Na decyzję o zawiązaniu sto-
warzyszenia ogromny wpływ 
wywarł fakt ostatnich sukcesów 
ZSP w Osinie w sięganiu po środki 
unijne na realizację projektów. W 
2006 roku przygotowany przez 
szkołę projekt edukacyjny „Nasz 
czas” był jednym z 95 (na 1194 
nadesłane), które otrzymały dota-
cję w ramach programu „Równać 
szanse”. Przy czym była to dotacja 
maksymalna – 20 tys. zł. Dzięki 
pozyskanym środkom szkoła 
zorganizowała m. in. przyrodni-
cze zajęcia w terenie, warsztaty 
prowadzone przez operatora ka-
mery. Za część uzyskanych dotacji 
zakupiono projektor i laptop. 

W czerwcu 2007 roku projekt 
„Nasz czas” jako jeden z ośmiu 
został wybrany przez Polską 
Fundację Dzieci i Młodzieży do 
udziału w zamkniętym konkursie 
„Projekty modelowe” dla najbar-
dziej efektywnych projektów zrea-
lizowanych w programie „Równać 
szanse” 2006. 

Patrycja Binięda
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OG£OSZENIA dRObNE

ReklaMa

cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

Informujemy, że   

10 sierpnia 2007 r.
piątek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 

Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

NIeRUcHOMOŚcI
• kupię mieszkanie 2 lub 3 po-

kojowe własnościowe w Nowo-
gardzie na os. Radosława lub 
w innej części miasta. Tel. 0605 
522 340.

• Zamienię mieszkanie własnoś-
ciowe 3 pokojowe w bloku plus 
garaż na dom w Nowogardzie z 
dopłatą. 609 758 804.

• kupię dom w Nowogardzie 
może być połowa lub piętro. 
607 066 425.

• Nowogard – sprzedam dom wol-
nostojący o pow. 220 m kw z du-
żym ogrodem. 504 64 30 95.

• Sprzedam lokal o pow. 167 m 
kw, Dobra Nowogardzka. Tel. 
604 961 199.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we, na parterze wraz z garażem, 
o podwyższonym standardzie, 
cena do uzgodnienia. Tel. 0607 
347 422.

• Kupię mieszkanie bezczynszowe, 
3 pokojowe lub pół domu. Tel. 
886 508 588.

• Sprzedam działkę rekreacyjną z 
wszystkimi mediami. 608 337 427.

• Wynajmę pokój 1 dziewczynie z 
dostepem do kuchni i łazienki. Tel. 
605 631 691.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we, 58 m kw w Nowogardzie. Tel. 
513 153 646 (po 16.00).

• Do wynajęcia dom umeblowany w 
Goleniowie. Tel. 0695 780 299.

• sprzedam garaż na os. Gryfitów. 
091 39 20 925, 607 646 755.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
własnościowe. 603 217 677.

MOTORyZacJa
• Sprzedam radio cd samochodowe 

PIONEER DEH-30 MP, MP3, pilot 
4x50 W, gwarancja nowe + głośniki 
x 4 samochodowe. Cena kompletu  
890,00 zł. Tel 0605 522 340. 

•  Sprzedam Audi A6, 2,5 TDI, 
QUATRO, 6 biegów, XENON, 2XPP. 
660 797 830. 

• Sprzedam Honda Civic, stan do-
bry, cena do uzgodnienia. Tel. 091 
39 22 738.

• Sprzedam Opel Corsa, 1993 r., poj. 
1,2, cena 5 400 zł do uzgodnienia. 
Tel. 504 026 530.

• sprzedam Fiat punto, 1995 r., 
poj. 1,1, stan techniczny bardzo 
dobry, cena 4 500 zł - do uzgod-
nienia. Tel. 694 629 262.

• Sprzedam Seat Ibiza, 1992 r., poj. 
1,5, stan dobry, cena do uzgodnie-
nia. Tel. 692 397 785.

• Sprzedam Ford Mondeo, 1,8 TD, 
1996 r. XI, wszystko oprócz klimy. 
695 98 29 04, 697 99 26 05.

• Sprzedam Opel Corsa A, 1989 r., 
poj. 1,2, biały, 3 drzwi, przegląd 
techniczny do 03.2008, sprawny, 
cena 1200 zł. Tel. 091 39 20 826 lub 
0604 621 887.

ROlNIcTWO 
• Sprzedam konie. Tel. 668 141 971, 

091 39 18 260.
• Sprzedam pasiekę minimum 36 

rodzin. Tel. 602 350 007.
• Kupię zboże paszowe. 091 39 

18 275. Płatne od ręki.
• Sprzedam prosięta. 604 390 356.
• Sprzedaż jaj wiejskich. 091 39 

17 644.
• Sprzedam prosiaki. Krzywice 21, 

Kusińska Jadwiga. Od 12.00 do 
21.00, tel. 091 39 11 715.

• Sprzedam prosiaki. 091 39 17 960, 
091 39 17 908.

UsŁUGI
• Malowanie, montaż paneli pod-

łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• Profesjonalne strony interneto-
we na indywidualne zamówienie 
– szybki czas realizacji, faktury VAT. 
0605 522 340.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DyWaNOpRaNIe. 0604 373 143.
• Transport, przeprowadzki – 

0604 516 451.
• Wynajmę rusztowanie elewacyjne 

„Layher” 100 m. Tel. 692 478 465.
• Usługi remontowo – budowlane. 

880 690 324.
• Nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Rehabilitacja osób po udarze móz-

gu. 609 799 687.
• Masaże. 510 052 611.
• kompleksowe instalacje elek-

tryczne. 607 646 609.
• Remonty, glazury, regipsy, ma-

lowanie. 604 472 765.

pRaca
• Zatrudnimy osobę do prac przy 

montażu okien. Wymagane prawo 
jazdy. Fabryka okien i drzwi „OKNO” 
Nowogard. Tel. 091 39 25 639.

• Zatrudnimy handlowca do pracy 
w biurze i w terenie. Znajomość 
obsługi urządzeń biurowych, pra-
wo jazdy i dyspozycyjność. Fabry-
ka okien i drzwi „OKNO” Nowogard 
tel. 091 39 25 639.

• FIRMa BaRTek-Domet zatrud-
ni magazyniera. Tel. 091 579 02 
63.

• Przedsiębiorstwo Budowlane 
przyjmie pracowników Tel. 0694 
440 205. 

• Poszukuję kierowcy z kat. C. 
501 692 145.

• Zatrudnię do pracy przy malowa-
niu. 608 817 214.

• Zatrudnimy wykwalifikowanych 
hydraulików do montażu insta-
lacji wodnych, kanalizacyjnych 
wewnętrznych i zewnętrznych, 
gazowych i c.o. „PBO-GRINBUD” sp. 
z o.o. ul. Boh. Warszawy 103. Kon-
takt Katarzyna Maruszewska tel. 
091 579 26 39.

INNe
• Sprzedam aparat telefoniczny 

Ericsson K700i, z dodatkowym wy-
posażeniem, na gwarancji, zadba-
ny. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam drzwi wejściowe anty-
włamaniowe. Tel. 502 649 118.

• Sprzedam foksterierki (tanio). Tel. 
091 39 18 775 wieczorem, 0697 
086 561.

• GRZeJNIkI c.o., panelowe, 2-pły-
towe, do mieszkania, domku, 
różne rozmiary, także nietypo-
we, nowe i używane. Tel. 091 46 
00 518 lub 0501 446 467.

• JUNkeRsy gazowe, do kuchni, 
łazienki, wersja świeczkowa lub 
elektroniczna na gaz ziemny lub 
propan, cena od 400 zł. Tel. 091 
46 00 518 lub 0501 446 467.

• elekTRycZNe przepływowe 
podgrzewacze wody – 380 V, 
firmy aeG, Vaillant moc 18-21 
kw, małe gabaryty, idealne do 
domku, baru, cena od 150 zł. Tel. 
091 469 03 38 lub 0501 446 467.

• pIece gazowe c.o., Vaillant, wi-
szące lub stojące – ogrzewanie 
lub dwufunkcyjne (ogrzewanie 
+ ciepła woda) używane z gwa-
rancją serwisową oraz GaZOWe 
podgrzewacze wody 130-190 li-
trowe, stojące, idealne gdzie jest 
kilka łazienek (domek). Tel. 091 
46 00 518 lub 0501 446 467.

• Sprzedam Athlon 1,8 XP, płyta 
główna GIGABYTE GA-7VT 600, 
HDD 80 GB BARRACUDA 7200, 
GEFORCE FX 5500 256 MB, pamięć 
RAM 1024 MB  400 MHz, obudo-
wa ATX 300 W, CD-ROM LG 52x. 
607 739 794. 

• Kupie płyty używane Jumbo. Tel. 
607 690 741.

• Sprzedam metalowy płot (używa-
ny). 091 57 90 577.

• Sprzedam ladę i regały sklepo-
we (nowe), wypoczynek 1,2,3. 
662 788 296.

• Sprzedam wieżę Panasonic z głoś-
nikami. 603 217 677.

• Oddam w dobre ręce 2 miesięcz-
nego kotka, małego „tygryska”. 
Tel. 692 250 290.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARd

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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)

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 26 91
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

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Karina Czernicka 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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NOWOGaRD - szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
sZcZecIN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

Informacja pks 091/39-21-887 lub 091/46-98-315

Ważny od 24.06.2007r.

Nowogard 06.08.2007r.
OFeRTy pRacy 

pUp GOleNIóW, 
FIlIa NOWOGaRD

1. Sprzedawca 
2. Kucharz
3. Kierowca z kat. C + E
4. Inż. Informatyk
5. Pokojówka 
6. Recepcjonistka 
7. Kierownik sklepu, sprze-

dawca
8. Kierowca z kat. C
9. Asystent stomatologiczny
10.  Lekarz Stomatolog 
11.  Stolarz
12. Pielęgniarka, rejestratorka 

medyczna 
13. Pilarz 
14. Instruktor jazdy kat. B
15. Pracownik produkcji

OFeRTy pRacy 
Z ReJONU

1. Kierowca z kat. C+E (Gryfi-
ce) (Żdzary)

2. Pracownik produkcji  (Go-
leniów)

3. Sprzedawca (Gryfice)
4. Spedytor (Szczecin)
5. Sprzątaczka (Goleniów) 

sZkOleNIa   
1. Kucharz-kelner-garmażer
2. Brukarz + operator sprzę-

tu średniego (drogowe-
go)

3. Spawacz
4. Operator wózka widłowe-

go
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Pomorzanin Nowogard – GKS Mierzyn 1:3 (0:2)

Na początek przegrana
Pomorzanin: Marek Piątkowski 

– Proskurnicki (46’ Wasyluk), Goł-
dyn, Nieradka (54’ Mordzak), Szewc 
(66’ M. Gruszczyński), Kawa, D. 
Gruszczyński, Soska (70’ Lembas), 
Piotrowski, Marcin Piątkowski, 
Galus.

Bramka dla Pomorzanina: Goł-
dyn.

Przed rozpoczynającym się w 
miniony weekend nowym sezonem 
piłkarskiej V ligi, kibice Pomorzanina 
byli pełni niepokoju. Nowogardzka 
drużyna została mocno przebudowa-
na, więc nie za bardzo wiadomo było,  
czego się można po niej spodziewać. 
Wystarczy wspomnieć, że w wyjścio-
wej jedenastce niedzielnego meczu 
znalazło się tylko pięciu zawodni-
ków, którzy w minionym sezonie 
regularnie pojawiali się na boisku. 

Resztę stanowili młodzi zawodnicy, 
którzy w wielu przypadkach jeszcze 
kilka tygodni temu grali w drużynach 
juniorów. 

W pierwszej ligowej kolejce siłę 
tego zespołu miał sprawdzić spadko-
wicz z IV ligi, zespół GKS Mierzyn. 
Niestety, rywale okazali się o klasę 
lepsi i w pełni zasłużenie wywieźli z 
Nowogardu komplet punktów.

Goście od początku meczu przejęli 
inicjatywę i już w czwartej minucie 
swą przewagę udokumentowali 
bramką. Pomorzanin stracił piłkę w 
środku pola, jeden z rywali dokładnie 
podał do napastnika, który poradził 
sobie z naszym obrońcą i strzałem z 
14 metrów pokonał Marka Piątkow-
skiego. W 18. minucie mogło być 
0:2. Jeden z zawodników z Mierzyna 
minął bez problemów dwóch naszych 

Szukamy 
              piłkarzy!

Aktualna tabela:
1.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 1 3 3-0
2.  GKS Mierzyn 1 3 3-1
3.  Odra Chojna 1 3 2-0
4.  Vineta Wolin 1 3 2-0
5.  Świt Szczecin 1 3 3-2
6.  KP Police II 1 3 2-1
7.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 1 1 1-1
8.  Piast Chociwel 1 1 1-1
9.  Mieszko Mieszkowice 1 1 0-0
10.  Sparta Gryfice 1 1 0-0
11.  Kłos Pełczyce 1 0 2-3
12.  Arkonia Szczecin 1 0 1-2
13.  Pomorzanin Nowogard 1 0 1-3
14.  Kluczevia Stargard 1 0 0-2
15.  Stal Lipiany 1 0 0-2
16.  Polonia Płoty 1 0 0-3

LKS „Pomorzanin” Nowogard ogłasza 
nabór chłopców rocznika 1996  i 1997 
do sekcji piłki nożnej. Wszyscy chętni 
mogą zgłaszać się w każdy wtorek i 
piątek w godzinach 16-16.30  Zapisy 
przyjmujemy na stadionie przy ul. 
Wojska Polskiego 41.

Klub Pomorzanin 

obrońców, lecz jego strzał z 10 me-
trów minął bramkę. 

W tym czasie Pomorzanin miał po-
ważne problemy z przedostaniem się 
pod bramkę rywala. Konstruowanie 
akcji kończyło się na kilku podaniach, 
z kolei przy zagraniach długiej piłki 
nasi gracze w większości przegrywa-
li pojedynki z zawodnikami GKS. 
Pierwszy i jedyny strzał na bramkę 
w pierwszej połowie gospodarze 
oddali w 20. minucie, lecz uderzenie 
Galusa zostało zablokowane. Za to 
goście już w trzy minuty później, po 
składnej akcji, podwyższyli rezultat 
na 0:2. Sześć minut później obrońca 
gości popisał się ładnym uderzeniem 
z 25 metrów, na nasze szczęście nie-
celnym.

Pomorzanin nadal nie mógł zna-
leźć sposobu na rywala. Galus pró-
bował indywidualnych akcji, lecz 
pokonanie trzech przeciwników było 
zbyt trudne. Szansą mogły być stałe 
fragmenty gry, ale tych było jak na 
lekarstwo. Gdy już goście sfaulowali 
jednego z naszych zawodników, 35 
metrów od bramki zdesperowany 
Kawa próbował uderzyć bezpośred-
nio na bramkę. Zrobił to jednak 
niecelnie i do przerwy wynik nie 
uległ zmianie.

Po wznowieniu gry wróciły na-
dzieje na osiągnięcie korzystnego 

rezultatu. W 52. minucie Pomorzanin 
wywalczył rzut rożny. Z prawego 
narożnika boiska dośrodkował Kawa, 
najwyżej do piłki wyskoczył Gołdyn 
i zrobił to, co potrafi najlepiej, czyli 
umieścił głową pikę w siatce. Od 
tego momentu nasi piłkarze grali z 
większą wiarą w końcowy sukces. 
Niestety, wiara to zdecydowanie za 
mało i trudno było by powiedzieć, 
że osiągnęli przewagę. Atakowali z 
większym animuszem, lecz ich akcje 
bez większych problemów rozbijali 
rywale, a w 78. minucie zadali de-
cydujący cios zdobywając trzecią 
bramkę. Pogodzeni ze swoim losem 
piłkarze Pomorzanina do końca 
meczu niewiele mogli zrobić. Za to 
GKS trzy minuty później mógł pod-
wyższyć rezultat spotkania. Piłka po 
rzucie wolnym z 17 metrów trafiła w 
poprzeczkę, a po dobitce minimalnie 
minęła bramkę.

Pozostałe wyniki meczów:
Piast Chociwel - Orzeł Trzcińsko-

Zdrój 1:1, Odra Chojna - Kluczevia 
Stargard 2:0, Świt Szczecin - Kłos 
Pełczyce 3:2, Stal Lipiany - Vineta 
Wolin 0:2, Polonia Płoty - Hutnik 
EKO TRAS Szczecin 0:3, KP Police 
II - Arkonia Szczecin 2:1, Mieszko 
Mieszkowice - Sparta Gryfice 0:0.

Andrzej Garguliński



DZIENNIK
NOWOGARDZKI12 Nr 60 (1597)

ReklaMa

RR EKLAMAEKLAMA

banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Nowogard
Tel. 0 605 522 340
e-mail: medmas@wp.pl

Radiowa w
Radio VOX Gryfice 90,7 FM

Rozpocząłeś pracę lub staż 
a nie wybrałeś jeszcze funduszu emerytalnego? 

Nie daj się wylosować i przyjdź do najlepszych. 
OFE „Dom” od wielu lat plasuje się w czołówce wszelkich rankingów. 

Sprawdź nas na gospodarczych stronach „Rzeczpospolitej”.
Zadzwoń i umów się na spotkanie 694 281 784

ReklaMaReklaMa

W obiektywie  Jana korneluka  - Ile się trzeba nalatać...
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reklamareklama

Przewodniczący rady miejskiej w Nowogardzie 
marek krzywania 

przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek 
w godzinach od 17.00 do 19.00 w sali obrad Ratusza 

Miejskiego (I piętro). tel. kom. 605856611
tel. Biura Rady Miejskiej 0913926211, 
e-mail: przewodniczacy@nowogard.pl 
Przewodniczący Rady w dniu 2 października 2007 r. 
w godz. od 17.00 do 19.00  będzie pełnił dodatkowy 
dyżur  w miejscowości Kulice  (w sali konferencyjnej 

budynku pałacu).  

Nauczył nas kochać
Pana Boga...

czytaj na s. 2
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reklama

Żabowo pogrążone w smutku...

Nauczył nas kochać Pana Boga
Do Żabowa przybył niewiele ponad rok temu. W ciągu tego krótkiego okre-

su czasu swoją dobrocią, otwarciem na drugiego człowieka i poświęceniem 
pozyskał sobie życzliwość i szacunek parafian w Żabowie i okolicznych 
miejscowościach. Mowa o ojcu Waldemarze misjonarzu franciszkaninie, 
który 22 września odszedł do wieczności.

Ojciec Waldemar 
(ks. Zbigniew Spychal-
ski) pochodzi z ziemi 
Pomorza Zachodniego 
z Pełczyc.

W swojej wielo-
l e t n i e j  p o s ł u d z e 
kapłańskiej wyjechał 
m.in. na misje święte 
d o  K e n i i ,  g d z i e 
przebywał 2 lata. Ni-
estety nękająca organ-
izm malaria zmusiła 
ojca Waldemara do 
powrotu do kraju. 

 Ponad rok temu przybył on do parafii w Żabowie. Od pierwszych 
chwil swojej posługi zyskał sobie życzliwość okolicznych mieszkańców. Ciepły 
stosunek ludzi do swojej osoby zawdzięczał rzadko spotykaną otwartością, 
życzliwością oraz poświęceniem.

W trakcie swojej krótkiej posługi podejmował różnego rodzaju inicjatywy 
m.in. zorganizował świetlicę dla dzieci, w której mogły one odrabiać lekcje. 
Przeprowadził także sz-
ereg prac renowacyjnych 
okolicznych parafii, które 
mu podlegały. 

Jednakże to, co na za-
wsze zostanie w pamięci 
osób, które go znały to 
w yrażana w każdym 
słowie i geście ewangelicz-
na miłość do bliźniego, na 
której ojcu Waldemarowi 
nigdy nie zbywało. 

Każdego ze swoich wi-
ernych starał się zawsze 
obdarzać ciepłym sercem i 
otaczać duszpasterską opieką. Nieraz w trakcie kazania schodził on z ambony, 
aby poprzez swoją fizyczną bliskość użyźnić niejako grunt, na który rzucał 
ziarno Bożego Słowa po to by wydało jeszcze obfitszy owoc.

Ojciec Waldemar nie dbał nigdy o dobra materialne. Podług franciszkańskiej 

reguły wszystko, co miał oddawał innym, samemu żyjąc z dnia na dzień nie 
zastanawiał się nad zaspokajaniem własnych potrzeb. 

I to właśnie taka, w dużym skrócie ukazana, postawa ojca Waldemara 
znalazła uznanie wiernych, dozgonną pamięć i szacunek, czego najlepszym 
wyrazem były nieskrywane łzy i żal. Przytoczyć w tym miejscu można 
słowa jednej z mieszkanek Nowogardu, która z wyraźnym rozrzewnieniem 
powiedziała: Tak bardzo nie 
płakałam nawet po śmierci własnego 
brata. Na przypomnienie zasługują 
także słowa pana Józefa Kou-
hana, które potraktować można 
jako podsumowanie całej posługi 
kapłańskiej ojca Waldemara 
„Dziękuję, że nauczyłeś nas kochać 
Pana Boga”.

Uroczystości pogrzebowe odbyły 
się 26 września. Na Mszę św. 
żałobną, której przewodniczył 
J.E. ksiądz biskup Marian Błażej 
Kruszyłowicz, przybyło ponad 
60 księży z całej Polski oraz kil-
kaset osób z Żabowa i pobliskich 
miejscowości.

Rodzinie, braci kapłańskiej 
oraz wiernym z miejscowości 
Żabowo, Potuliniec, Wyszogóra, Maszkowo, Brzozowo i Boguszyce 
składamy najszczersze kondolencje i łączymy się w smutku.

Piotr Słomski
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Historia rzemiosła na Ziemi 
Nowogardzkiej

reklama

Kilka dni temu obchodziliśmy 60-le-
cie rzemiosła na Ziemi Nowogardzkiej, 
o czym pisaliśmy w Dzienniku Nowo-
gardzkim.

W dzisiejszym numerze chciałabym 
przedstawić historię rzemiosła w No-
wogardzie, jak i listę osób, które zostały 
odznaczone za specjalne osiągnięcia w 
rozwoju rzemiosła.

Wielki wpływ na rozwój rzemiosła 
miała sytuacja w jakiej znalazło się 
miasto po zakończeniu II wojny świa-
towej. Po wyzwoleniu Nowogard był w 
60% zniszczony i zamieszkany przez 
ok. 500 mieszkańców. Szybko zaczęły 
jednak napływać fale ludzi wracających 
na ziemie odzyskane. Zaczęła się odbu-
dowa miasta, co wiązało się z powsta-
waniem zakładów rzemieślniczych. W 
1946 roku w Nowogardzie było już 186 
warsztatów rzemieślniczych i sprawy 
rzemieślnicze wymagały organizacji. 

Rzemiosło nowogardzkie zorganizo-
wło się w Cech Rzemieślniczy, który 
nosił nazwę Cech Rzemiósł Różnych, 
którego pierwszym Starszym został 
Marian Lesicki. Obecnie Starszym 
Cechu jest Zygmunt Lisowski, który 
pełni tę funkcję od 1993 roku. Historia 
Cechu jest nierozerwalnie związana z 
tym, co działo się w Polsce w ciągu 60 
lat. Wraz ze zmianą ustroju, przepisów 
i rozporządzeń zmieniały się zadania 
Cechu. Naczelną funkcją bez względu 
na sytuację w kraju była ochrona praw 
i reprezentowanie interesów członków  
Cechu.W 1975 roku Izba Rzemieślnicza 
zlikwidowała Cech w Nowogardzie. 
Cech nowogardzki został połączony 
z Cechem goleniowskim, a w Nowo-
gardzie pozostało biuro terenowe. Z tą 
decyzją nie mogli pogodzić się rzemieśl-
nicy, podjęto decyzję o reaktywowaniu 
Cechu, a dzięki uporowi Jana Ardana 

Starszego Cechu rozpoczęto budowę 
“Domu Rzemiosła”. Cech wprowadził 
się do budynku w 1986 roku. Zbudo-
wanie “Domu Rzemiosła” było możliwe 
dzięki wsparciu finansowemu Izby Rze-
mieślniczej, bratnich Cechów, członków 
Cechu i uczniów. Należy podkreślić, 
że były to czasy bardzo trudne, bra-
kowało materiałów budowlanych, ale 
wspólnymi siłami cel został osiągnięty. 
Wtedy Cech miał najwięcej członków 
- 247 z terenu gminy Nowogard. Wielki 
przełom w historii Cechu miał rok 1989 
czyli rok wielkich przemian w całym 
kraju. W tym roku weszła w życie usta-
wa o działalności gospodarczej, która 
wprowadziła dobrowolną przynależ-
ność do Cechu. Zmniejszyła się tym 
samym liczba zakładów wchodzących 
w skład Cechu. 23 sierpnia 2000 roku 
zmieniła się nazwa Cechu, nosi on od 
tamtej pory nazwę Cech Rzemieślników 
i Przedsiębiorców.

Obecnie Cech zrzesza 34 zakłady rze-
miślnicze. Działalność Cechu ukierun-
kowana jest na wszechstronną pomoc w 
prowadzeniu działalności gospodarczej. 

W zakładach szkoli się 75 uczniów. 
Cech reprezentuje swoich członków 
wobec lokalnych urzędów ma także 
swego reprezentanta w Powiatowej 
Radzie Zatrudnienia. Cech przyciąga 
nowych członków i angażuje się w po-
moc w prowadzeniu działalności.

Przedstawiamy listę osób odzna-
czonych podczas obchodów 60-lecia 
rzemiosła.

Odznakę Zasłużonego Rzemieślnika 
Ziemi Szczecińskiej przyznawaną przez 
Zarząd Izby Rzemieślniczej w Szcze-
cinie otrzymali: Mieczysław Prekwa, 
Leszek Cedro, Adam Fedeńczak.

Honorową Odznakę Rzemiosła 
przyznawaną przez Prezydium Związku 
Rzemiosła Polskiego otrzymali:

Waldemar Pędziszczak, Dariusz 
Szulejko, Ryszard Kądziela.
Złotą Odznakę im. Jana Kilińskiego 

przyznawaną przez Prezydium Związku 
Rzemiosła Polskiego otrzymali: 

Ksiądz Grzegorz Zaklika, Kazimierz 
Ziemba. 

Odznaczonym gratulujemy.
Katarzyna Bielas 
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W imieniu rodziców 27 letniego Tomasza 
Skowronka zwracamy się z  prośbą o pomoc 
finansową, która pomogłaby zrealizować jego  
marzenia o powrocie do aktywnego, samodziel-
nego życia. Tomasz uległ tragicznemu wypad-
kowi komunikacyjnemu – wpadł pod pociąg i 
stracił obie nogi. Lekarze nie dawali mu szans 
przeżycia,  na szczęście silna wola  Tomasza zwyciężyła. Przed wypad-
kiem prowadził aktywne życie - pracował w zakładzie kamieniarskim, 
czynnie uprawiał koszykówkę. Obecnie porusza się wyłącznie na wózku 
inwalidzkim i dwa razy w tygodniu jeździ na treningi koszykówki 
dla osób niepełnosprawnych. Zwracamy się z gorącą prośbą do ludzi 
dobrej woli o stworzenie Tomaszowi szansy na lepsze samodzielne i 

aktywne życie, takie jak 
przed wypadkiem. Jego 
marzeniem są specjalisty-
czne protezy nóg, których 
koszt wynosi 94.000 PLN 
- co stanowczo przekracza 
możliwości finansowe. 

Fundacja na Rzecz Osób 
Niewidomych 
i Niepełnosprawnych 
„Pomóż i Ty” 
81-535 Gdynia, ul. Płocka 
5A, tel./faks (058) 663-
81-41
www.fundacjapomozity.
sprint.pl
Nr konta na które prosimy 
dokonywać wpłat:
 63 1160 2202 0000 0000 
2920 6273  z dopiskiem:
Protezy nóg dla Tomasza 
Skowronka

Badają zanieczyszczenia 
w naszym jeziorze

Rozpoczął się kolejny etap prac 
związanych z rekultywacją 
naszego jeziora. Właśnie trwają 
prace badawcze, które powiedzą 
o skali zanieczyszczenia.

Od wtorku pracownicy szcze-
cińskiego oddziału specjalistycznej 
firmy LGA Bautechnik pobie-
rają próbki osadów i wody oraz 
wykonują odwierty i odkrywki 
terenowe na obszarze dotkniętym 
skażeniem.

Zleceniodawcą tych prac jest 
spadkobierca nowogardzkiej ga-
zowni Wielkopolska Spółka Ga-
zownicza, która po tym gdy badania 
w laboratoriach jednoznacznie 
wykazały, że substancja smolista 
zalegająca na dnie jeziora pochodzi 
z gazowni musiała poczuć się do 
odpowiedzialności za zanieczysz-
czenie. I dlatego koszty związane 
z rekultywacją skażonego obszaru 

pokryje właśnie ta spółka.
Dziś trudno mówić o dacie jej 

zakończenia. Więcej będzie moż-
na powiedzieć gdy skończą się 
prowadzone badania, ale mało 
prawdopodobne jest by jezioro 
udało się zrekultywować do końca 
bieżącego roku.

Przypomnijmy, zanieczyszczenie 
jeziora zostało wykryte po tym gdy 
na jego powierzchnię kilkakrotnie 
wypływały plamy substancji smo-
listej. Wezwani wówczas płetwo-
nurkowie odkryli na dnie jeziora 
w okolicy fontanny w odległości 
około trzech metrów od brzegu 
plamę substancji o powierzchni 
około 40 metrów kwadratowych. 
jak po nitce do kłębka okazało się, 
ze dostała ona się z rurami z tere-
nów byłej gazowni.

Ag

SPEŁNIJMY MARZENIA 
TOMASZA !!!

Resocjalizacja przez sztukę
Od wtorku do czwartku w nowogardzkim Zakładzie Karnym gościł 

szczeciński plastyk Jan Szewczyk prowadząc zajęcia z osadzonymi.

Jan Szewczyk jest częstym gościem 
w naszym miescie. Co roku ucz-
estniczy w plenerach malarskich 

odbywających się przy okazji festi-
walu „Lato z Muzami”. Jako artysta 
fascynuje się kolorem i właśnie taki 

charakter miały prowadzone przez niego zajęcia. 
Zgodnie z jego założeniami osadzeni uczestniczący w tym projekcie mieli 

być współautorami powstających prac, obrazów i dwumetrowego totemu. 
To oni głosując na poszczególne kolory wybierali zestawy, które będą użyte 
podczas tworzenia. Jak mówi artysta dzięki temu każdy będzie miał cząstkę 
w opracowywanym projekcie. 

Szewczyk podobne zajęcia prowadził w wielu miejscach m.in. w szkołach, 
przedszkolach, kościołach i oczywiście podczas nowogardzkiego festiwalu.

Efekt jego prac uczestnicy mogli poznać wczoraj podczas zorganizowanej 
wystawy.

Ag
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P.H. HURTPOL   ul.Młynarska 1A  Nowogard  

Z A T R U d N I  
osoby  do pracy w dziale obsługi klienta

Nasze oczekiwania: wykształcenie min. średnie,obsługa komputera, łatwość 
w nawiązywaniu kontaktów , mile widziane doświadczenie w pracy biurowej.

Oferty :  kadr y@hurtpol.pl  lub  tel .091 579 29 18

RR EKLAMAEKLAMA

banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Nowogard
Tel. 0 605 522 340
e-mail: medmas@wp.pl

Radiowa w
Radio VOX Gryfice 90,7 FM



DZIENNIK
NOWOGARDZKI� m - Nr 75 (1612)

Syn Ilony Morzyc 
ur .19.09.07 
z Nowogardu

Kacper  syn Iwony 
Łaszuk ur .22.09.07 
z Nowogardu

 Witamy wśród nas...

Syn Marii Kabacińska 
ur .23.09.07 
z Łosośnicy

Córka Anny Zajner 
ur .23.09.07 z Łobza

Syn Anny Turek 
ur .24.09.07 
z Dąbrowy

Syn Marleny Rodzie-
wicz ur .7.09.07 
z Golczewa

Córka Magdaleny 
i Jacka ur .10.09.07 
z Nowogardu

W obiektywie Jana korneluka   - Nocne impresje...

Władzom 
samorządowymi 

wszystkim, 
którzy pomogli nam 
w zorganizowaniu

jubileuszu 
60 lecia Straży Pożarnej

w Orzechowie
serdeczne podziękowania

składa
Zarząd i Strażacy OSP
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Nowogardzki dom Kultury
informuje o imprezach

Nowogardzki dom Kultury 
zaprasza...
 - dzieci w wieku 7-10 lat do zespołu teatralnego. Zajęcia 
odbywają się w piątki w godzinach 15-17. Chętne dzieci 
serdecznie zapraszamy.
 -  młodzież na zajęcia grupy teatralnej. Zajęcia odbywają się w 
poniedziałki w godz. 17-20 oraz w czwartki  w godz.16-19. 

Zapisy do zespołu i grupy teatralnej przyjmuje instruktor 
Jolanta Gornowska w dniach i w godzinach ww. zajęć.

•	29.09.2007 r. (sobota), udział zespołu Gest w projekcie pn. „Z pomy-
słem na siebie ...” organizowanym przez Zespół Szkół Publicznych w 
Osinie.

•	29.09.2007 r. (sobota), wyjazd zespołu śpiewaczego „Wesoła Ferajna” 
na Sołeckie Dożynki do Gostomina, których organizatorem jest Rada 
Sołecka Gostomina.  

•	30.09.2007 r. (niedziela), godz. 12.00 - Nowogardzki dom Kultury 
(sala widowiskowa) zaprasza na seminarium ppoż. pn. „Uwaga pożar” 
zakończone kabaretem Tadeusza Drozdy i Gabi Gold. Seminarium or-
ganizowane jest przez Ośrodek Organizacji Szkolenia Zawodowego w 
Warszawie pod patronatem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. zachodniopomorskiego w 
Szczecinie.

•	06.10.2007 r. (sobota), w godz. 11.00-18.00 w Nowogardzkim domu 
Kultury (sala widowiskowa) odbędzie się prezentacja wyrobów weł-
nianych. Organizatorem jest firma MUFLON z Wrocławia.

•	10.10.2007 r. (środa) o godz. 12.00 w Nowogardzkim domu Kultury 
(sala widowiskowa) odbędzie się XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w 
Nowogardzie, którą zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowo-
gardzie Pan Marek Krzywania.

•	10.10.2007 r. (środa), w godz. 10.00-13.00 w Nowogardzkim domu 
Kultury (gabinety zajęć dydaktycznych) odbędą się zajęcia z zakresu 
plastyki, tańca, teatru. Zajęcia w ramach wymiany Polsko-Niemieckiej 
zorganizowanej przez I Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie pro-
wadzili będą instruktorzy z Nowogardzkiego Domu Kultury. 

•	13-15.10.2007 r. Kościół pw. WNMP i Nowogardzki dom Kultury 
zapraszają na dNI  PAPIESKIE – w programie: koncert gospelowy dla 
młodzieży i dorosłych, montaż słowno-muzyczny pt. „CZŁOWIEK W 
BIELI” z udziałem aktorów Teatru Polskiego we Wrocławiu, projekcje 
filmowe (szczegółowy program w najbliższym terminie).

•	16.10.2007 r. (wtorek), godz. 11.00 w Nowogardzkim domu Kultury 
(sala widowiskowa) spotkanie uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego 
w Nowogardzie z aktorem Teatru Polskiego z Bydgoszczy Panem Mie-
czysławem Franaszkiem nt. „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.

•	18.10.2007 r. (czwartek), w godz. 8.00 – 14.00 Nowogardzki dom Kul-
tury i Narodowy Teatr Edukacji im. Adama Mickiewicza z Wrocławia 
zapraszają dzieci i młodzież na spektakle pt. „Doktor i jego zwierzęta” 
oraz „Wyspa Skarbów”. 

•	21.10.2007 r. WYBORY dO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POL-
SKIEJ I dO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

•	27.10.2007 r. (sobota), godz. 18.00 Nowogardzki dom Kultury (sala 
widowiskowa) zaprasza na koncert z cyklu „WIELCY NIEOBECNI” pt. 
„PO TAMTEJ STRONIE” w wykonaniu Ludmiły Małeckiej i Joachima 
Perlika z towarzyszeniem sekcji muzycznej zespołu „MOMENT” pod 
kierunkiem Artura Grudzińskiego

Międzynarodowe Warsztaty 
Ekologiczne

W Ośrodku Poszukiwań Twór-
czych  Zygmunta Helanda w Strze-
lewie znowu było artystycznie – w 
dniach 20 -27 września odbywały 
się tutaj Międzynarodowe Warsztaty 
Ekologiczne.

Oprócz Polaków obecni byli Por-
tugalczycy, Węgrzy, Słowacy i Czesi 
– łącznie 75 osób.

Hasło przewodnie Warsztatów – 
„Młodzież bliżej natury”realizowane 
jest według projektu unijnego z pro-
gramu „Młodzież”.

Zygmunt Heland powiedział nam: 
„Uczestnicy Warsztatów pochodzą z 
miast i mają bardzo nikłe pojęcie o 
życiu na wsi. Niektórzy nie wiedzą 
nawet na czym polega dojenie krowy. 
My im to pokazemy, a nawet  po-
zwolimy doić krowę. Poznają także 
smak wiejskiego jedzenia, popróbują 
wiejskiego chleba ze smalcem ze 
skwarkami i cebulą. Zapoznają się z 
kowalstwem artystycznym (Sylwester 
Józefiak z Wojcieszyna) i z wytwarza-
niem ceramiki.

Młodzież działa w grupach, każda 
ma swego opiekuna.

Główny cel to jednak poznanie 
sąsiedniego kraju, nawiązanie kontak-
tów, bo w unijnym programie przewi-
dziano także rewizyty – Polacy pojadą 
do krajów, których młodzież obecnie 
gości u nas. Młodzi ludzie w wieku 
18-25 lat zapoznają się, zawiązują się 
przyjaźnie, a wszystko to w przyszłości 
może zamienić się we współpracę firm, 
instytucji i ośrodków kultury. Czas po 
warsztatowych zajęciach wypełniaja 
koncerty, dyskoteki, a na zakończenie 
wielki mecz piłkarski – uczestnicy 
warsztatów kontra drużyna mlodzieży 
wiejskiej”.

Warsztatami kierował Zygmunt 
Heland, prace instruktorów koordy-
nowała Ola Zając z Goleniowskiego 
Domu Kultury, istotny wkład w orga-
nizację wnieśli mieszkańcy Strzelewa 
z panią Sołtys i Radą Sołecką.

Ireneusz Karczyński

DPS Smużyny 2

Zaproszenie na 
podsumowanie warsztatów

W sobotę 29 września o godz.14.00 
w Domu Pomocy Społecznej przy ul. 
Smużyny 2 odbędzie się uroczyste 
podsumowanie warsztatów artystycz-
nych pod nazwą „Akademia Sztuk 
Pięknych”.

Warsztaty prowadzone były w lipcu, 
w Ośrodku Poszukiwań Twórczych u 
Zygmunta Helanda w Strzelewie.

Dla podopiecnych DPS z Rska i 
Nowogardu zorganizowało je Sto-
warzyszenie Edukacyjno-Społeczno-
Kulturalne Teatr Brama.

Zajęcia prowadzili Agata Adamek 
i Karolina Krawczyk z Wrszawy, Se-

bastian Szczepanowski z Wrocławia 
oraz wolontariusze Teatru Brama. 
Projekt dofinansował Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych.

Podczas sobotniego spotkania 
zaprezentowane zostaną fragmenty 
spektaklu przygotowanego w Strze-
lewie, niektóre prace wykonane w 
czasie warsztatów oraz film pokazu-
jący zajęcia warsztatowe.

Spotkanie jest otwarte – zaprasza-
my wszystkich chętnych.

(inf.własna)

Areszt za znęcanie się nad 
rodziną

W środę Sąd Rejonowy w Goleniowie zastosował wobec 50-letniego mieszkańca 
Nowogardu Cezarego C. tymczasowy areszt  na okres dwóch miesięcy. Jak us-
talono mężczyzna znęcał się fizyczne i psychiczne nad żoną i dziećmi. 

Nowogardzcy policjanci zebrali 
wystarczający materiał dowodowy 
pozwalający na przedstawienie mu zar-
zutów. W trakcie dochodzenia ustalono 
miedzy innymi, że podejrzany przez 
cztery lata będąc pod wpływem alkoholu 
wszczynał awantury domowe, w trakcie, 
których szarpał domowników za ubranie, 
wyrzucał ich z domu, zakłócał spoczynek 
nocny, wyzywał słowami wulgarnymi, 

groził pozbawieniem życia poprzez 
spalenie mieszkania i otrucia niejed-
nokrotnie pozostawiając odkręcony gaz 
w kuchence, bił rękoma i kopał nogami 
po całym ciele a także podczas snu 
domowników rzucał zapalone zapałki 
na pościel. Podejrzanego osadzono w 
Zakładzie Karnym w  Goleniowie. Grozi 
mu kara pozbawienia wolności do lat 5.

Ag
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Uwaga oszust!
Na terenie naszego powiatu grasuje oszust oferujący do sprzedaży cukier 

po bardzo atrakcyjnej cenie. Niestety po otrzymaniu pieniędzy znika bez 
śladu nie dostarczając towaru. 

Swoją ofertę kieruje przeważnie 
do właścicieli pasiek pszczelich 
potrzebujących większych ilości cu-
kru.  Tą metodą posłużył się m.in. w 
Miękowie. Kilka dni temu zadzwonił 
domofonem do jednego z mieszkań 
mówiąc, że ma na sprzedaż cukier 
dla pszczół w cenie po 1,45 zł za kg. 
Zainteresowana mieszkanka tej miej-
scowości zamówiła u niego cukier 
i przy okazji  30 kg mąki bo jak się 
okazało miał ją także w swojej ofercie. 
I tu zaczęły się problemy. Mężczyzna 
powiedział, że cukier ma w Golenio-
wie i zaraz załatwi transport, ponie-
waż nie ma samochodu. Kobieta więc 
udała się razem z nim do Goleniowa. 
Wysiedli przy szpitalu, gdzie miał 
na parkingu stać jego samochód z 
towarem. Pokazał jej czerwone auto i 
kazał czekać. Jak mówił w tym czasie 
miał załatwić u kolegi jakąś sprawę. 
Po kwadransie wrócił mówiąc kobie-
cie, aby dała mu pieniądze gdyż musi 
on zapłacić je w kasie. Wziął 300 zł 

i poszedł w stronę szpitala i dalej w 
kierunku ulicy Wolińskiej. Kobieta 
czekała przy samochodzie przez 
godzinę czasu, gdy w tym czasie męż-
czyzna się nie zjawił powiadomiła o 
wszystkim policję.

Okazało się, że podobnych przy-
padków było na terenie powiatu 
kilka. Osoby które posiadają jaką-
kolwiek wiedzę mogącą przyczynić 
się do ustalenia tożsamości lub 
zatrzymania oszusta proszone są o 
pilny kontakt z goleniowską policją 
pod bezpłatnym nr. tel. 997 lub 112 z 
tel. komórkowego. Poszukiwany męż-
czyzna był w wieku 50-60 lat, wzrostu 
około 165-175cm, krępej budowy 
ciała, bez zarostu na twarzy, włosy 
krótkie, siwe z zaznaczoną łysiną 
czołową, ubrany był w bluzę koloru 
czerwonego, kamizelkę bez rękawów 
koloru ciemnego. Przy sobie posiadał 
torbę na ramię koloru ciemnego.

Ag

Pan Cogito i Kołobrzeg
Uczniowie II LO w Nowogardzie, 

tradycyjnie już zainaugurowali recyta-
torski rok szkolny - Herberiadą. VIII 
Ogólnopolski Przegląd Twórczości 

Zbigniewa Herberta zgromadził 
w sali kina „Piast” w Kołobrzegu 
miłośników słowa,  przyjaciół 
konkursu oraz pasjonatów poezji 
i muzyki. Konkursowe zmagania 
były oceniane w dwóch 
kategoriach: recytacji 
i poezji śpiewanej, a w 
jury zasiedli m.in. Igor 
Michalski, Wojciech 
Wysocki, Monika Ra-
siewicz, Rafał Żebrowski 
(siostrzeniec Z. Her-
berta). Naszą szkołę rep-
rezentowali: w dziedzinie 
recytacji - Ernest Skrok 
(utwór „Domysły na 
te mat  B ar ab as z a”) , 
w dziedzinie poezji 
śpiewanej - Brygida Sa-
wicka (utwór „Stołek”, 
muz. i akompaniament 

- B. Sawicka), Marta Król i Janek 
Jeliński (wiersz „Kołatka”, muz. i 
akompaniament - J. Jeliński) i Ma-
ciek Kasprzak, już jako absolwent 

(tekst „Babcia”, muz. i 
akompaniament - M. 
Kasprzak). Do Now-
ogardu w tym roku 
przyjechała trzecia 
już statuetka Herber-
t iady,  szczęśl iwym 
zdobywcą I miejsca 
okazał się bowiem Ma-
ciej Kasprzak - to on 
zdobył statuetkę i wiele 
innych nagród oraz 
wystąpił w koncercie 
galowym. Dla wszyst-
k i c h  u c z e s t n i ków 
spotkanie z poezją Z. 

Herberta było jedną z ważnych liter-
ackich wędrówek... a do tego morze, 
dobre anioły i wiatr, niczym kołatka 
wystukujący tak-tak...

Maciek - Zdobywca I miejsca, Maciej Kasprzak, 
odbierający nagrodę z rąk W. Wysockiego

P9140036 - reprezentanci II LO z p. Izabelą 
Koladyńską

Wystawa Franciszka 
Karolewskiego 
„Nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Nowogardzie na starych fotografiach”

Mistrzostwa honorowych 
krwiodawców

W dniu 22 września odbyły się 
VIII Okręgowe Mistrzostwa w Piłce 
Nożnej Halowej

Klubów HDK organizowane przez 
PCK.

W goleniowskiej hali nowogardzki 
Klub reprezentowali: Waldemar Ba-
cza, Bogdan Drzewiecki, Grzegorz 
Górski, Krzysztof Kaciupa i bramkarz  

Mirosław Gliwka.
Nasi piłkarze zajęli VI miejsce co 

należy uznać za sukces.
Gratulujemy dziękując jedno-

cześnie za godne reprezentowanie 
naszego grodu.

Kierownik Biura PCK 
w Nowogardzie

Małgorzata Bielska

Znaleziono rower

W okolicy sklepu „Promyk” znaleziono rower w bardzo dobrym stanie. 
Wiadomość w sklepie.

Znaleziono sprzęt piłkarski

Podczas obchodów gminnych dożynek znaleziono plecak ze sprzętem 
piłkarskim. Wiadomośc w redakcji DN.
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„Ach jak przyjemnie kołysać się wśród fal…”

czyli spływ kajakowy II LO

W sobotę, 22 września, odbył się 
spływ kajakowy rzeką Korytnicą, za-
inicjowany przez przewodniczącego 
Rady Rodziców – pana Sławomira 
Kucala, zorganizowany wspólny-
mi siłami przez Radę Rodziców i 
Dyrekcję II LO. Była to świetna oka-
zja do integracji uczniów, rodziców i 

nauczycieli. Dopisała piękna pogoda 
i dobre humory.  Niech żałują ci co 
nie byli!

Po tak udanej imprezie planowane 
są oczywiście następne. Najbliższą 
okazją do wspólnej zabawy będzie 
mecz rodzice i nauczyciele kontra 
uczniowie. Już teraz zapraszamy!

Tekst i foto uczestnicy spływu

Najszczersze wyrazy 
współczucia

Anecie

z powodu śmierci
darka Wajsa

składają
Bożenka, Marek, 

Damian i Amanda

Pogrzeb Zygmunta Siepki

Odszedł człowiek o wielkim 
sercu…

W dniu 20 września , w wieku 54 lat 
odszedł Zygmunt Siepka, wieloletni 
pracownik Urzedu Gminy Osina, od 
trzech kadencji radny Rady Powia-
tu, działacz Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. 

W miniony poniedziałek przed 
kościołem pod wezwaniem Nie-
pokalanego Poczęcia Najświętszej 
Marii Panny w Osinie, i później na 
cmentarzu w Nowogardzie oprócz 
najbliższej rodziny zebrały się tłumy 
przyjaciół,współpracowników i zna-
jomych – przyszli by oddać ostatni 
hołd Zygmuntowi i podziękować 
Mu za wielkie serce i oddanie dla 
innych.

Żegnając Zygmunta zarówno bur-
mistrz Kazimierz Ziemba jak i ksiądz 
proboszcz Osiny podkreślali fakt iż 
Zmarły nigdy nie miał czasu żyć dla 
siebie – zawsze żył dla innych!

Służył radą, pomocą, skromny i ot-
warty na potrzeby innych. Nie dbał o 
zaszczyty, o robienie osobistej kariery, 
nie posiadał żadnych odznaczeń. Te 
tłumy na Twoim pogrzebie – podkre-
ślali mówcy – to dowód wdzięczności 
dla Ciebie, za Twe wielkie oddanie i 
wielkie serce…

Cześć Twej pamięci Zygmuncie!
Ireneusz Karczyński

Na foto – w kondukcie brały udział poczty sztandarowe oraz druhowie 
OSP z gminnych jednostek Osiny i Nowogardu

A może na rower
W najbliższą niedzielę o godzinie 

9.00 klub „Bicycl 50” zaprasza wszyst-
kich miłośników roweru na wycieczkę 
szlakiem parkowym. Zbiórka pod 
nowogardzkim Ratuszem.

A już w następną niedzielę 7 paź-
dziernika wszyscy chętni mogą wziąć 
udział w imprezie turystycznej w 
Stawnie, która odbywa się pod hasłem 
„Pieczony ziemniak”. Wezmą w niej 
udział również rowerzyści ze Szcze-
cina, Stargardu i Goleniowa.

Wszystkich zainteresowanych za-
chęcamy do odwiedzenia strony klubu 
www.bicycl.yoyo.pl.

Ag

Podpatrzone

Rowerzysta też człowiek
Poniedziałkowe popołudnie na 

jednej z bocznych nowogardzkich 
uliczek. jadącą rowerem kobietę 
mija samochód i tuż przed nią skrę-
ca na parking zajeżdżając jej drogę. 
Rowerzystka ledwo co uniknęła 
potrącenia. Podchodzi spokojnie do 
samochodu i zwraca kierującej ko-
biecie. Ta wychodzi z auta mówiąc, 
że to nie jej wina, że to ona miała 
pierwszeństwo ponieważ... jechała 
samochodem. Taka argumentacja, 
delikatnie mówiąc, jest dziwna, a 
arogancja z jaką blond właścicielka 
eleganckiej toyoty ją wypowiedziała 
była uderzająca.

Właściwie ta sytuacja nie wymaga 
komentarza, ale jak widać niektórzy 
zapominają, że rowerzyści i kierowcy 
samochodów są równoprawnymi 
użytkownikami ruchu drogowego. 
Co więcej, zdrowy rozsądek nakazy-
wałby szczególnie traktowanie po-
ruszających się jednośladami, wszak 
kierowców samochodów chronią 
blachy, pasy i poduszki powietrzne a 
cykliści skazani są sami na siebie.

W tej sytuacji wszystko skończyło 
się dobrze, ale ile razy za błędy kie-
rowców swoim zdrowiem a nawet 
życiem płacą rowerzyści?

Ag
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TEKST SPONSOROWANY

„dzień otwarty” w nowym zakładzie
W sierpniu informowalismy na 

naszych łamach o nowopowsta-
jącym zakladzie produkujacym 
płyty wiórowe. Zakład powstaje na 
terenie byłej Melioracji i Centrali 
Nasiennej przy ul. Nadtorowej. 
Tereny i obiekty należą do Ryszarda 
Bondy i zostały wydzierżawione 
dwóm poważnym inwestorom.

Na zdjeciach prezentujemy aktu-
alny stan zaawansowania inwesty-
cyjnego Fabryki Płyt Wiórowych. 
Mówi wlaściciel obiektów Ryszard 
Bonda:

„Aby zachęcić potencjalnych in-
westorów  musiałem im zaoferować 
warunki o wiele korzystniejsze 
aniżeli inni, którzy starali się o te 
inwestycje na swoich obiektach. A 
chętnych było bardzo dużo z wielu 
miast Polski.

Zachętą mógł być między innymi 
niski czynsz dzierżawny na okres 
budowy i rozruchu zakładów.  Było 
to możliwe tylko dzięki uzyskaniu 
ulgi podatkowej . 

Szkoda tylko, że w rozpętanej 
kampanii medialnej nawet dzienni-

karze z prasy goleniowskiej i szcze-
cińskiej zakładów nie widzieli…”

 Rzeczywiście poziom widocz-
nych nakładów inwestycyjnych 
robi wrażenie. ”Staramy się aby 
zakład został perfekcyjnie wyko-
nany dlatego nie idziemy na żadne 
kompromisy inwestycyjne grutownie 
remontujemy rownież  budynki i 
wykonujemy zaplecze socjalne o 
wysokim standarcie - stwierdza Pan 
Jan Lis  główny inwestor- zadbamy 
rowniez o estetykę obiektow to ma 
byc zakład który robi wrażenie i 

pozwoli dobrze sie czuć zatrudnio-
nym tu pracownikom” Jak zapo-
wiada inwestor  w fabryka będzie 
zatrudniała  w pierwszym etapie 
od 40 do 60 osób w drugim etapie 
gdy rozpocznie sie produkcja plyt 
komorkowych (meblowych) dodat-
kowo zatrudnionych zostanie około 
100 osob. Docelowo po wejściu 
firmy na giełdę papierów wartoś-
ciowych, zostanie wybudowana od 
podstaw druga linia produkcyjna za 
kwotę około 100 milionów euro a 
zatrudnienie zwiększy się do około 
200 osob. 

”Dotychczas poniesliśmy nakłady 
inwestycyjne  na nowogardzki za-
kład w kwocie 15 milionów złotych, 
zreszta większosc prac na terenie 
zakładu wykonuja firmy z Nowo-
gardu także materiały kupujemy 
głównie w w miejscowych hurtow-
niach - kontunuuje Pan Jan Lis 
- wszyscy  mieszkańcy Nowogardu 
będą mogli się osobiście zapoznać 
z naszą firmą bowiem po rozruchu 
technologicznym planowany jest 
dzień otwarty, zapene będzie to w 
końcowych dniach pażdziernika ale 
już dzisiaj zapraszamy wszystkich 
nowogardzian”. 

inf. włas. 

fot. Barbara Leszczyńska

Już w październiku

Fragment instalacji zewnętrznej

Hala produkcyjna wewnątrz
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100 lat polskiego harcerstwa
Już w 2011 roku obchodzić będziemy stulecie polskiego ruchu harcerskiego.
Na łamach naszej gazety pragniemy przypomnieć działalność harcerzy w 

Nowogardzie.
Interesuje nas oczywiście okres od wojny do początku lat 90-tych.
Prosimy o wspomnienia szeregowych harcerzy i ich opiekunów, oraz dowódców 

do najwyższych stopni harcerskich włącznie.
Prezentowane wspomnienia Pani Majeranowskiej zwrócą uwagę na na-

jwazniejsze wydarzenia i taką szarą jak harcerski mundur rzeczywistość. 
Piszcie – razem stworzymy kronikę, którą przekażemy aktualnie działającej 
organizacji ZHP.

Lesław M. Marek

Drogie druhenki i druhowie  
janowskiej Budy ( L.O)

Wypada moje „Post scriptum”zacząć 
od harcerskiego – Czuwaj!

Z kserokopii mojej Książeczki 
Służbowej Nr 45823 (oczywiście 
ZHP) patrzy na Was pyzata buzia 
dh Danusi Szerszyńskiej, zastępowej 
zastępu „Białych orlic” I Janowskiej 
Drużyny Harcerskiej im. Emilii Plater 
od 1. października 1944 r. (sic!), która 
choć z daleka, chce dorzucić Wam 
garść swoich wspomnień.

Myślę, że w miarę czytania przy-
pomnicie mnie sobie. Kiedy zaczęło się 
organizować powojenne harcerstwo, 
a było to już w niecały miesiąc od 
rozpoczęcia roku szkolnego1944/45 
mieszkałam na Obrówce, pod miastem 
w służbowym domu nadleśnictwa 
Janów Lub., gdzie dyrektorem był pan 
Edmund Wójnicki.

Chodziłam do klasy I „d”, w której 
byłam gospodynią ( zastępca Gutek 
Połocki). Byłam w klasie „d” jako  
„wsiowa z lasu”. W klasie „a” i „b” byli 
uczniowie z miasta , którzy w czasie 
wojny uczestniczyli w tajnym naucza-
niu , więc lepiej wypadli  na egzaminie 
wstępnym ( był pisemny i ustny). W 
klasie „c” i „d” byli „terenowcy” za-
gubieni, jąkający się i czerwieniący z 
byle powodu. Dziewczyny z mysimi 
ogonkami – cieniutkimi warkoc-
zykami, w przydługich sukienkach, 
zagubione w nowym otoczeniu, a 
chłopcy niekiedy w lnianych portkach i 
kurtkach przerobionych z wojskowych 
koców. Pierwsze półrocze było tragic-
zne – w klasie „c” i „d” dużo dwójek, ale 
pod koniec roku pokazaliśmy pazury. 
Nie pamiętam, żeby ktoś odpadł.

Z tego zróżnicowanego tworzywa, 
ale pełnego zapału, pragnącego wiedzy 
i ambitnego wyłoniły się dwie drużyny 
– żeńska i męska.

Nie pamiętam kto był drużynowym 
chłopców,ale na naszą drużynową 
wybaliśmy Krysię Chmielównę, 
koleżankę ze starszej klasy. Inicjacja 
miała miejsce 1 października akurat 
na moje imieniny. Był zorganizow-
any kominek w harcówce, pod drwa 
podłożono czerwoną i żółtą bibułę, co 
świetnie imitowało ogień.

Ktoś z profesorów opowiedział 
nam historię skautingu, późniejszego 

ZHP, o dh Oldze Drahanowskiej i 
Andrzeju Małkowskim późniejszym  
małżeństwie, o „Skautingu for boys”, 
który z angielskiego przetłumaczył 
student Andrzej Małkowski. 

Podzieliliśmy się na cztery zastępy: I 
Białych Orlic, II Pszczółki, III Szarotki, 
IV Mrówki, zastępowymi prócz mnie 
były: Marysia Bielecka, Łucja Ruszecka  
i Ania Torla. Te dwie ostatnie dh były 
z Modliborzyc i  mieszkały w bursie. 
Ogarnęła nas euforia, chęć do pracy, do 
samodoskonalenia się. Każda hacerka 
miała swój notesik, w którym przed 
każdą zbiórką robiła „rachunek sum-
ienia”, za dobre uczynki stawiało się 
plusy, za uchybienia – minusy.

Na zbiórce trzeba było zdać 
sprawozdanie z tych dokonań, bo 
przecież  krzyż harcerski jest pokryty 
tysiącem kropeczek – drobnych uc-
zynków.

Zaczęłyśmy zdobywać sprawności, 
udzielać się w pracach społecznych. 
Nasza izba była początkowo bardzo 
uboga – pan nadleśniczy dał nam na 
początek brzozowe klocki na siedziska, 
zawiesiliśmy obrazki (między innymi 
szkolnego artysty Janusza Łupiny). Mój 
zastęp zrobił stojący wieszak, trochę 
zwichrowany, ale kilkanaście osób 
mogło powiesić swoje okrycia. Inne 
zastępy zrobiły półkę i stoliki na jed-
nej nodze. Przy okazji zdobywaliśmy 
sprawność stolarza. 

Mam jeszcze w swych suwenirach 
zielony krążek z wojskowego sukna, 
obdziergany czerwoną nitką z hebel-
kiem na tarczy. Nie wiem czy zdołam 
dziś, po 50 latach, wymienić wszystkie 
druhny I zastępu, ale spróbuję: Mie-
cia Bryczkówna, Zosia Rybak, Irka 
Papieżówna, Antosia Wojtanówna, 
Tereska Sikora. (Przy okazji dodam, 
że do naszej szkoły chodziła i w naszej 
bursie była Zosia Wielgus, rodzona 
starsza siostra rektora KUL – Wielgusa, 
była chyba w klasie „e”). Jeśli kogoś 
pominęłam to wybaczcie „skorodow-
anej” już głowie! 

Na zbiórkach omawialiśmy strukturę 
ZHP – wykres wisiał w izbie. Uczyłyśmy 
się przyrzeczenia i prawa harcerskiego 
na pamięć, bo spodziewałyśmy się, że 
po 3 miesiącach „nowicjatu” złożymy 
to przyrzeczenie i otrzymamy w mie-
jsce linijki (oznaka cnoty i niewinności) 
prawdziwy krzyż harcerski.

„ Mam szczerą wolę całym życiem 
pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść 
chętną pomoc bliźnim i być posłuszną 
prawu harcerskiemu”

W dwa lata później, 16 czerwca 1946 
roku, przyrzekałyśmy: „Przyrzekam 
uroczyście całym swym życiem dążyć 
do budowy niepodległej, demokra-
tycznej Polski, pracować dla dobra 
powszechnego, postępować  szlachet-
nie i być posłuszną Prawu Harcersk-
iemu.Tak mi dopomóż Bóg”. I tu, przy 
okazji, zwacam się do tych, którzy 
plują  na „czerwone” harcerstwo, co 
podzielili ZHP na białych i czerwon-
ych, stworzyli dwa odłamy w jednym 
związku. To oni są odpowiedzialni 
za to, że trudno na ulicy dojrzeć dziś 
harcerza w mundurze (chyba, że w 
dużym mieście), a słowo „harcerz” 
wywołuje uśmiech politowania.

Harcerstwo budzi się na wakacje, 
bo można wyjechać gdzieś na obóz, 
a już najlepiej na wymianę do Czech 
czy Niemiec.

Przeczytajc ie  jakim ideałom 
służyliśmy przynajmniej do roku 
1949, potem musieliśmy być druhami 
w lisiej skórze.

Przy okazji chciałabym przypomnieć 
dwa prawa harcerskie

 – I z roku 1944    
1. Harcerka służy Bogu i Polsce i 

sumiennie spełnia swoje obowiązki.
2. Na słowie harcerki  polegaj jak 

na Zawiszy.
3. Harcerka jest pożyteczna i niesie 

pomoc bliźnim.
4.  Harcerka w każdym widzi 

bliźniego, a za siostrę uważa każdą 
inną harcerkę.

5. Harceka postępuje po rycersku.
6. Harcerka miłuje przyrodę i stara 

się ja poznać.
7. Harcerka jest karna, posłuszna 

ro dz icom i  wszyst k im swoim 
przełożonym.

8. Harcerka jest zawsze pogodna.
9. Harcerka jest oszczędna i ofi-

arna.
10. Harcerka jest czysta w myśli, 

mowie i uczynkach, nie pali tytoniu i 
nie pije napojów              

     alkoholowych.

II z roku 1946
1. Harcerka służy Polsce demokra-

tycznej i spełnia dla niej sumiennie 
swoje obowiązki.

2. Harcerka miłuje wolność i 
sprawiedliwość i broni prawa do nich 
każdego człowieka.

3. Harcerka czci pracę i lud pracy i 
uczy się od nich.

4. Harcerka miłuje przyrodę i stara 
się ją poznać.

5.  Harcerka mówi prawdę i dotrzy-
muje słowa.

6.Harcerka jest karna, opanowana 
i pogodna.

7.Harcerka jest odważna. 
8. Harcerka jest uczynna i ofiarna.

9. Harcerka jest oszczędna i gos-
podarna.

10. Harcerka jest szlachetna w myśli, 
mowie, uczynkach, nie pali tytoniu i 
nie pije napojów 

   aloholowych.
Staraliśmy się nic nie uronić z tych 

cenych przykazań, patrzyliśmy uważnie 
wokół siebie. Co można zrobić? Komu 
pomóc w lekcjach, w pracy?

W planie pracy na listopad 1944 
roku zapisałam: Przygotować się do 
zawodów między zastępami (gry i 
ćwiczenia musztry). 17 listopada 
urządzić niespodziankę dla dzieci z 
Domu Dziecka.

W pobliżu rynku, z lewej stro-
ny ulicy Zamojskiej, w domu gdzie 
mieszkały trzy druhny Rybarczykówny, 
na parterze zakład miał stolarz, wielki 
przyjaciel harcerzy. To w jego zakładzie 
robiłyśmy wieszaki, ławeczki i inny 
sprzęt do izby harcerskiej. On dawał 
nam materiał na półki i skrzyneczki dla 
dzieciaków, bo naprzeciwko naszego 
gimnazjum był Dom Dziecka prowad-
zony przez zakonnice w białych , skrzy-
dlatych strojach, które opiekowały się 
wojennymi sierotami.

Nasz zastęp zgłosił się z pomocą do 
sióstr, które przyjęły nas z radością. 

Pomagałyśmy sprzątać salę, myć 
okna, bawiłyśmy się z dziećmi, 
rąbałyśmy drewno, które podwoził 
mój ojciec, nadleśniczy z Potoczka koło 
Zaklikowa. Pamiętam najmłodszego 
chłopczyka o jasnych włoskach, 
miał około trzech lat i całą główkę 
w strupach. Dzieci nie chciały się z 
nim bawić, bo był odrażający i ciągle 
płakał. Stojąc w łóżeczku podnosił 
firankę i patrzył czy już idą harcerki. 
Zaczęłyśmy z domów przynosić 
mleko, śmietanę i nabiał i w ogóle 
podkarmiałyśmy malca, inne dzieci 
też. Do akcji włączyły się dziewczynki 
z pobliskiej bursy, które w niedzielę 
jeździły do domów. Przywoziły swieże 
i suszone owoce, orzechy, a Jasia Gajor 
wspaniały podsuszany solony ser. Po 
krótkim czasie nasz pupilek stracił 
strupy na głowie i buzi, stał się miłym 
ładnym chłopczykiem, adoptowało go 
bezdzietne małżeństwo, które miało 
sklep przy rynku. Inną naszą pacą 
było roznoszenie książek z bibliotek 
prywatnych (publicznych jeszcze nie 
było) do ludzi starych, którzy mieli 
problemy z chodzeniem. Rąbałyśmy 
drewno i załatwiałyśmy jego kupno 
w nadleśnictwie, potem wnosiłyśmy 
klocki na stryszki, by staruszkowie 
nie musieli tego dźwigać. Jedna z pań 
poszła do proboszcza i ten w niedzielę 
na mszy złożył nam podziękowania. Cz-
erwone z wrażenia szybko uklękłyśmy, 
żeby nas nie było widać.

cdn 
Danuta Majeranowska
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BURMISTRZ NOWOGARdU
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko 

dyrektora
Szkoły Podstawowej w Strzelewie

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 stanowisko 
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;
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 
nauczycieli;
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 – pozytywną 
ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje 
bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystą-
pieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;
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 postępowanie 
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 pub-
licznych (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 
placówki;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy 
pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela 
akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty 
potwierdzające 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 za-
świadczenie 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 
stanowisku 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. Konkurs odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1, mała sala obrad, 
w dniu 30 listopada 2007 roku o godz. 900.
IV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem 
“Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelewie - nie otwierać”          
w pokoju nr 10 (II piętro) w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard                    
w terminie do dnia 16 listopada 2007 roku, do godz. 1500.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Nowogardu.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela:
Pani Marlena Marchewka - kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kulturyi i 
Sportu, tel. 091 39 25 464, ul. 3 Maja 6.

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

 

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   - położone na 
terenie Gminy Nowogard – obręb ewidencyjny: Kulice , Czermnica , Błotno  i Gminy 
Maszewo – obręb ewidencyjny – Korytowo , oznaczonych numerami ewidencyjnymi 
jak w załączonym wykazie działek  :

    -użytki -  grunty orne o powierzchni   - 3,51 ha
    -użytki - łąki o powierzchni     - 1,15 ha
    -użytki – pastwiska o powierzchni   - 1,16 ha
2. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
   -złożenie pisemnej oferty do godziny 1030 dnia  12.10.2007 roku w sekretariacie 

Nadleśnictwa Nowogard   , zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istot-
nych warunków dzierżawy.

3. Specyfikację istotnych warunków dzierżawy można otrzymać w siedzibie 
Nadleśnictwa 

     w godzinach od 800 do 1400 .
4. Przetarg odbędzie się w dniu 12.10.2007 r. o godzinie 1100 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 in-

formacji pod numerem telefonu 0913920640 lub osobiście w biurze Nadleśnictwa.
7. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert bądź ich odrzucenia 

oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

reklama

MIĘdZYNAROdOWY  
TURNIEJ  PIŁKI  NOŻNEJ OLdBOJÓW

Dnia 29 września (so-
bota) o godzinie 12.00 na sta-
dionie miejskim w Nowogar-
dzie odbędzie się  Międzyna-
rodowy Turniej Piłki Nożnej 
Oldbojów o puchar Burmi-
strza Nowogardu. Udział w 
turnieju wezmą następujące 
drużyny:

1.”Coca-cola „ -Berlin 
2. „Promień”- Mosty
3. Oldboje „BOSMAN” No-
wogard
Prosimy  kibiców o liczne 
przybycie na Turniej.
 Ze sportowym pozdrowie-
niem

Andrzej Szafran
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Zapraszamy do sklepu 
„NIe TYlkO po 5 zł”
naprzeciw boiska Szkoły Podstawowej nr 2

przy ul. Żeromskiego
w godz. 10.00 – 18.00 

w soboty 10.00 – 14.00

CeNTrUm eDUkaCYJNe 
ZIelONa 11

Ogłasza nabór na kursy językowe 
– angielski i niemiecki

- wszystkie grupy wiekowe (szkoła podstawowa, 
   gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna oraz dorośli)
- przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych
- przygotowanie do egzaminów zewnętrznych 
   – PET, KET, FCE
- intensywne kursy dla wyjeżdżających za granicę

Podręczniki i materiały dydaktyczne w cenie kursu 
(�50 złotych rocznie lub �50 semestralnie) 

Przedsiębiorstwo Państwowe 

GARdIA
w Nowogardzie

przyjmie do pracy
MAGAZYNIERA

Kontakt:
ul. Zamkowa 7 B
72-200 Nowogard
tel. 091 39 25 570

e-mail: biuro@ppgardia.pl

Skład Opału
ul. Nadtorowa 12

oferuje:
węgiel kamienny i koks 

wysokiej jakości. 
Ponadto posiadamy 

węgiel brunatny.
Tel. 091 39 22 329.

HACCP, GHP/GMP

• opracowanie 
• doradztwo
• szkolenia

SAFOQ
mgr inż. Agnieszka Stróżyńska

tel. 604 613 756

www.safoq.pl
agnieszka.strozynska@gmail.com

Firma 
zatrudni 

handlowca
na samodzielne stanowisko

Tel. 503 032 234

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno” 
w Nowogardzie

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy
na remont sześciu ganków wejściowych w budynku przy 

ul. Plac Wolności 6.
Wpłaty wadium w kwocie 2.000 zł 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 „Gard-
no”, 72-200 Nowogard, ul. Osiedlowa 6, w zamkniętej kopercie opatrzo-
nej napisem „PRZETARG PLAC WOLNOŚCI 6” wraz z potwierdzoną 
kserokopią wpłaty wadium.
Termin składania ofert upływa 5 października 2007 r. o godz. 1200 , ot-
warcie o godz. 1400. w siedzibie Spółdzielni.   
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, unieważ-
nienia przetargu bez podania przyczyn lub w zależności od zainteresowa-
nia przetarg ustny. Termin dodatkowego przetargu ustnego bezpośrednio 
po sporządzeniu protokółu z otwarcia ofert. 

Dodatkowych informacji można zasięgnąć w biurze Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Gardno” w Nowogardzie, ul. Osiedlowa 6,  Pani Elżbieta Gie-
rach, telefon: 091 39 10014.

PRACA!
Zatrudnię do sortowania flancy
truskawek od 5 listopada w Redle.
Gwarantowane wyższe zarobki.
Zapewniony dowóz.

Więcej informacji: 
tel. 0505 149 049 lub 091 39 102 18.

Poszukuję 
do wynajęcia 

pomieszczenie 
magazynowe.

Tel. 513 913 500

aUTODemONTaŻ
SamOCHODOWe
CZĘŚCI UŻYWaNe 

I NOWe 
OraZ OPONY 

SkUP 
SamOCHODÓW

 rOZBITYCH 
I INNYCH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁaTNOŚĆ GOTÓWkĄ 

tel. 0�1 �� 25 ��0 • kom. 0��8 �07 177 

kol. kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 
e-mail: autodemontaz@gazeta.pl
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Poradnia Medycyny Pracy 

NZOZ „SANUS” 
pokój. 210 w Przychodni 

(ul. Kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okreso-

we i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWENCI!!! 

CENY PROMOCYJNE!
Rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

P.U.H. GrUND-maX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

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”)

TUNING CAR-AUDIO
&

ul. 3 aja 44
660797830 091-3921155

M
www.el-car.net

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

40zł

CAR-AUDIO i TUNING
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OG£OSZENIA 
drObNE

NIERUCHOMOŚCI
• Zamienię mieszkanie własnościo-

we 3 pokojowe w bloku plus garaż 
na dom w Nowogardzie z dopłatą. 
091 39 21 985.

• Kupię dom w Nowogardzie 
może być połowa lub piętro. 
607 066 425.

• Kupię kawalerkę. Tel. 691 466 449.
• Sprzedam lub wydzierżwię kiosk na 

ul. Poniatowskiego 24. Tel. 091 39 
20 467.

• do wynajęcia pomieszczenia na 
biura. 604 97 71 44.

• do wynajęcia stoiska handlowe. 
604 97 71 44.

• Szukam do wynajęcia dużego miesz-
kania lub domu w Nowogardzie 
– rozsądna cena. 662 709 728.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we, 58 m kw w Nowogardzie. Cena 
160 000 zł. Tel. 513 153 646.

• Kupię dom w Nowogardzie, poło-
wę lub piętro. Tel. 606 265 333.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. 508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie czteropoko-
jowe o powierzchni 67,7 m kw w 
bloku przy ul. 15 Lutego. Tel. 0605 
423 085 po godz. 15.00.

• Poszukuję mieszkania 2 pokojowego 
do wynajęcia. 604 867 363.

• Wynajmę rusztowanie elewacyjne, 
200 m kw, robocze, 40 gr m kw. Tel. 
0604 154 316.

• Zamienię mieszkanie lokatorskie 
(kawalerka) ul. Gen. Bema o pow. 
32 m kw, widna kuchnia, prze-
stronny przedpokój na większe 2-4 
pokojowe, może być z niewielkim 
zadłużeniem. Kontakt: 693 716 061 
po 13.00.

• Karsk – sprzedam stodołę murowa-
ną. Cena do uzgodnienia. Wiado-
mość Karsk 35 A.

• Szukam garażu do wynajęcia os. 
Gryfitów lub Poniatowskiego. Tel. 
503 434 901.

• Sprzedam ziemię 0,19 ha, 0,28 ha 
oraz 0,35 ha na obrzeżach Nowogar-
du. Tel. 604 651 190.

• Do wynajęcia kawalerka w centrum, 
umeblowana, 450 zł + opłaty. Tel. 
504 951 298.

• Kupię lub wydziarżawię lokal w No-
wogardzie. 607 696 168.

• Kupię mieszkanie M3 w Nowogar-
dzie przy ul. Luboszan, Wyszyńskie-
go, I, II piętro lub zamienię M4 w 
Goleniowie ul. Piaskowa za dopłatą. 
Tel. 0693 025 309.

• Nowogard – sprzedam mieszkanie 
własnościowe, 3 pokojowe, 58 m kw, 
centrum, standard. Cena do uzgod-
nienia. Do zamieszkania od zaraz. 
Tel. 091 32 62 140.

• Trzypokojowe, 63 m kw, parter, ce-
gła, okna PCV, c.o. gazowe, centrum 
Nowogardu, 175 tys. zł – sprzedam. 

Tel. 0697 770 237.
• Sprzedam garaż w centrum. 606 64 

69 68.
• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojo-

we, 104 m kw. Tel. 602 474 266.
• Sprzedam mieszkanie w Słajsinie, 

4 pokoje w bloku. Tel. (041) 36 
14 491.

• Sprzedam kawalerkę. 091 39 14 802 
wieczorem.

• Poszukuję do wynajęcia pomieszcze-
nie magazynowe. Tel. 513 913 500.

MOTORYZACJA
• Sprzedam radio cd samochodowe 

PIONEER DEH-30 MP, MP3, pilot 
4x50 W, gwarancja nowe + głośniki 
x 4 samochodowe. Cena kompletu  
690,00 zł. Tel 0605 522 340. 

• Sprzedam 2 komplety markowych 
opon mało używanych letnich i zi-
mowych na gwarancji o wymiarach 
195 65 R15, cena zimowe (750 zł), 
letnie (700 zł). Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam skrzynię ładowną do 
przyczepki samochodowej blaszana 
używana. Wiadomość tel. 091 39 
22 329 w godz. 8.00 – 15.30.

• Sprzedam minimotor, stan bardzo 
dobry. 668 851 263.

• Sprzedam Opel Astra Combi, rok 
prod. 1998, poj. 1,4, przebieg 93 
tys. km, kupiony w salonie, posia-
da hak. 091 39 25 139 po 15.00 lub 
600 932 305.

• Sprzedam Skodę Favorit, stan bar-
dzo dobry. Tel. 511 661 654.

• Sprzedam Polonez Caro, 1,6 GSI + 
gaz, 1998 r., centr. zamek, cena 2800 
do uzgodnienia. Tel. 663 748 228.

ROLNICTWO
• Sprzedam talerzówkę podnoszoną 

– opryskiwacz 400 l. 667 839 291.
• Skup kasztanów świeżych 60 gr/kg. 

Tel. 667 839 291.
• Ferma drobiu Boguszyce 13 kupi 

słomę w kostkach. Minimalna ilość 
1000 szt. Tel. 091 39 106 54, 0502 
276 902.

• Ferma drobiu Boguszyce 13 sprze-
da ładowarkę czołową Kramer 312. 
Tel. 091 39 106 54.

• Sprzedam prosiaki i warchlaki, cena 
do uzgodnienia. Tel. 091 39 180 65.

• Sprzedam krajzegę z silnikiem 7,5 
KW, siatkę ogrodzeniową + słupki, 
części do ciągnika MTZ-82, pompkę 
do oprysków 200 litrową z silnikiem 
2,8 KW. Tel. 078 38 38 082.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podło-

gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 783, 
0660 392 851.

• Profesjonalne strony internetowe na 
indywidualne zamówienie – szybki 
czas realizacji, faktury VAT. 0605 

522 340.
• Józef durkowski – usługi kominiar-

skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.
• dYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.
• Nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Tipsy – tanio i profesjonalnie + pa-

rafina. 504 589 679.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kos-

malski, Nowogard Poniatowskiego 
7. Tel. 091 39 21 110, 603 584 553.

• Artystyczne malowanie pokoi, po-
koi dziecięcych – tel. 66 77 84 333.

• Kompleksowe i profesjonalne 
usługi hydrauliczne w zakresie 
instalacji c.o., wod. kan., gaz. Tel. 
0697 914 690, 0508 055 569.

•  Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.
• Korekta wad postawy, rehabilitacja 

dzieci i dorosłych. 695 224 286.
• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 

373 143.
• Pranie tapicerki samochodowej 

(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 
Tel. 0604 373 143.

• ZDUN – stawiam piece, sprzedam 
krowę. Tel. 514 740 494.

• Pożyczki. 503 037 506.

PRACA
• FIRMA BARTEK-domet zatrudni 

magazyniera. Tel. 091 579 02 63.
• Restauracja „Przystań” zatrudni 

kucharza – dobre warunki płaco-
we. Tel. 091 39 20 221.

• Restauracja przy stacji paliw 
„STM” w Olchowie zatrudni bar-
mankę. Tel. 091 39 20 733.

• Zatrudnię na stałe do systemu ocie-
pleń. 605 115 064.

• Firma PPUH Giejbo Goleniów za-
trudni mechanika samochodów oso-
bowych. Tel. 606 948 278, 091 407 
33 07.

• Poszukuję ludzi do prac ogólnobu-
dowlanych, tylko poważne oferty. 
607 083 845, 691 46 10 22.

• Przyjmę mechanika samochodowe-
go. Tel. 091 39 25 627, 601 897 368.

• Firma zatrudni handlowca na 
samodzielne stanowisko. Tel. 
503 032 234.

• Zatrudnię spawacza – ślusarza. 
Wysokie wynagrodzenie. Tel. 091 
39 20 760, 503 032 234.

INNE
• Sprzedam aparat telefoniczny Erics-

son K700i, z dodatkowym wyposa-
żeniem, na gwarancji, zadbany. Tel. 
0605 522 340.

• GRZEJNIKI c.o., panelowe, 2-
płytowe, do mieszkania, domku, 
różne rozmiary, także nietypowe, 
nowe i używane. Tel. 091 46 00 518 

lub 0501 446 467.
• JUNKERSY gazowe, do kuchni, 

łazienki, wersja świeczkowa lub 
elektroniczna na gaz ziemny lub 
propan, cena od 400 zł. Tel. 091 46 
00 518 lub 0501 446 467.

• ELEKTRYCZNE przepływowe 
podgrzewacze wody – 380 V, firmy 
AEG, Vaillant moc 18-21 kw, małe 
gabaryty, idealne do domku, baru, 
cena od 150 zł. Tel. 091 469 03 38 
lub 0501 446 467.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, wi-
szące lub stojące – ogrzewanie 
lub dwufunkcyjne (ogrzewanie + 
ciepła woda) używane z gwarancją 
serwisową oraz GAZOWE pod-
grzewacze wody 130-190 litrowe, 
stojące, idealne gdzie jest kilka ła-
zienek (domek). Tel. 091 46 00 518 
lub 0501 446 467.

• Sprzedam barak budowlany. 
513 153 559.

• Sprzedam psa Syberian Husky 
– suczka 11 miesięcy. 091 39 79 372.

• Sprzedam wózek Driver 4XL, kół-
ka skręcane, 3 funkcyjny + nosidło, 
mało używany, stan bardzo dobry, 
beżowy. Tel. 607 061 450.

• Oddam kotki 1,5 miesiąca. Targowi-
sko Miejskie Nowogard.

• Sprzedam ziemię czarną na ogródki, 
Kamaz 250 zł i przyczepa 150 zł. Tel. 
0506 801 819.

• Oddam dwa urocze kotki. Tel. 091 
39 17 305.

• Sprzedam rowerek dziecięcy rozm. 
20 oraz 24, stan bardzo dobry. Su-
per okazja. Tel. 663 600 601, 091 39 
22 936.

• Kupię niedrogo piec c.o., węgiel, 
drzewo na ogrzanie 60 m kw. Tel. 
605 576 908.

• Sprzedam cegłę dziurawkę Wiener-
berger 500 szt., cena 1 zł/szt. Tel. 
781 441 089.
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Nowogard
ul. Boh. Warszawy 71

tel. 091 579 02 62
F.H.U. DOMEBARTEK -

MATERIAŁY BUDOWLANE

HURTOWNIA
STALI

Informujemy, że   

2 października 2007 r.
wtorek w godz.  8.�0 - �.�0 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 

Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A
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Humor 
Henia Szczupaka

Krzyżówka panoramicznaNR 37

rozwiązanie krzyżówki nr �� – WYBOrY CZY WYkOPkI – 
nadesłali:

Józef Górzyński, Halina Szwal, Barbara Bartosik, 
Joanna Rojek, Marzena Ustyjańczuk, Krystyna 
Zawidzka, Maria Wawreńczuk, Jerzy Siedlecki, 
Helena Skobyranda, Magdalena Czupryńska, Iza-
bela Gorczyca, Natalia Lewandowska (Brzozowo), 
Bogumiła Urtnowska (Kulice),Zdzisława Chorąży-
czewska, Krystyna Tretiak (Maszkowo),Mirosława 
Rutkowska, Jan Mikłaszewicz, Andrzej Leszczyń-
ski, Halina Stefańska, Agnieszka Skowrońska 
(Strzelewo),Teresa Powalska, Andrzej Czarnowski 
(Osowo), Maria Gortat (Czermnica), Zdzisława 
Sosnowska, Franciszek Palenica, Władysława Ku-

bisz, Teresa Młynarska (Słajsino), Alicja Wypych, 
Regina Orłowska, Anna Florkowska, Ryszard 
Gutowski, Katarzyna Kotala, Eliza Zawadzka 
(Orzechowo), Irena Przybyłek.

Prenumeraty „DN” na październik wylosowali:
- Eliza Zawadzka z Orzechowa,
- Krystyna Zawidzka z Nowogardu,
- Józef Górzyński z Nowogardu. 

Gratulujemy!     

Historia się powtarza
Słyszałem nieraz takie oto słowa:
„Niech o mnie gada, co chce, ten czy inny,
Bylebym ja sam w duszy był niewinny!”
Nieprawda! Trzeba mądrze postępować,
Jeśli u ludzi
Szacunek chcesz wzbudzić
I dobrą sławę zachować.
Dobra sława często bywa
Bardziej niż motyl płochliwa.
Choć czystą macie duszę i sumienie
Dają pretekst do obmowy
I już wyrok potępienia polityka gotowy.
A więc nie patrzeć? Przemyśleń się strzec?
Tego nie mówię, lecz wszystkie kroki
Winien poprzedzać namysł głęboki,
Aby oszczerca nie miał co rzec.
Liderzy pełni złości mówią „E, tam, głupstwa
plotą!
Niczego dobrego nie widzieli, ino samo 
błoto.”
Kto ma złość w swym charakterze, 
Ten dużo krzyczy, na oponentów się zżyma:
Gdziebykolwiek się znalazł,
Dobrych nie dostrzeże,
Zgody z nimi nie utrzyma.
Niechaj to porównanie nikogo nie tyka!
Lecz jak świnią nie nazwać takiego krytyka,
Który co tylko krytykować zacznie,
Z najgorszej strony wszystko widzi i 
opacznie.
Tu powstaje problem, czytelnicy mili,
Na kogo głosować?
Ci co nami rządzili, po kolei już byli.
A jak rządzili? – pozostawiam to bez 
komentarza,
Niestety, jak widzicie, historia się powtarza.
Z wyborami jest tak, jak z kart tasowaniem,
Pozornie zmienia się figury,
Raz na wierzchu walet, raz na 
wierzchu dama,
Ale talia tych figur jest wciąż taka sama.
Wybrańcy, po zdobyciu ławy szybko 
zapominają
O trzech rzeczach podstawowych:
Kto ich wybrał, po co wybrał i skąd 
mają kasę,
Jakoś tego nie pojmują ich leniwe głowy.
Za te sute diety i świętych krów przywileje,
Społeczeństwu należy się szacunek,
A tak się nie dzieje.
Żeby ten kabaret w jakiś sposób zmienić,
Trzeba by w stu procentach te figury 
wymienić!
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

rOZK£Ad JAZdY PKP 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)

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 
Bezpłatne LO dla Dorosłych - ul. ZIELONA 
 - 091 392 66 91
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych - 3 MAJA  
 - 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
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 02Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 

Nowogard,  Osina. 
Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Karina Czernicka 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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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 PKS
NOWOGarD - Szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
SZCZeCIN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

Informacja PkS 0�1/��-21-887 lub 0�1/��-�8-�15

Ważny od 2�.0�.2007r.

Nowogard 24.09.2007r.

OFerTY PraCY
PUP GOleNIÓW, 

FIlIa NOWOGarD

1. Sprzedawca 
2.  Robotnik budowlany
3.  ślusarz – spawacz 
4.  Monter okien PCV
5.  Pracownik produkcji
6.  Murarz
7.  Szwaczka
8.  Kelner, kucharz, pomoc ku-

chenna
9.  Kierowca kat. B (orzeczenie 

o niepełnosprawności)
10. Robotnik budowlany
11. Glazurnik, murarz – tynkarz, 

szpachlarz – malarz 
12. Ślusarz, spawacz 
13. Kucharz
14. Osoba do klejenia plandek 
15. Kierowca z kat. C

OFerTY PraCY Z reJONU
1.  Spedytor (Szczecin)
2. Operator maszyn, mechanik, 

os. Do sklejania kartonów 
(Kliniska Wlk)

3.  Os. do obróbki skór norek 
(Żdżary)

4.  Pracownik gospodarczy z 
grup inw. ( Szczecin )

5.  Kierowca C+E (Gryfice) (Go-
leniów)

6. Kierowca z kat. D (Maszewo)
7. spawacz, tokarz, frezer, 
    ślusarz 
    – (Miękowo k. Goleniowa)
8.  Kucharz, pomoc kuchenna 

– (Glewice)
9.  pracownik linii produkcyj-

nej w dziale spożywczym 
– (Szczecin – Dąbie)
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I klasa juniorów:
Pogoń Nowa Szczecin – Pomorzanin Nowogard 1:2 (1:1)

Faworyt pokonany

V liga juniorów:
Pomorzanin Nowogard – Piast Chociwel 2:4 (1:1)

Pokonani w drugiej połowie

W Chojnie z Odrą

Sukces pod Giewontem

Pomorzanin: Ebert - D. Stacho-
wiak, Marszałek, Soska, Jutkiewicz 
(46’ Borowik), Cyran, Kuś, Wnu-
czyński, Dobrowolski, Nosek (70’ 
Tomporowski), M. Stachowiak.

Bramki dla Pomorzanina: Nosek, 
Kuś.

Faworytem tego spotkania byłą 
Pogoń. Jednak ich pewność siebie 
została skarcona i Pomorzanin wy-
wiózł ze Szczecina cenny komplet 
punktów.

Wbrew oczekiwaniom od początku 
meczu przewagę objęli goście. Na 
bramkę gospodarzy strzelali Kuś i 
Nosek. W 25. minucie Cyran do-
środkował wprost na głowę Noska, 
lecz jego strzał obronił bramkarz. 
Dwie minuty później kopia tej sy-
tuacji zakończyła się skutecznym 
strzałem Noska i Pomorzanin objął 
prowadzenie.

Po tej akcji gra toczyła się przede 
wszystkim w środku pola, a ostatnie 
pięć minut pierwszej połowy należało 
już do gospodarzy. W 42. minucie 
jeden z piłkarzy Pogoni uciekła 
naszym obrońcom, minął wycho-
dzącego Eberta i zdobył bramkę 
wyrównującą.

W drugiej połowie tempo meczu 
nieco spadło, gra znów toczyła się 
między szesnastkami. W 70. minucie 
Pomorzanin został osłabiony po tym 
gdy boisko musiał opuścić kontuzjo-
wany Nosek. Nasz zespół zaczął grać 

jednym napastnikiem nastawiając 
się przede wszystkim na kontrataki. 
Kilka razy takie akcje się powiodły, a 
w jednej z nich w polu karnym rywala 
został sfaulowany M. Stachowiak, 
lecz sędzia nie dopatrzył się przewi-
nienia. W 78. minucie kolejny raz 
kontratakujący M. Stachowiak był 
nieprawidłowo powstrzymywany w 
okolicy bramki Pogoni i tym razem 
sędzia zdecydował się odgwizdać 
jedenastkę, którą wykorzystał Kuś.

Pogoń rzuciła się do odrabiania 
strat ostrzeliwując bramkę Eberta. Na 
nasze szczęście robiła to nieskutecz-
nie, a w 90. minucie niewiele zabrakło 
by została skarcona. Obrońcom urwał 
się M. Stachowiak, wrzucił piłkę do 
Dobrowolskiego, który rzucił się do 
niej „szczupakiem”, lecz nie zdołał 
jej sięgnąć.

„To był prawdziwy mecz walki. 
– powiedział trener Paweł Kaczma-
rek – Przez większą część spotkania 
mieliśmy lekką przewagę. W meczu 
tym mimo choroby na własne życzenie 
zagrali Łukasz Nosek, Paweł Jutkie-
wicz i Michał Cyran. Wszyscy chłopcy 
zagrali z pełnym zaangażowaniem, co 
pozwoliło nam wygrać ten mecz.”

Wyniki pozostałych meczów:
Pogoń Szczecin - Wybrzeże Re-

walskie Rewal 15:1, Gryf Kamień 
Pomorski - Ina Goleniów II 1:4.

Andrzej Garguliński

Tabela:
1. Pomorzanin Nowogard 3 9 10-1,
2. Pogoń Szczecin 3 6 21-7,
3. Ina Goleniów I 2 6 12-0,
4. Ina Golenió II 3 6 10-7,
5. Pogoń Nowa Szczecin 2 3 11-2,
6. Gryf Kamień Pom. 3 3 4-7,
7. TKKF Stepnica 2 0 0-6,
8. Orzeł Rega Merida II Mrzeżyno 2 0 0-15,
9. Wybrzeże Rewalskie Rewal 2 0 1-24.

W najbliższą sobotę podopiecz-
nych Zbigniewa Ceranki czeka wy-
jazd do Chojny na mecz z tamtejszą 
Odrą, która aktualnie z trzynastoma 
punktami zajmuje dziewiątą pozycję 
w tabeli. W meczach u siebie nasz 
rywal jest bezkompromisowy. Na pięć 
spotkań rozegranych na własnym 
boisku Odra ani razu nie zremiso-
wała, trzy razy wygrywając i dwa razy 
przegrywając mecze. W tym sezonie 
punkty z Chojny udało się wywieźć 
zespołom KP Police II i liderującemu 

szczecińskiemu Hutnikowi. Szykuje 
się więc kolejna ciężka przeprawa.

Początek meczu godzina 16.00.
Pozostałe mecze kolejki:
Arkonia Szczecin - Kłos Pełczyce, 

Kluczevia Stargard - Sparta Gryfice, 
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Polonia 
Płoty, Piast Chociwel - GKS Mie-
rzyn, Świt Szczecin - Stal Lipiany, 
Mieszko Mieszkowice - Hutnik EKO 
TRAS Szczecin, KP Police II - Vineta 
Wolin.

Andrzej Garguliński

Pomorzanin :  Frąckowiak  – 
Mordzak (23’ Skowroński), Skrzecz, 
Piotrowicz, Grzejszczak, A. Żywica, 
Wipplinger, Kasprzyk, D. Żywica, 
Gaik (75’ Langner), Nowacki.

Bramki dla Pomorzanina: Ka-
sprzyk, Nowacki.

V ligowi juniorzy nie sprostali ró-
wieśnikom z Chociwla przegrywając 
swoje spotkanie w drugiej połowie.

W pierwszej połowie Pomorzanin 
miał niewielką przewagę. W 6. mi-
nucie Nowacki uderzył zza pola kar-
nego, ale piłka minimalnie przeszła 
nad poprzeczką. W 14. minucie po 
błędzie naszej obrony jeden z rywali 
znalazł się sam przed bramkarzem i 
zdobył prowadzenie. Kwadrans póź-
niej Pomorzanin wyrównał a dokonał 
tego Kasprzyk, który po minięciu 
dwóch obrońców umieścił piłkę w 
siatce. W 35. minucie na prowadze-
nie mógł wyjść Piast, ale Frąckowiak 
efektowną paradą zatrzymał strzał z 

17. metrów. Minutę przed końcem 
pierwszej połowy Nowacki znowu był 
bliski zdobycia bramki, ale jego strzał 
z ostrego konta bramkarz sparował 
na rzut rożny.

Druga połowa miała odmienny 
przebieg. Inicjatywę przejęli goście 
i w 69. minucie jeden z nich mając 
przed sobą tylko Frąckowiaka zdobył 
bramkę na 1:2. Sześć minut póź-
niej po dośrodkowaniu Kasprzyka 
Nowacki głową zdobywa bramkę 
wyrównującą, dedykując ją koledze 
Pączkowi.

Jednak w 80. minucie zupełnie 
niepilnowany rywal stojąc pięć me-
trów od bramki wyprowadził swój 
zespół na prowadzenie. Pomorzanin 
rzucił się do odrabiania strat i w 88. 
minucie nadział się na skutecznie 
wykończoną kontrę i mecz zakończył 
się wynikiem 2:4.

Andrzej Garguliński

W minioną niedzielę w stolicy 
polskich gór Zakopanem odbyła się 
5 runda pucharu PZM w motocros-
sie.  W daleką bo liczącą 770 km 
wyprawę wybrał się również nasz 
zawodnik, uczeń I klasy gimnazjum 
nr 2 Michał Kozera . 

Towarzyszyli mu mechanik Mi-
chał Warkalewicz i garstką swoich 
wiernych kibiców. Zawody te były 
przedostatnią eliminacją pucharu 
PZM, więc zawod-
nicy chcąc wykorzy-
stać jedną z ostatnich 
szans na zdobycie 
punktów liczną gru-
pą zjechali do Zako-
panego. W klasie 80 
cm3 było ich aż 47 , 
w tym mocna grupa 
Czechów i Słowaków. 
Czasówka ukończo-
na na 16 miejscu da-
wała pewny start w 
zawodach. 

W pierwszym bie-
gu Michał zajął 14 
miejsce wywalczając 
cenne punkty i na-
pawając optymizmem przed drugim 
biegiem. A tam było jeszcze lepiej. W 
drugim wyścigu nasz zawodnik zajął 
11 miejsce zdobywając łącznie dawa-
ło łącznie 20 punktów. Taka zdobycz 
dała mu znakomite 11 pozycję w 
klasyfikacji generalnej zawodów.

„Przyjemnie się słucha jak o naszym 
mieście mówi spiker pod tatrami. 
Byliśmy dumni z Michała i z tego 
że jesteśmy Nowogardzianami. Tak 
dobry wynik daje dużo motywacji do 
pracy i powinien zachęcić młodych 
crossowców do wstąpienia w progi 
klubu motocrossowego „CISY”  i 
spróbowania tego sportu. Ponieważ 
mamy w Nowogardzie wspaniałe 
warunki do jego uprawiania, piękny 
tor, przychylne władze miasta i klubu. 

Za tydzień ostatnia runda pucharu 
w Lipnie, życzyli byśmy sobie równie 
dobrego punktowanego miejsca Mi-
chała.” – powiedział po wyścigu ojciec 
młodego motocrossowaca Eugeniusz 
Kozera.

Ag

Michał Warkalewicz przygotowuje motocykl do startu.
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�K WADRAT�
ul. Armii Krajowej 49

NOWOGARD
Tel. 091-39-21-470

(po byłej przychodni)

MEBLE
dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

Transport gratis na terenie miasta Serdecznie zapraszamy

ul. Warszawska 9

NOWOGARD
Tel. 091-39-25-476

PIWNICA BIEDRONKA (główne wejście)

Str efy
przyjaznych

cen

NIE PRZEPŁACAJ - KUPUJ TYLKO U NAS

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

TANIE OPŁATY WSZYSTKO - 0.90 PLN

GOTÓWKOWE
HIPOTECZNE i SAMOCHODOWE

KONSOLIDACYJNE

UBEZPIECZENIA FOTO - BOŻENA
72-200 Nowogard
ul. 3-go Maja 48

Tel. 091 39 26 953
Tel.kom. 501 054 706

Na Życie
i Mieszkaniowe

KREDYTY

LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY
Gryfice, ul. Bracka

(środkowy budynek trojaków)
tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00
W SOBOTY 10.00 - 14.00

tel. 091 392 12 77,tel./fax 091 392 56 39

FABRYKA
OKIEN
I DRZWI PCV
Nowogard
ul. 3 Maja 31

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A

Nowogard i okoliceNowogard i okolice 70-423 Szczecin

tel/fax 091 488 54 26

kom.0502 103 432
0501 307 666www.ardom.pl

KUPNO - SPRZEDAŻ

ul. Piłsudskiego 11/2

ARDOM
DOMY NA WSI GRUNTY

MIESZKANIA
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kaleNDarIUm
�5 wrześNIa
Imieniny:  Aurelia, Eufrozyna, Firmin, 
Franciszek, Galfryd, Gaspar, Herkulan, 
Kamil, Kleofas, Minigniew, Piotr, Rufus, 
Świętopełk, Wawrzyniec, Wincenty, 
Władysław, Władysława, Włodzimir, 
Włodzimira i Włodzisław

�6 wrześNIa
Imieniny:   Amancjusz, Budziwoj, Cy-
prian, Dalmacjusz, Dalmacy, Damian, 
Delfina, Euzebiusz, Justyna, Kalistrat, 
Kosma, Lucja, Łękomir, Łucja, Nil, Nila, 
Nilus, Teresa i Wawrzyniec

�7 wrześNIa
Imieniny:  Adolf, Adolfa, Amadeusz, 
Eleazar, Hiltruda, Jan, Mirabella, Przed-
bor, Urban, Wawrzyniec, Wincenty

Kronika 
policyjna 

POmóżmy SObie
Informujemy, że zamieszczanie 

ogłoszeń w tej rubryce jest bezpłat-
ne. Zgłoszenia są przyjmowane pod 
numerami telefonów: 091 392 21 65 
do 16.00, po 16.00 - 091 392 50 87.

Tutaj mogą Państwo za pośred-
nictwem gazety lub osobiście za-
oferować swoją pomoc, np.: odzież, 
meble, żywność, opał.

Nie bądźmy obojętni wobec lu-
dzi znajdujących się w trudnej sy-
tuacji.

   Z góry dziękujemy.  Redakcja 
• Gabinet rehabilitacyjny organi-
zuje darmowe zabiegi dla dzieci 
z uszkodzonym narządem ruchu, 
ul. Dworcowa 4, tel. 0609 799 687, 
0510 052 611.

Nasza sonda
Agresja...
W dzisiejszej sondzie zapytałem mieszkańców naszego miasta, co myślą o zja-

wisku agresji, czym jest ona, według nich, wywoływana i w jaki sposób można jej 
zapobiegać.

Pani elżbieta Sobieralska, pedagog 
w Szkole Podstawowej nr 2

Agresja jest to, z pewnością, za-
chowanie, które 
budzi sprzeciw 
innych. Objawia 
się ona na kilka 
sposobów. Po 
pierwsze jest to 
przemoc fizycz-
na, bicie bądź 
popychanie, in-

nym przejawem agresji jest przemoc 
psychiczna, o której mniej się mówi a 
jest ona znacznie trudniejsza do prze-
zwyciężenia. Rozróżnia się także tzw. 
agresję werbalną, na którą składają się 
wszelkiego rodzaju wyzwiska, plotki itp. 
Tak więc, reasumując, jest to krzywda 
zadana drugiej osobie. 

Oczywiście nie możemy mówić o agre-
sji wyłącznie w stosunku do ludzi, gdyż 
objawia się ona również w stosunku do 
zwierząt oraz rzeczy martwych.

Problem agresji będzie istniał za-
wsze, m.in. w szkole, jednakże nie jest 
ona jedynym miejscem gdzie rodzi się 
przemoc. Z doświadczenia wiemy, że 
siedliskiem agresji może być również 
dom, w którym dziecko przejmuje 
pewne wzorce zachowań. Oprócz tego, 
zachowania agresywne wywołują rów-
nież media tj. telewizja, Internet czy też 
gry komputerowe, które emitują treści 
nasycone agresją. 

Agresje wywołuje, także sama prze-
moc. W momencie, gdy dana osoba ule-
ga przemocy, aby odeprzeć atak, ucieka 
się do zachowań agresywnych, stosując 
je jako odwet za doznaną krzywdę.

W miarę naszych możliwości staramy 
się zwalczać zjawisko agresji w szkole. 
Realizujemy równego typu programy 
profilaktyczne, np. stosowany u nas od 
lat program „Spójrz inaczej na agresję”. 
Za pomocą tych zabiegów staramy się 
wyperswadować dzieciom agresję wobec 
drugich osób i proponujemy inne formy 
wyładowania złości np. poprzez wykrzy-
czenie się, aktywność fizyczną itp.

Niezwykle istotna jest również praca 
z rodzicami dzieci agresywnych, z któ-
rymi ustalamy metody, według których 
będziemy z nimi postępować.

Uważam, że najważniejszym czyn-
nikiem w walce z agresją wśród dzieci 
jest zachowanie konsekwencji swojego 
działania. Kara zadana dziecku może 
być krótkotrwała, ale powinna dojść do 
skutku, gdyż w przypadku naszej nie-
konsekwencji tracimy w dużym stopniu 
należny nam respekt i dziecko jeszcze 
bardziej wikła się w zło.

Pan Tomasz Czajkowski
Agresja jest to atak wymierzony w 

drugiego człowie-
ka, fizyczny lub 
słowny. 

Uważam, że w 
dużym stopniu 
agresję wywołują 
np. gry kompute-
rowe bądź prze-
moc ukazywana 
w filmach. Przy-
czynia się do tego również chęć dominacji 
nad innymi. 

Ludzie popadają w agresję z powodu 
braku zajęcia, frustracji spowodowanej 
bezrobociem itp.

Sądzę, że dobrym sposobem na wal-
kę byłoby stworzenie młodym ludziom 
większej możliwości znalezienia pracy. 
Oczywiście agresja powinna być również 
ostrzej karana.

Pani Lucyna z synkiem
Moim zdaniem agresja jest to wyłado-

wywanie na kimś 
swojej złości i 
nadmiaru emo-
cji. 

Wy d aj e  m i 
się, że jest to 
spowodowane 
tym, że rodzice, 
ze względu na 

szybkie tempo ży-
cia, nie mają czasu dla swoich dzieci, które w 
ten wyrażają swoje zażenowanie z powodu 
braku dostatecznego kontaktu z nimi.

Powodem agresji mogą być także napięte 
stosunki np. między rówieśnikami, którzy 
nie mają zajęcia po szkole.

Jednym ze sposobów walki z agresją jest, 
na pewno, rozmowa z młodymi ludźmi i 
poświęcanie im większej ilości czasu.

Pani Teresa Gruszczyńska
Agresję często wywołuje frustracja np. 

z powodu braku pracy. Do tego dochodzą 
również pewne cechy osobowe, jedni są 
bardziej otwarci 
i skłonni do wy-
rażania swoich 
uczuć, drudzy 
natomiast za-
mknięci w so-
bie, potrafiący 
znacznie szyb-
ciej dostosować 
się do sytuacji. 

Uważam, że młodym i nadpobudliwym 
ludziom powinno stworzyć się jakąś alter-
natywę, na której skupią swoją uwagę.

ps

17.09.07
Zgłoszono przywłaszczenie 

zagubionego portfela, w którym 
były karty bankomatowe z pinem 
oraz gotówka o sumie 40 PLN. 
W związku z tym, że znany był 
pin konta karty, z konta banko-
wego pobrane zostały pieniądze. 
Łączna wartość strat wyniosła 
350 PLN.

18.09.07
Tego dnia zgłoszono wła-

manie do samochodu marki 
Renault, poprzez wybicie szyby 
w drzwiach, w wyniku czego 
skradziono odtwarzacz oraz ak-
tówki z dokumentami. Wartość 
skradzionych rzeczy wyniosła 
250 PLN. Do zdarzenia doszło 
przy Placu Wolności.

W tym samym dniu, również w 
Nowogardzie, wyłamano zamek 
w przednich, prawych drzwiach 
Hondy Civic i skradziono radio 
samochodowe o wartości 1.100 
PLN.

19.09.07
W środę 19 września nastąpiło 

włamanie do pomieszczeń cechu 
rzemiosła przy ul. 3 Maja. Po 
wyłamaniu zamka dokonano 
kradzieży komputera stacjonar-
nego, laptopa oraz aparatu foto-
graficznego. Straty oszacowano 
na 13.000 PLN.

Tego samego dnia z ośrod-
ka szkolno – wychowawcze-
go, znajdującego się przy ul. 
Poniatowskiego, zbiegło troje 
podopiecznych. Niemalże 12 go-
dzinna akcja, policji nowogardz-
kiej oraz przybyłych z pomocą 
jednostek policyjnych z okolic, 
straży pożarnej i psa gończego, 
odniosła pozytywny skutek, gdyż 
uciekinierzy znalezieni zostali w 
okolicach Kikorzy.

W tym dniu zgłoszono również 

kradzież linii telekomunikacyj-
nej na odcinku Błotno – Błotny 
Młyn. Straty w wysokości 2.400 
PLN poniesie Telekomunikacja 
Polska S.A.

21.09.07
Powiadomiono o kradzieży 

linii telekomunikacyjnej na od-
cinku Łęgno – Błotno. Wartość 
strat wynosi 150 PLN.

23.09.07
Włamano się do piwnicy przy 

ul. 3 Maja 31, gdzie skradziono 
2 rowery górskie o wartości 850 
PLN.

Ku przestrodze
W ostatnim czasie do szpi-

tala w Nowogardzie zgłosił się 
mieszkaniec Sąpolnicy, który w 
wyniku rykoszetu po strzale z 
wiatrówki ranił się w twarz. 

Na posiadanie wiatrówki 
nie jest wymagane pozwolenie, 
jednakże policja zwraca się z 
apelem, aby wszyscy użytkow-
nicy zarówno wiatrówek jak i 
innej broni palnej zachowywali 
szczególną ostrożność.

Komunikat
W niedzielę 23 września o 

godz. 16:40 powiadomiono, 
że przy ul. Boh. Warszawy, na 
wysokości 2 kilometra, 3 hek-
tometra w kierunku Kulic leży 
mężczyzna (obok przewrócone-
go roweru). 

Mężczyzna w stanie ciężkim 
przewieziony został do szpitala. 
Co prawda wyczuwano od niego 
woń alkoholu, jednakże policja 
nie wyklucza potrącenia. Jeżeli 
ktoś ma szersze informacje na 
ten temat proszony jest o kon-
takt z policją.

ps
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Organizatorzy – 
Józef Paś i Komen-
dant Gminny OSP 
Zygmunt nawrocki 
dziękują sponsorom 
za pomoc – Nadleś-
nictwu Nowogard, 
Bankowi Spółdziel-
czemu w Golenio-
wie, Ignacemu za-
niewskiemu Grupa 
„Farmer”, Henryko-
wi Grygowskiemu, 
adamowi fedeńcza-
kowi, Władysławo-

wi Wypychowi, Bogdanowi Niźnierzowi – Firma Transportowa i Firmie 
„Poldanor”.

Tekst i foto  
Ireneusz Karczyński

W sobotę, 22 wrzesnia mieszkancy Orzechowa uczcili 60-tą rocznicę po-
wstania we wsi Ochotniczej Straży Pożarnej. Z tej okzji do Orzechowa zjecha-
ło wielu znakomitych gości – Stanisław Kopeć członek prezydium Zarządu 
Głównego OSP w Warszawie, Komendant Powiatowy PSP w Goleniowie 
Bogusław Tunkiewicz oraz jego zastępca Arkadiusz Skrzypczak, Jan Glanc 
Szef Służby Operacyjnej, przedstawiciele władz samorządowych Tomasz 
Kulinicz wicestarosta, burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba oraz prezes 
Zarządu Miejsko – Gminnego OSP w Nowogardzie Józef Dobruchowski.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji druhów, którą celebrował 
ksiądz proboszcz  z Sikorek Janusz Zachęcki, a w swej hmilii nawiązał do pa-
trona strazaków św. Floriana.

Mszę kończyło poświęcenie wozów bojowych.
Tuż po zakończeniu mszy uhonorowano zasłużonych druhów medalami i 

odznakami .
Najwyższym medalem przyznawanym przez Związek OSP  - Medalem im. 

Bolesława Chomicza odznaczono Józefa Ciechanowskiego założyciela OSP w 
Orzechowie.

Złoty Znak Związku otrzymał Jan Paś aktualny naczelnik OSP w Orzecho-
wie.

Odznaczenia powyższe przyznał wyróżnionym Zarząd Główny Związku 
OSP, a legitymacje 

podpisał Prezes ZGZ OSP Waldemar Pawlak.
Zarząd Wojewódzki Związku OSP w Szczecinie wyróżnił Srebrnymi Meda-

lami za Zasługi dla Pozarnictwa  Mieczysława Banasiaka, Bronisława Obarę, 
Jana Gurazdowskiego i Krzystofa Synowca z OSP Orzechowo oraz Witolda 
Olejnika z OSP Szczytniki.

Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:
Marian Białczak, Leszek Piszczek, Piotr Zawadzki, Andrzej Budzich, Andrzej 

Banasiak, Tadeusz Budzich, Henryk Synowieci Mieczysław Seweryniak z OSP 
Orzechowo oraz Artur Maślak, Zbigniew Skowroński, Bernard Gołdyn i Bogdan 
Szuster z OSP Wyszomierz.

Legitymacje podpisal Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP Stanisław 
dycha.

Odznaki Wzorowego Strażaka otrzymali Kamil Wójcik i Jakub Majcher z Wy-
szomierza oraz Marcin Sobian i Bogdan Dynarski z Osowa. Odznaki przyznał 
Zarząd Powiatowy OSP, a podpisał Prezes Zarządu Kazimierz Ziemba.

Zarząd Miejsko-Gminny OSP w Nowogardzie przyznał Odznaki za Wysługę 
Lat  - wyróżnienia otrzymali: druhowie z Ostrzycy – Roman Gronowski - 50 
lat w OSP, Władysław Gronowski – 50 lat, Aleksander Gębala – 45 lat, Józef 
Gronowski – 25 lat, Daniel Kubski – 15 lat. Z OSP Wyszomierz – Bernard 
Gołdyn – 30 lat, Bronisław Gołdyn – 30 lat, Henryk Dzierżawski – 30 lat, Adam 
wójcik – 30 lat, Kamil Wójcik – 5 lat, Artur Maślak – 5 lat.

Druhowie z OSP Szczytniki – Marian wlaźlak – 25 lat, Stanisław Pajewski 
– 25 lat, Ryszard Wlaźlak – 25 lat, wacław Jerzykowski – 25 lat, Stanisław Szczy-
gielski – 25 lat, Zbigniew karaś – 25 lat i Adam Krzywański – 20 lat. Nominacje 
podpisał Prezes Józef Dobruchowski.

Na zakończenie imprezy liczni zebrani mieszkańcy mieli okazje podziwiać 
wyszkolenie druhów jakie prezentowali podczas zawodów sprawnościowych.

OSP Orzechowo

To już 60 lat…

HiSTORiA
działalności OSP Orzechowe w latach 1947-2007.

Ochotnicza Straż Pożarna w Orzechowie została założona w 1947r. Pierw-
szymi założycielami byli:

-Ciechanowski Józef
-Mnich Teodor
-Wawrzyniak Paweł
-Figurski Mikołaj
-Góreczny Michał
-Białczak Jan
-Ruczyński Józef
-Zawadzki Józef
-Kamieniak Stefan
-Świstek Antoni
-Białczak Józef
Od 1947r do 1971 r. do pożarów jechano wozem konnym, konie podstawiał 

Góreczny Michał. Na wyposażeniu była pompa ręczna (sikawka) napędza-
na przez 4 strażaków, którzy przy pomocy drążków po przeciwnej stronie 
tłoczyli wodę do węży. Cały sprzęt, węże, prądownice i pompa składowane 
były w małym budyneczku, który do dziś stoi i jest pamiątką historyczną. 
W latach 1947-1954 pierwszym Naczelnikiem był Mnich Teodor, drugim 
Naczelnikiem w Iatach 1954-1980 był Ciechanowski Józef, za kadencji 
którego została wybudowana obecna remiza, a od 1980-1984 Naczelnikiem 
był Ciechanowski Jan. Od roku 1984 do chwili obecnej funkcję Naczelnika 
OSP Orzechowo pełni Seweryniak Andrzej. Zastępcą Naczelnika od 1980 
roku do chwili obecnej jest Jan Paś. W roku 1968 OSP otrzymało pierw-
sza motopompę typu M8/8 z osprzętem. W 1971r. została wybudowana 
remiza z jednym boksem na samochód, magazynem i świetlicą. W 1972 
roku jednostka dostała pierwszy samochód gaśniczy typu GLM-8 Żuk z 
wyposażeniem. Od tego czasu jednostka brała udział w akcjach gaśniczych, 
zawodach sportowo-pożarniczych i innych zdarzeniach na terenie własnym 
i okolicznych miejscowościach.

W latach 1972-1978 przy OSP działała Żeńska Drużyna Pożarnicza. 
W 1980roku do Orzechowa został przekazany samochód Star 26 typ 
GBAM2/8+8 z pełnym wyposażeniem, W chwili obecnej na stanie jest 
samochód pożarniczy Star 29 typ GBM 2,5/8. Jednostka cały czas jest 
doposażona w nowy sprzęt pożarniczy rpompę pływającą, piłę do drewna 
„STHEEL” oraz wymieniana jest odzież ochronna i uzbrojenie strażaków. 
Od 1980 roku nie tylko zastępcą naczelnika, ale również kierowcą-me-
chanikiem jest Jan Paś. Za kadencji obecnego Zarządu OSP w 2005 roku 
w Orzechowie po bardzo długim okresie czasu przeprowadzono Gminne 
Zawody sportowo-pożarnicze. W tym samym roku OSP Orzechowo brało 
udział w zawodach powiatowych w Stepnicy i w 2007 roku w zawodach 
powiatowych w Węgorzycach.

W 2006r. wykonano remont kapitalny budynku remizy ł świetlicy. Nato-
miast strażacy z OSP nieodpłatnie pomalowali ogrodzenie, garaż, magazynek 
i uporządkowali plac przyległy do remizy.
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Podczas ostatniej Sesji RM Stowarzy-
szenie na Rzecz Ochrony Środowiska 
poprzez swego przedstawiciela Eugeniu-
sza Korneluka wnioskowało na piśmie o 
ustanowienie w Jeziorze Orzechowskim 
stanowiska NATURA 2000 dla elismy 
wodnej.

Jednoczesnie Stowarzyszenie wnosi 
o ustanowienie strefy ochronnej wokół 
jeziora.

Wniosek przesłano również do Urzędu 
Wojewódzkiego oraz wszystkich mediów 
regionalnych.

Cel szczytny, godny poparcia, a że w 

podtekście Stowarzyszenie piecze swoją 
pieczeń (czyli zabudowa terenów po by-
łej jednostce wojskowej) to tylko dodaje 
aromatu. Wszak mówimy o kwitnącej 
bylinie…

LMM 
Widoczna na zdjęciu roślina to elisma 

wodna. Jest byliną z rodziny żabieńco-
watych, zimnozielona o długości do 140 
cm z rozłogami. Liście podwodne, wstę-
gowate, zebrane w różyczkę. Część liści 
pływa na powierzchni wody w postaci 
małych jajowatych blaszek umocowa-
nych na długich (do 70 cm ) ogonkach. 
Kwitnie od maja do września – kwiaty 
kielichowate (5 do 10 cm) z trzema bia-
łymi płatkami. Rodzi owoce w postaci 
żeberkowatych orzeszków.

Jest to gatunek ginący, zapisany w 
czerwonej księdze ginących gatunków.

Na Pomorzu Zachodnim występuje 
tylko w dwóch zbiornikach wodnych. 
U nas w jeziorze koło Orzechowa.Jej 
istnienie w jeziorze Orzechowskim 
udokumentowali naukowcy szczecińscy 
w 1998 roku.

Praca w ogrodzie uczy pokory
Pierwsze miejsce w konkursie na najbardziej ekologiczne gospodarstwo 

wiejskie pod hasłem: Zadbaj o siedlisko, bo to Twoje środowisko, zajęli 
państwo Ilona i Jacek Rafińscy z Wojcieszyna.

Udało mi się porozmawiać z panią Iloną Rafińską, która okazała sie osobą 
niezwykle wrażliwą na piękno przyrody, o czym najlepiej świadczy ogród 
pielęgnowany współnie z mężemi i córkami.

Kiedy spaceruje się po ogrodzie 
państwa Rafińskich nie ma miejsca 
na wątpliwości, co do słuszności 
przyznania im pierwszej nagrody. 
Piękny dom i zadbany ogród przy-
ciągają spojrzenia sąsiadów, gości i 
spacerowiczów.

Pani Ilona przyznała, że do udziału 
w konkursie zachęciła ją pani sołtys 
Wojcieszyna, która od razu zauwa-

żyła, że ogród ma spore szanse na 
otrzymanie nagrody w organizowa-
nym konkursie.

Pani Ilona nie ukrywa, że pierwsza 
nagroda jest dla niej zaskoczeniem, 
biorąc pod uwagę to, że w protokole 
konkursowym było 27 uczestników.

Państwo Rafińscy zamieszkali 
w Wojcieszynie pięć lat temu. Jak 
powiedziała pani Ilona tu odnaleźli 

spokój i ciszę. Kiedy przenieśli się 
do Wojcieszyna dom otaczała pusta 
przestrzeń, która dopiero z biegiem 
lat zamieniła się w piękny ogród. 
Oboje doceniają spokój jaki daje im 
wieś, a swój dom i ogród traktują jako 
pewnego rodzaju ucieczkę od zgiełku 
i codzienności. Pani Ilona wyznała, że 
od dziecka pragnęła mieszkać na wsi, 
ponieważ całe swoje dotychczasowe 
życie spędziła w mieście.

Spacerując po ogrodzie znakomicie 
widać jak bardzo jest zadbany i jak 
dużo siły w jego pielęgnację wkładają 
właściciele. Państwo Rafińscy każdą 
wolną chwilę poświęcają na dbanie o 
swój ogród, który z każdym rokiem 
zapełnia się coraz to nowszymi od-
mianami drzew, krzewów i kwiatów. 
Praca w ogrodzie jest dla małżeństwa 
odprężeniem, odpoczynkiem od pra-
cy, którą wykonują zawodowo.

Siedlisko pani Ilony i pana Jacka 
spełniło wymogi komisji konkurso-
wej co do swej ekologiczności. Rodzi-
na dba, żeby ich gospodarstwo było 
ekologiczne m.in segregując śmieci i 
odpowiednio je składując.

Ogród państwa Rafińskich mo-
tywuje w pewnym sensie sąsiadów, 
zamieszkałych w pobliżu, do dbania 
o ogrody, co najlepiej widoczne jest 
w otoczeniu domów.

Miejmy nadzieję, że coraz więcej 
mieszkańców gminy Nowogard 
będzie dbało o swoje siedliska, po-
nieważ tym samym będzie to dbałość 
o środowisko naturalne. Poza tym 
jak powiedziała pani Ilona Praca w 
ogrodzie uczy pokory. Tu niczego nie 
można przyśpieszyć, tylko należy 
cierpliwie czekać na efekty. A one 
mówią same za siebie. 

Katarzyna Bielas

Uratujmy elismę wodną Listy Czytelników

Śmieci lecą na groby…
Piszę ten list z nadzieją, że po jego 

ukazaniu się w gazecie administrator 
cmentarza komunalnego p. Furmań-
czyk odpowiednio zareaguje.

Wiosną przeniesiono kontener 
na odpadki i usytuowano go w od-
ległości około dwóch metrów od 
grobu mojej matki. Wszelkie śmieci 
z przepełnionego kontenera usta-
wicznie padają na grób bliskiej mi 

osoby.. Jestem emerytem, mieszkam 
w Osinie i nie mogę codziennie jeź-
dzić do Nowogardu, aby srzątać. Moje 
dotychczasowe interwencje kończyły 
się na obietnicach. Interweniowałem 
także w Zakładzie Usług Komunal-
nych, ale tam stwierdzono, że jest to 
sprawa p. Furmńczyka.

Leszek Różalski

Nowogardzki Dom Kultury jest w 
trakcie opracowywania Kalendarza 
imprez na rok 2008. W związku 
z tym zwracamy się z prośbą do 
dyrektorów szkół, przedszkoli, 
organizacji pozarządowych o 

zgłaszanie swoich propozycji w 
sekretariacie NDK, codziennie w 
godz. 10.00-15.00. 

Dyrektor
Nowogardzkiego Domu Kultury

Mirosława Przybyłek

Komunikat NDK
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Z niewielkim opóźnieniem dotarły 
mundurki do naszej szkoły.

Po całym szumie medialnym, jaki 

towarzyszył rozporządzeniu MEN 
na temat wprowadzenia jednolitego 
stroju dla uczniów warto przytoczyć 
kilka zdań samych zainteresowanych. 
Wypowiedzieli się uczniowie klas III 
i V SP 3. 

„Mundurki są granatowe i podobają 
mi się, bo mają numer szkoły.”

„Dobrze, że to kamizelka i pasuje do 
wszystkiego, co się ubierze.”

„Mundurki są dobrym rozwiąza-
niem, ale myślałam, że będą trochę 

inne. Ogólnie nie 
są takie złe.”

„Moim zda-
niem te mun-
durki  nie  są 
zbyt ładne, ale 
dość wygodne.”

„Uważam, że 
mundurki  są 
fajne, bo wia-

domo z jakiej jestem szkoły. Podoba 
mi się kokarda na plecach i kieszenie 
z przodu. W końcu wyglądamy jak 
prawdziwi uczniowie.”

„Według mnie mundurki są ładne i 
wygodne, tylko trudno kogoś odróżnić, 

bo wszyscy wyglądają jednakowo.”
„Moim zdaniem mundurki to mą-

dry pomysł. Przecież na całym świecie 

są stroje do szkoły. Teraz jest w porząd-
ku. Wyglądamy jak uczniowie.”

„Podoba mi się logo szkoły na 
mundurku.”

Zapraszamy do odwiedzenia stro-
ny internetowej SP 3 pod adresem: 
www.sp3nowogard.republika.pl

Znajdują się tam informacje o 
szkole i bogata galeria zdjęć.

Inf. własna

Kochanym rodzicom
Wandzie i Andrzejowi

Grabara
z okazji 

60 urodzin
dużo zdrowia, radości 
i spełnienia wszystkich 

marzeń

życzą
Beata z Tobiaszem

i Olą 
oraz Edyta i Mariusz

życzeNIa

Wieża babel z widokiem 
na Labirynt
czyli kolejny spektakl w ii LO

„A ta woda te słowa cóż mogą cóż mogą książę”
(Z. Herbert „Tren Fortynbrasa”)

To była podróż przez słowa i mu-
zykę; przez tęsknoty, sny i marze-
nia. Czasem jakaś łza, czasem jakiś 
uśmiech. Droga za drogą. Zdumienie 
za zdumieniem. Myśli tańczące w 
sukienkach z mglistych wspomnień. 
Dancing w oblężonym mieście. 
Wieczność zatrzymana na chwilę. 
Słowo za słowem. Aż do...

13 września 2007, sala teatralna 
pełna po brzegi; ludzie, którym nie 

udało się wejść do środka, stoją na 
krzesłach za drzwiami. Przyciszone 
głosy, drżący płomień świecy. I nagle 
„zaproszeniem na dancing” M. Pawli-
kowskiej-Jasnorzewskiej rozpoczyna 
się podróż po labiryncie słów, nut i 
głosów... To był wieczór wspomnień, 
ale także marzeń... Paula Bąk, Maciej 
Kasprzak, Wojciech Koladyński i 
Agata Milińska - absolwenci II Li-
ceum Ogólnokształcącego, wraz z 
uczniami - Magdaleną Biały, Janem 
Jelińskim, Martyną Kucal, Martą 
Król, Brygidą Sawicką i Ernestem 
Skrokiem, pod czujnym okiem pani 
Izabeli Koladyńskiej, przygotowali 
wyjątkowy spektakl słowno-mu-
zyczny „Wieża Babel czyli Labirynt”. 
Wyjątkowy, choćby dlatego, że miał 
być swego rodzaju pożegnaniem ab-
solwentów ze szkołą, a jednocześnie 
przywitaniem pierwszoklasistów. 
Wieczór, by wspólnie rozpocząć 
kolejny rok przygody ze słowem. 
Bo chociaż różnimy się wiekiem, 
doświadczeniem, to przecież łączy 
nas jedyna w swoim rodzaju wraż-

liwość, jakiś nietypowy, magiczny i 
poetycki sposób patrzenia na świat. I 
wiemy, że „te słowa” z Herbertowego 
„Trenu Fortynbrasa” mogą naprawdę 
dużo...

Wojciech K. Koladyński

A oto jedno z pospektaklowych 
wspomnień:

Wchodząc na Wieżę babel, czyli 
błądząc w Labiryncie poezji

Wieczór 13 września, w II LO w 
Nowogardzie był niepowtarzalną 
szansą na obcowanie z poezją w 
pełnym tego słowa znaczeniu. Ab-
solwenci oraz obecni uczniowie ZSO, 
pod opieką p. Izabeli Koladyńskiej 
zabrali widzów do krainy poezji.

Osoba przekraczająca próg sali 
teatralnej, przyjmująca zaproszenie 
na dancing, winna wiedzieć, że to 
co czeka ją gdy opadnie kurtyna, 
nie będzie należało do kategorii 
spotkań poetyckich, spędzonych 
na odliczaniu czasu, który wypada 
„odsiedzieć”. 

Tym razem aktorzy-uczniowie 
postanowili za pomocą słowa oraz 
piosenki, pod przykryciem maski i 
czarnej peleryny, opowiedzieć o mi-
łości (tej szczęśliwej i tej tragicznej), 
śmierci, zaufaniu, odchodzeniu od 
ukochanych osób, panowaniu nad 
własnym losem, ludzkich pragnie-
niach, zwątpieniach, nadziejach, 
obawach i marzeniach. Dokonali tego 
dzięki „pomocy” poetów, pisarzy oraz 
muzyków: Agnieszki Osieckiej, Jacka 

Kaczmarskiego, Małgorzaty Hillar, 
Jonasza Kofty, Bolesława Leśmiana, 
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, 
ks. Jana Twardowskiego, Adama 
Mickiewicza, Czesława Miłosza, 
Zbigniewa Herberta, Wisławy Szym-
borskiej, Anity Lipnickiej, Seweryna 
Krajewskiego oraz wielu, wielu in-
nych. Była to doskonała okazja, do 
zapoznania się z twórczością tych 
osób, ale również do podróży w głąb 
własnej duszy i poznanie siebie od 
wewnątrz. Szansa na zrozumienie 
postępowania kogoś, kto nas zranił 

lub odnalezienie drogi prowadzącej 
do stworzenia recepty na szczęście. 

13 września, będąc w sali te-
atralnej ZSO, można było choć 
na krótką chwilę oderwać się od 
szarości codziennego świata i po-
znać „krainę łagodności” osobi-
ście. Myślę, że to bardzo dobrze, że 
p. Izabela Koladyńska oraz uczniowie 
ZSO chcą organizować takie spotka-
nia. Bez nich nawet z pozoru szare 
i monotonne życie, straciłoby swą 
jedyną barwę.

Michalina Górzyńska

SP 3 
MAMY JUŻ MUNDURKI
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na świat z nowej perspektywy,  uświa-
domienie sobie przez osoby w pełni 
sprawne, że istnieje także inne  życie. 
To  pouczające i wychowawcze.

Rzecznik prasowy Zakładu Karne-
go, p. Artur Bojanowicz twierdzi, że 
siła resocjalizacji powinna opierać się 
właśnie na pracy oraz kontakcie osób 
przebywających w ZK z rodzinami, 
bo na tym właśnie zależy osadzonym. 
I dlatego odbywający karę zatrudnia-
ni są wielu zakładach pracy, a także 
pracują na terenie Zakładu Karnego: 
w przedsiębiorstwach przywięzien-

nych (PP GARDIA w Nowogardzie) 
czy też zajmują się pracami pomoc-
niczymi i porządkowymi. 

Osoby przebywające w Zakładzie 
Karnym mają więc okazje do różnych 
form pracy, której celem jest adapta-
cja w życiu społecznym po wyjściu 
na wolność. 

Taka forma resocjalizacji ma sens. 
Nie jest sztuką przecież skreślić czło-
wieka za jego życiowe błędy, ale dać 
mu szansę...

 Patrycja mańkowska

Owocna współpraca 
DPS z Zakładem Karnym

To już rok współpracy Zakładu Karnego z Domem Pomocy Społecznej.
We wrześniu 2006 roku została zawarta umowa między Domem Pomocy 

Społecznej a Zakładem Karnym w Nowogardzie.

Na mocy tej umowy z Zakładu 
Karnego, a dokładniej z Oddziału 
Zewnętrznego w Płotach, odde-
legowanych do  pomocy w Domu 
Pomocy Społecznej jest od 8 do 10 
osób. Oparta jest ona na pracach 
porządkowych i gospodarczych na 
terenie ośrodka (sprzątanie, dbanie 
o ogród) oraz wspieraniu opiekunów 
przy pielęgnacji mieszkańców. 

Pierwszy aspekt tej współpracy 
jest jak na razie najistotniejszy: osa-
dzeni zajmują się głównie pracami 
remontowymi – pomagają odzyskać 
zabytkowy charakter budynku. Po-
dzieleni są na grupy, które zajmują 
się określonymi zadaniami (m.in. 
malowaniem czy renowacją drzwi). 
Wykonują ciężką pracę, ale efekty są 
niesamowite – mówią pracownicy 
Domu Pomocy Społecznej- Nie 
można im zarzucić, że nie są chętni do 
pracy. Mają jasno określone zasady, 
których się trzymają.

Mężczyźni odbywający karę po-
zbawienia wolności pracują dobro-
wolnie, ale nieodpłatnie. W zamian 
za to mogą otrzymać listy pochwalne. 
Wyjście poza mury zakładu, przepust-
ki -  to jest to, co również motywuje do 
solidnej pracy – podkreśla dyrektor 
Domu Pomocy Społecznej, p. Lucyna 
Skałecka – Włodarczyk.

Nowym doświadczeniem dla obu 
stron była pomoc pracowników z 
Zakładu Karnego przy organizacji 

razem z Domem Pomocy Społecznej 
Pikniku Integracyjnego. Można było 
zauważyć zaangażowanie, z jakim 
pilnowali, by wszyscy uczestnicy 
imprezy byli zadowoleni.

Dużą rolę odgrywa fakt, iż osoby z 
ZK zatrudnione w DPS traktowane 
są przez wszystkich pracowników 
na równi, z szacunkiem. Przyja-
zne nastawienie działa również w 
drugą stronę – mają bardzo dobry 
kontakt z mieszkańcami domu, 
którzy odwdzięczają się im wielkim 
zaufaniem. Nikt nie czuje się gorszy, 
wszyscy dążą do tego samego słusz-
nego celu.

Sami osadzeni maja świadomość 
tego, co robią i dlaczego znaleźli 
się w tym miejscu. Pracę w Domu 
Pomocy Społecznej traktują jako 
nowe doświadczenie, co w efekcie 
prowadzi do zastanowienia się nad 
życiem i zrozumienia jego wartości, 
uczenia się pokory. 

Zakład Karny nadzoruje pracę 
swoich podopiecznych w Domu 
Pomocy Społecznej. Przeprowadza 
bardzo często niezapowiedziane 
kontrole.

Pani Lucyna Skałecka – Włodar-
czyk pokłada nadzieję w dalszej 
współpracy: Oby ta współpraca trwa-
ła jak najdłużej! To ma sens. Dla nas 

istotna jest strona praktyczna, a dla 
tych panów,  którzy przyjeżdżają z Za-
kładu Karnego – szansa na spojrzenie 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Czy powstanie w Nowogardzie?
Na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Nowogard można przeczytać, 
że w dniu 13 września br. zastępca 
burmistrza Artur Gałęski przyjął 
delegacje przedstawicieli Związku 
Harcerstwa Rzeczypospolitej  ze 
Szczecina. Rozmawwiano o możli-
wości powołania drużyny ZHR w 
Nowogardzie. Zdaniem uczestnikow 
spotkania poszerzy to ofertę dla ak-
tywnej młodzieży.

ZHR powstał 12 lutego 1989 roku 
z inicjatywy niezależnych środowisk 
harcerskich i stał się organizacją 
ogólnopolską jako alternatywa dla 
Związku Harcerstwa Polskiego.

Związek Harcerstwa Rzeczypo-
spolitej deklaruje iż jest organizacją 
niezależną od partii politycznych, 
a w swej działalności pragnie kul-
tywować przedwojenne tradycje 
ZHP z lat 1918 – 1939.  Działalność 
wychowawcza ZHR oparta jest na 
społecznej pracy jego członków.

Od redakcji: 
„Dziennik Nowogardzki” przygo-

towuje się do publikacji materiałów 
obrazujących działalność ZHP w 
Nowogardzie od lat 40-tych, aż do 
zaprzestania działalności w latach 
90-tych ubiegłego wieku. W związku 
z powyższym kierujemy prośbę do 
ludzi, którzy w szeregach ZHP praco-
wali. Wstępne rozmowy jakie prowa-
dziliśmy z mieszkańcami kierują nas 
do Konstantego Spurgiasza, Czesława 
Czernikiewicza, Leszka Szpona, 
Haliny Andrzejewskiej i Franciszki 
Kobylańskiej. Jeżeli Państwo pragną 
podzielić się swymi  wspomnieniami 
z okresu działalności w ZHP prosimy 
o kontakt z redakcją w celu ustalenia 
formy współpracy. Przy okazji będzie 
dyskusja czy powołanie ZHR jest 
celowe.

LMM
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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, rafał Nizioł, 
Jagoda Dawidson.
Pomoc merytoryczna: alicja Jaklińska, małgorzata Łuka.

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz ze środków budżetu państwa 

 

ROZPOCZĘCie ROKU 
SZKOLNeGO W ZSP 
im. STANiSŁAWA STASZiCA W NOWOGARDZie

Pierwszoklasiści z najwyższą liczbą punktów uzyskanych na egzaminie 
kończącym gimnazjum oraz w czasie rekrutacji otrzymali legitymacje 
szkolne z rąk dyrektora ZSP.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego 

Najlepsza klasa w ZSP im. Stanisława Staszica – II Technikum Informa-
tycznego. Najlepsze życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Chłopaka dla 
chłopaków z II TI od Ewci i Natalki

W progach naszej szkoły powitaliśmy kolejnych pierwszaków. Dołączyły do 
nas klasy techniczne i zawodowe:

I TechnikumInformatycznego 
I Technikum Mechanicznego 
I Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego 
I Technikum Handlowego 
I Technikum Ekonomicznego 
I Wielozawodowa dwu- i trzyletnia 
I Zawodowa Mechanik Pojazdów Samochodowych 
i Kucharz Małej Gastronomii 

W pierwszych klasach w roku szkolnym 2007/2008 uczyć się będzie 320 
uczniów. Stanowimy zespół liczący 760 uczniów. Wszystkim uczniom ży-
czymy im powodzenia!

DZieŃ CHŁOPAKA 

HOROSKOP
bARAN – Masz wrażenie, że wszystko kręci wokół Ciebie. Niestety tak będzie 
tylko przez najbliższych kilka dni. W drugiej części tygodnia, to Ty będziesz musiał 
dostosowywać się do grafiku innych. 
byK – To już koniec weekendu, więc weź się do roboty. Ostatnio zrobiłeś się 
strasznie leniwy. Nie uważasz, że trzeba coś z tym zrobić? 
bLiŹNiĘTA – Masz ogromne poczucie humoru, ale nie lubisz się wyróżniać. 
Może to i dobrze, bo nikt nie będzie miał za złe tego, że próbujesz zwracać na siebie 
uwagę. 
RAK – Straszną rzeczą byłoby Ci teraz zajść za skórę. Jesteś ostatnio niemożliwy, 
za wszystko się obrażasz. Uważaj, bo zniechęcisz do siebie nawet najlepszych przy-
jaciół.
LeW – Jesteś niezwykle interesującą osobą, ale przecież nie trzeba Cię o tym prze-
konywać. Znasz swoją wartość i wiesz na ile Cię stać. A tak z innej beczki: czy ktoś 
Tobą nie zakręcił? Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
PANNA – Daj dojść do głosu innym. Czasami trzeba Cię przekrzykiwać. Nie 
udawaj, że pozjadałeś wszystkie rozumy. Inni też mają wiele ciekawych rzeczy do 
powiedzenia. Nie skreślaj ich na starcie.
WAGA – Przestań wreszcie opowiadać zmyślone historie. Ludzie i tak uważają 
Cię za nawiedzoną i śmieją się (nie tylko) za plecami. Pamiętaj: smoki nie istnieją. 
Pilnuj się, żeby czasami nie wtrącać tego wątku do swoich opowieści. 
SKORPiON – Czy Ty czasami nie popadasz w depresję? Jesień, co prawda nade-
szła, ale przecież nie jest aż tak źle. Masz przecież bliskich. Wyjdź do ludzi i trochę 
poszalej. Przecież tak naprawdę nie masz porządnego powodu, aby się łamać.  
STRZeLeC – Jesteś trochę rozkojarzony, ale nie masz większych trudności, aby 
skupić się na rzeczach ważnych. Ostatnio trochę się przemęczasz. Masz okazję wy-
począć, gdyż w tym tygodniu nie będziesz musiał dużo pracować. 
KOZiOROżeC – Potrafisz idealnie gospodarować czasem. Niezwykle precy-
zyjnie godzisz obowiązki z życiem towarzyskim. Umiejętność ta przyniesie bardzo 
dużo korzyści. Gratulujemy i zazdrościmy.
WODNiK – Stałeś się bardzo wrażliwy. Nie możesz przejść obojętnie obok osoby, 
która potrzebuje pomocy. Lubisz pomagać innym i wywoływać uśmiechy na czy-
ichś twarzach, a to się chwali.  
Ryby – Zejdź na ziemię i przestań bujać w obłokach. Nie samymi marzeniami 
człowiek żyje. Jesteś tak zamyślony, że nawet nie zauważasz dobrych znajomych, 
którzy na ulicy mówią Ci „cześć”. Rozejrzyj się. 

Niech Wam Słońce zawsze świeci, 
Niechaj czas radośnie leci, 
Niech odejdą smutki, złości, 
A powróci czas radości! 
 
Redakcja „WBREW” składa  
najlepsze życzenia wszystkim 
Chłopakom z okazji ich święta!
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P.U.H. GrUND-maX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

ceNTrUm eDUkacyJNe 
zIelONa 11

Ogłasza nabór na kursy językowe 
– angielski i niemiecki

- wszystkie grupy wiekowe (szkoła podstawowa, 
   gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna oraz dorośli)
- przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych
- przygotowanie do egzaminów zewnętrznych 
   – PET, KET, FCE
- intensywne kursy dla wyjeżdżających za granicę

Podręczniki i materiały dydaktyczne w cenie kursu 
(650 złotych rocznie lub 350 semestralnie) 

Firma 
zatrudni 

handlowca
na samodzielne stanowisko

Tel. 503 032 234

Skład Opału
ul. Nadtorowa 12

oferuje:
węgiel kamienny i koks 

wysokiej jakości. 
Ponadto posiadamy 

węgiel brunatny.
Tel. 091 39 22 329.

Przedsiębiorstwo Państwowe 

GARDiA
w Nowogardzie

przyjmie do pracy
mAGAZyNieRA

Kontakt:
ul. Zamkowa 7 B
72-200 Nowogard
tel. 091 39 25 570

e-mail: biuro@ppgardia.pl

Poszukuję 
do wynajęcia 

pomieszczenie 
magazynowe.

Tel. 513 913 500

Informujemy, że   

�5 września �007 r.
wtorek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 

Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Zawodowej 
„eURODyDAKTyKA” wraz z Wojewódzkim Zakładem 

Doskonalenia Zawodowego
zapraszają na konferencję „Zachodniopomorskie bliżej agroturystyki” 
która odbędzie się 29 września 2007r. w godz. 10-14 w hotelu Neptun w 
Szczecinie. 
W programie:
• rozwój obszarów wiejskich
• możliwości wsparcia inicjatyw mieszkańców  przez samorządy lokalne 
i organizacje pozarządowe
• Rezultaty projektu „Firma agroturystyczna-szkolenie dla osób odcho-
dzących z rolnictwa”
Liczba miejsc ograniczona. Chętnych prosimy o potwierdzenie uczest-
nictwa.
„Eurodydaktyka” tel.091 4501201 wew.360 fax 091 4501703
e-mail:.eurodydaktyka@o2.pl.
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OG£OSZENIA drObNE
NieRUCHOmOŚCi
• Zamienię mieszkanie własnościo-

we 3 pokojowe w bloku plus garaż 
na dom w Nowogardzie z dopłatą. 
091 39 21 985.

• Kupię dom w Nowogardzie 
może być połowa lub piętro. 
607 066 425.

• Kupię kawalerkę. Tel. 691 466 449.
• Sprzedam lub wydzierżwię kiosk na 

ul. Poniatowskiego 24. Tel. 091 39 
20 467.

• Kupię lub wynajmę garaż ul. Po-
niatowskiego lub Zamkowa. Tel. 
880 690 314.

• Do wynajęcia pomieszczenia na 
biura. 604 97 71 44.

• Do wynajęcia stoiska handlowe. 
604 97 71 44.

• Szukam do wynajęcia dużego 
mieszkania lub domu w Nowogar-
dzie – rozsądna cena. 662 709 728.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
58 m kw w Nowogardzie. Cena 
160 000 zł. Tel. 513 153 646.

• Kupię dom w Nowogardzie, poło-
wę lub piętro. Tel. 606 265 333.

• Szukam garażu do wynajęcia lub 
kupię. 668 732 944.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. 508 309 980.

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia 
w Nowogardzie. 504 493 228.

• Sprzedam dużą kawalerkę. 091 39 
14 802 po 19.00.

• Sprzedam mieszkanie czteropoko-
jowe o powierzchni 67,7 m kw w 
bloku przy ul. 15 Lutego. Tel. 0605 
423 085 po godz. 15.00.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
na parterze wraz z garażem lub bez, 
o podwyższonym standardzie, cena 
do uzgodnienia. Tel. 0607 347 422.

• Poszukuję mieszkania 2 pokojowe-
go do wynajęcia. 604 867 363.

• Wynajmę rusztowanie elewacyjne, 
200 m kw, robocze, 40 gr m kw. Tel. 
0604 154 316.

• Sprzedam działkę 18 arów w Nowo-
gardzie. 091 38 26 429.

• Zamienię mieszkanie lokatorskie 
(kawalerka) ul. Gen. Bema o pow. 
32 m kw, widna kuchnia, prze-
stronny przedpokój na większe 2-4 
pokojowe, może być z niewielkim 
zadłużeniem. Kontakt: 693 716 061 

po 13.00.
• Karsk – sprzedam stodołę murowa-

ną. Cena do uzgodnienia. Wiado-
mość Karsk 35 A.

• Szukam garażu do wynajęcia os. 
Gryfitów lub Poniatowskiego. Tel. 
503 434 901.

• Sprzedam ziemię 0,19 ha, 0,28 ha 
oraz 0,35 ha na obrzeżach Nowo-
gardu. Tel. 604 651 190.

• Do wynajęcia od 2007.10.01 miesz-
kanie 2 pokojowe, nowe budow-
nictwo, Wiejska, 40 m kw, w pełni 
umeblowane, wysoki standard, 
500 zł + opłaty, kaucja. Tel. 0660 
424 989.

mOTORyZACJA
• Sprzedam radio cd samochodowe 

PIONEER DEH-30 MP, MP3, pilot 
4x50 W, gwarancja nowe + głośniki 
x 4 samochodowe. Cena kompletu  
690,00 zł. Tel 0605 522 340. 

• Sprzedam 2 komplety markowych 
opon mało używanych letnich i zi-
mowych na gwarancji o wymiarach 
195 65 R15, cena zimowe (750 zł), 
letnie (700 zł). Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam VW Transporter T4, 
1997 r., 2,4 D max długi, 3 osobowy, 
alarm, centralny zamek, podusz-
ka powietrzna, elektryczne szyby. 
609 833 043.

• Sprzedam komplet alufelg z opona-
mi letnimi. 696 116 744.

• Sprzedam Polonez, rok produkcji 
1993, na chodzie, ubezpieczenie 
opłacone do końca roku. Tel. 091 
39 21 118 lub 0609 740 647.

• Sprzedam skrzynię ładowną do 
przyczepki samochodowej blaszana 
używana. Wiadomość tel. 091 39 
22 329 w godz. 8.00 – 15.30.

• Sprzedam minimotor, stan bardzo 
dobry. 668 851 263.

• Sprzedam Opel Astra Combi, rok 
prod. 1998, poj. 1,4, przebieg 93 
tys. km, kupiony w salonie, posia-
da hak. 091 39 25 139 po 15.00 lub 
600 932 305.

ROLNiCTWO
• Sprzedam prosięta. 604 390 356.
• Sprzedam talerzówkę podnoszoną 

– opryskiwacz 400 l. 667 839 291.
• Skup kasztanów świeżych 60 gr/kg. 

Tel. 667 839 291.
• Sprzedam prosiaki. Tel. 0664 

594 752.
• Kupię ziemię orną 2-3 ha. Tel. 0606 

940 956.
• Sprzedam prosięta oraz pług trzy-

skibowy. Jenikowo. Tel. 091 419 10 
70.

• Ferma drobiu boguszyce 13 kupi 
słomę w kostkach. Minimalna ilość 
1000 szt. Tel. 091 39 106 54, 0502 
276 902.

• Ferma drobiu boguszyce 13 sprze-
da ładowarkę czołową Kramer 312. 
Tel. 091 39 106 54.

• Sprzedam prosiaki i warchlaki, cena 
do uzgodnienia. Tel. 091 39 180 65.

USŁUGi
• Malowanie, montaż paneli podło-

gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 783, 
0660 392 851.

• Profesjonalne strony internetowe na 
indywidualne zamówienie – szybki 
czas realizacji, faktury VAT. 0605 
522 340.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• Transport, przeprowadzki – 0604 
516 451.

• Nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Tipsy – tanio i profesjonalnie + 

parafina. 504 589 679.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kos-

malski, Nowogard Poniatowskiego 
7. Tel. 091 39 21 110, 603 584 553.

• Artystyczne malowanie pokoi, po-
koi dziecięcych – tel. 66 77 84 333.

• Kompleksowe i profesjonalne 
usługi hydrauliczne w zakresie 
instalacji c.o., wod. kan., gaz. Tel. 
0697 914 690, 0508 055 569.

•  Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.
• Korekta wad postawy, rehabilitacja 

dzieci i dorosłych. 695 224 286.
• Usługi ogólnobudowlane Keck-

Bud, elewacje budynków, wykoń-
czenia wnętrz, tynki tradycyjne. 
Tel. 783 678 673.

• Usługi transportowe Mercedes 
Sprinter Maxi. Tel. 693 344 667.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 
Tel. 0604 373 143.

• Dywanopranie. Tel. 0604 373 143.
PRACA
• FiRmA bARTeK-Domet zatrud-

ni magazyniera. Tel. 091 579 02 
63.

• Restauracja „Przystań” zatrudni 
kucharza – dobre warunki płaco-
we. Tel. 091 39 20 221.

• Restauracja przy stacji paliw 
„STm” w Olchowie zatrudni bar-
mankę. Tel. 091 39 20 733.

• Zatrudnię na stałe do systemu ocie-
pleń. 605 115 064.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub po-
mocnika. 603 366 286.

• Firma PPUH Giejbo Goleniów 
zatrudni mechanika samocho-
dów osobowych. Tel. 606 948 278, 
091 407 33 07.

• Poszukuję ludzi do prac ogólnobu-
dowlanych, tylko poważne oferty. 
607 083 845, 691 46 10 22.

• Przyjmę mechanika samochodowe-
go. Tel. 091 39 25 627, 601 897 368.

• Przyjmę ekspedientkę do pra-
cy w sklepie spożywczym. Tel. 
667 189 714.

• Z dniem 1.10.2007 r. przyjmę uczci-
we trzy osoby na stanowisko dozor-
ców do dozorowania mienia na ul. 
Nadtorowej 12. Mile widziani eme-
ryci lub renciści o stanie zdrowia 
pozwalającym na pełnienie służby 
dozorowania w godzinach noc-
nych. Telefon kontaktowy 091 39 
22 329 w godz. 7.30 – 15.30 lub na 
miejscu PPUH „Edba” ul. Nadtoro-
wa 12 Nowogard.

• Firma zatrudni handlowca na 
samodzielne stanowisko. Tel. 
503 032 234.

• Zatrudnię spawacza – ślusarza. 
Wysokie wynagrodzenie. Tel. 091 
39 20 760, 503 032 234.

iNNe
• Sprzedam aparat telefoniczny Erics-

son K700i, z dodatkowym wyposa-
żeniem, na gwarancji, zadbany. Tel. 
0605 522 340.

• GRZeJNiKi c.o., panelowe, 2-
płytowe, do mieszkania, domku, 
różne rozmiary, także nietypowe, 
nowe i używane. Tel. 091 46 00 518 
lub 0501 446 467.

• JUNKeRSy gazowe, do kuchni, 
łazienki, wersja świeczkowa lub 
elektroniczna na gaz ziemny lub 
propan, cena od 400 zł. Tel. 091 46 
00 518 lub 0501 446 467.

• eLeKTRyCZNe przepływowe 
podgrzewacze wody – 380 V, fir-
my AeG, Vaillant moc 18-21 kw, 
małe gabaryty, idealne do domku, 
baru, cena od 150 zł. Tel. 091 469 
03 38 lub 0501 446 467.

• PieCe gazowe c.o., Vaillant, wi-
szące lub stojące – ogrzewanie lub 
dwufunkcyjne (ogrzewanie + cie-
pła woda) używane z gwarancją 
serwisową oraz GAZOWe pod-
grzewacze wody 130-190 litrowe, 
stojące, idealne gdzie jest kilka ła-
zienek (domek). Tel. 091 46 00 518 
lub 0501 446 467.

• Sprzedam barak budowlany. 
513 153 559.

• Sprzedam wyposażenie sklepu 
odzieżowego. 668 732 944.

• Sprzedam psa Syberian Husky – 
suczka 11 miesięcy. 091 39 79 372.

• Sprzedam piec kaflowy. 
508 444 087.

• Sprzedam wózek Driver 4XL, kółka 
skręcane, 3 funkcyjny + nosidło, 
mało używany, stan bardzo dobry, 
beżowy. Tel. 607 061 450.

• Oddam kotki 1,5 miesiąca. Targo-
wisko Miejskie Nowogard.

• Sprzedam ziemię czarną na ogród-
ki, Kamaz 250 zł i przyczepa 150 zł. 
Tel. 0506 801 819.

• Oddam dwa urocze kotki. Tel. 091 
39 17 305.

• Sprzedam wywrot do Stara 200. 
Cena do uzgodnienia; zbiorniki 
– silosy 20 m3; silnik do C-360 do 
remontu. Tel. 0693 34 46 67.

• Sprzedam rowerek dziecięcy rozm. 
20 oraz 24, stan bardzo dobry. Su-
per okazja. Tel. 663 600 601, 091 39 
22 936.

• Kupię niedrogo piec c.o., węgiel, 
drzewo na ogrzanie 60 m kw. Tel. 
605 576 908.
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OFerTy Pracy
PUP GOleNIÓw, 

FIlIa NOwOGarD

1. Sprzedawca 
2.  Robotnik budowlany
3.  ślusarz – spawacz 
4.  Monter okien PCV
5.  Pracownik produkcji
6.  Murarz
7.  Szwaczka
8.  Kelner, kucharz, pomoc ku-

chenna
9.  Kierowca kat. B (orzeczenie 

o niepełnosprawności)
10. Robotnik budowlany
11. Glazurnik, murarz – tynkarz, 

szpachlarz – malarz 
12. Ślusarz, spawacz 
13. Kucharz
14. Osoba do klejenia plandek 
15. Kierowca z kat. C

OFerTy Pracy z reJONU
1.  Spedytor (Szczecin)
2. Operator maszyn, mechanik, 

os. Do sklejania kartonów 
(Kliniska Wlk)

3.  Os. do obróbki skór norek 
(Żdżary)

4.  Pracownik gospodarczy z 
grup inw. ( Szczecin )

5.  Kierowca C+E (Gryfice) (Go-
leniów)

6. Kierowca z kat. D (Maszewo)
7. spawacz, tokarz, frezer, 
    ślusarz 
    – (Miękowo k. Goleniowa)
8.  Kucharz, pomoc kuchenna 

– (Glewice)
9.  pracownik linii produkcyj-

nej w dziale spożywczym 
– (Szczecin – Dąbie)

INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

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

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)

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 26 91
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

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Karina Czernicka 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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NOwOGarD - Szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
SzczecIN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

Informacja PkS 091/39-�1-887 lub 091/46-98-315

ważny od �4.06.�007r.
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Pomorzanin Nowogard – Piast Chociwel 0:1 (0:1)

Nadal bez punktu
Sukcesy w Danii

Aktualna tabela:
1.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 9 21 18-6
2.  Piast Chociwel 9 18 11-7
3.  Vineta Wolin 9 16 20-9
4.  Sparta Gryfice 9 16 18-11
5.  KP Police II 9 16 11-9
6.  Kluczevia Stargard 9 14 15-12
7.  Polonia Płoty 9 14 15-19
8.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 9 14 16-17
9.  Odra Chojna 9 13 20-17
10.  GKS Mierzyn 9 13 18-16
11.  Świt Szczecin 9 12 14-18
12.  Kłos Pełczyce 9 11 12-13
13.  Mieszko Mieszkowice 9 10 10-11
14.  Stal Lipiany 9 10 12-19
15.  Arkonia Szczecin 9 3 8-17
16.  Pomorzanin Nowogard 9 0 6-23

Pomorzanin: Piątkowski – Nie-
radka (81’ Wielgus), Laszkiewicz, 
Skórniewski, Sokulski, D. Grusz-
czyński (46’ Kram), Pertkiewicz 
(46’ Piotrowski), Konieczny, Kawa, 
m. miklas, Gołdyn.

Takiego początku sezonu nie pa-
miętają nawet najstarsi obserwatorzy 
poczynań nowogardzkiego zespołu. 
Dziewięć porażek w pierwszych 
dziewięciu kolejkach to najprawdo-
podobniej rekord. A co powiedzieć 
o siedemnastu meczach bez punktu 
z rzędu, wliczając w to poprzedni se-
zon? Taką serię trudno byłoby chyba 
znaleźć we wszystkich rozgrywkach 
piłkarskich. Jak widać mamy problem 
i to poważny. Patrząc na przebieg 
poprzednich meczów trzeba stwier-
dzić, że Pomorzanin zasłużył na kilka 
punktów i tylko brak – by nazwać 
to bardzo ogólnikowo – szczęścia 
sprawił, ze nadal ma zerowy dorobek 
punktowy. W spotkaniu z Piastem to 
nie brak szczęście przesądził o po-
rażce, ale rywal, który był po prostu 
lepszy.

Nie można powiedzieć, że ta sytua-
cja nie ma wpływu na naszych graczy. 
Pomorzanin zaczął bardzo ostrożnie, 
przez co Piast był częściej przy piłce 
i kilkakrotnie uderzał na bramkę 
Piątkowskiego. Robił to jednak zbyt 
słabo i niecelnie. W 15. minucie Ko-
nieczny posyła świetną daleką piłkę 
do stojącego na 20. metrze Gołdyna, 
ten jednak nie zdołał jej opanować. 
Cztery minuty później Piast mógł 
zdobyć bramkę z niczego. Strata piłki 
w narożniku zakończyła się dośrod-
kowaniem. To zagranie nie wyszło 
zawodnikowi gości, ale Piątkowski źle 
wyliczył lot piłki i musiał ją wybijać 
z linii bramkowej. W 23. minucie 
kontratakujący Gołdyn został fau-
lowany, sędzia zastosował przywilej 
korzyści i M. Miklas wdarł się w pole 
karne, zagrał do Koniecznego, który 
z pierwszej piki uderzył niecelnie. 
Dwie minuty później piłka znalazła 
się w bramce, tyle, że była to bramka 
Pomorzanina. Dośrodkowanie z pra-

wej strony trafiło do jednego z gości, 
który strzałem z 8. metrów pokonał 
Piątkowskiego. 

Gospodarza niemrawo próbowali 
wyrównać. Z rzutu wolnego niecelnie 
uderzał Gołdyn, z 16. metrów strzelał 
M. Miklas, ale piłka również nie trafi-
ła do bramki. Rajd D. Gruszczyńskie-
go zakończył się złym podaniem i z 
tej akcji również nic nie wyszło.

W drugiej połowie Pomorzanin 
nieco przyspieszył, ale Piast skutecz-
nie kontrolował grę i nasza drużyna 
niewiele mogła zrobić. Częste straty 
piłki, niedokładne podania i indy-
widualne zrywy, które nie mogły 
zagrozić rywalowi. Akcje gospoda-
rzy najczęściej kończyły się na 16. 
metrze. 

Najbliżej wyrównania Pomorzanin 
by w 61. minucie kiedy to. M. Miklas 
został sfaulowany tuż przed polem 
karnym. Piłkę bardzo mocno uderzył 
Kawa, lecz ta trafiła w głowę jednego z 
rywali, który padł na murawę i oszo-
łomiony opuścił na chwilę boisko. Na 
kolejne zagrożenie pod bramką Piasta 
kibice musieli czekać aż 25. minut, 
kiedy Kawa z rzutu rożnego zagrał 
na głowę M. Miklasa, ten uderzył 
pod poprzeczkę, lecz zrobił to zbyt 
lekko by zaskoczyć bramkarza. Po 
chwili mogło być 2:0. Jeden z rywali 
z rzutu wolnego z 25. metrów trafił w 
poprzeczkę, piłka odbiła się jeszcze 
od Piatkowskiego i na nasze szczęście 
opuściła boisko.

W końcówce meczu jeszcze do-
środkowanie Kawy zrobiło sporo za-
mieszania w polu karnym Piasta, ale 
bez efektu, a jego strzał z 17. metrów 
bramkarz zdołał złapać.

Pozostałe mecze:
Stal Lipiany - Odra Chojna 3:1, 

GKS Mierzyn - KP Police II 3:0, Vine-
ta Wolin - Orzeł Trzcińsko-Zdrój 0:0, 
Polonia Płoty - Kluczevia Stargard 
2:2, Hutnik EKO TRAS Szczecin 
- Świt Szczecin 1:0, Mieszko Miesz-
kowice - Arkonia Szczecin 3:2, Sparta 
Gryfice - Kłos Pełczyce 2:0.

Andrzej Garguliński

Zawodnicy Klubu Sportowe-
go Oldboje „BOSMAN” Nowogard w 
dniach 14-16 września uczestniczyli 
w Mistrzostwach Europy TAXI w 
miejscowości Frederikshavn.

Podczas Mistrzostw nasi zawodnicy 
startowali w 3 konkurencjach spor-
towych: piłka nożna, bilard i dart. W 
bilardzie startowało 2 naszych zawod-
ników, z którymi wiązaliśmy nadzieje 
medalowe, ale na miejscu okazało się, 
że jest to gra w bilard duński, o którym 
nawet nikt nigdy nie słyszał. Gra się w 3 
bile i ustawione na stole małe kręgle, w 
które należy uderzać. Dlatego też nasi 
zawodnicy poznali pod koniec gry jej 
zasady, ale sukcesów nie odnieśli.

Pięciu naszych zawodników grało w 
darta w singla i duble, zasady gry też są 
inne niż u nas. Gra odbywa się na tar-
czach korkowych i z metalowymi koń-
cówkami lotek, ponadto na tablicach 
zapisuje się wszystkie rzuty i wyniki. 
Najlepiej wśród naszych zawodników 
w tej konkurencji wypadła Anna Protas 
zajęła VIII miejsce. Najlepsze wyniki 
uzyskali jednak nasi piłkarze, którzy 
musieli grać razem z Oldbojami i Se-

niorami ze względu na to, że sztorm 
uniemożliwił dopłynięcie promami 
wielu drużynom  Skandynawskim. 
W pierwszym meczu zremisowali 1:1 
z Oldbojami z Aalborga z Danii. W 
drugim meczu graliśmy z Oldbojami  
„Hansy” Rostok z Niemiec i pomimo 
ogromnej naszej przewagi mecz zakoń-
czył się również remisem 1:1. W ko-
lejnym meczu graliśmy z Oldbojami z 
Bremen. Wygrywając 3:2. W ostatnim 
meczu graliśmy z liderami- Seniorami 
z Aarchus z Danii wygrywając 3 :2. 
Zajęliśmy  II miejsce zdobywając tytuł 
Vice Mistrza Europy TAXI.  I miejsce 
zajęli zawodnicy „Hansy” Rostok. III 
miejsce zajeli Duńczycy z Aarchus Po 
ostatnim meczu zawodnicy z Rostock  
za nasze zwycięstwo z Duńczykami  
przekazały nam na pamiątkę swoją 
flagę. Meklemburgii na ręce najlep-
szego zawodnika tego meczu Romu-
alda Gurbiela. Grali w turnieju też: 

Stanisław Rabczuk, Andrzej  Kania, 
Andrzej Szafran, Jacek Olszewski, 
Arek Kaznowski, Jacek Bandos i Eryk 
Sczypkowski. Drugim sukcesem jaki 
odnieśliśmy  to promocja Nowogardu i 
Polski . Wszyscy zawodnicy ubrani byli 
w szaliki i czapki biało czerwone oraz 
mieli flagi Polski, Unii Europejskiej i 
Nowogardu, a Mirosław Martynowicz 
dał kilku godzinny występ artystyczny 
gry na harmonii. III największy sukces 
jaki odnieśliśmy w trakcie tego pobytu 
to negocjacje Ani Protas na temat or-
ganizacji Mistrzostw Europy TAXI w 
Nowogardzie w 2009 roku.

Po przyjeździe do Danii okazało 
się, że przez następne kolejne lata Mi-
strzostwa będą odbywać się w Różnych 
miastach Danii po kilku godzinnych 
rozmowach Ani Protas z szefami Mi-
strzostw Europy dokonano zmian i w 
2008 roku Mistrzostwa odbędą się w 
Haderslev w Danii w 2009 w Nowogar-
dzie i w 2010 w Oslo w Norwegii. Jest 
to duży sukces Ani Protas, która jest 
tam osoba znaną, zna język angielski, 
a organizatorzy zorganizowali konfe-
rencje prasowo telewizyjną trwającą 

30 minut. Świadczy to o dużym zainte-
resowaniu naszym regionem i naszym 
krajem tym bardziej, że szef tych Mi-
strzostw Pan Per Jakobsen stwierdził, 
że do Nowogardu wybierze się około 
500 Duńczyków i z tego tytułu  za dwa 
miesiące przyjedzie do nas delegacja z 
Danii na rozmowy w celu uzgodnienia 
szczegółów.

Jednym z problemów będzie zakoń-
czenie Mistrzostw bankietem w Sali 
na około 1000 osób. Co będzie dla nas 
dużym problemem. 

Naszą ekipę jeszcze reprezentowali: 
Ela Protas, Robert Augustynek, Pauli-
na Rolka, Michał Bociarski i Marcin 
Janowicki. Następny wyjazd jest plano-
wany do Kaliningradu do miejscowości 
Baltijsk w dniach 4-8 październik, na 
który jedzie cztero osobowa delegacja 
naszego Klubu.

Ze sportowym pozdrowieniem
Andrzej Szafran
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szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
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Strony Internetowe
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Powiat Gryficki
Powiat Łobeski
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• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Nowogard
Tel. 0 605 522 340
e-mail: medmas@wp.pl

Radiowa w
Radio VOX Gryfice 90,7 FM
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w obiektywie  Jana korneluka    - w jesiennym słoneczku... 
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Nasza sonda
	
W dzisiejszej sondzie ulicznej zapytałem mieszkańców Nowo-
gardu czym jest według nich wolność i czy czują się wolni.

Pan Mariusz
Przez słowo wolność rozumiem to, 

że człowiek 
jest wolny tzn. 
może podej-
mować różne 
decyzje i ma 
swobodę w 
swoim działa-
niu, np. może 
brać udział w 

życiu publicznym, nikt mu niczego 
nie narzuca i nie ogranicza go.
Czuję się wolnym człowiekiem, 
mam pracę i jestem niezależny.

Pani Lidia Walaszczyk
Uważam, że z wolnością mamy do 
czynienia wte-
dy, gdy żaden 
człowiek nie 
jest ogranicza-
ny przez dru-
giego, nie jest 
prześladowa-
ny psychicznie 
bądź fizycznie. 
Wolność to 
także możliwość swobodnego wy-
powiedzenia własnego zdania. 
Czuję się wolna, gdyż mam dobrą 
rodzinę i nie oglądam dziennika te-
lewizyjnego, żeby nie denerwować 
się tym, co dzieje się w rządzie. 
Pani Małgorzata drabik, na-
uczycielka Gimnazjum nr 3
Wolność to możliwość wyrażania 

w ł a s n e g o 
zdania i po-
siadania po-
glądów. Wol-
ność to także 
prawo do 
życia prywat-
nego. Czuję 
się wolna po-
nieważ jestem 

niezależna i odważna. 
Pani Barbara Szydłowska

Na wolność składa się wiele rzeczy. 
Istnieje np. 
wolność sło-
wa, to znaczy, 
że możemy się 
w y p ow i a d a ć 
na różne tema-
ty i mamy pra-
wo do własne-
go zdania, wol-
ność przekonań, dzięki której mo-
żemy np. ukazywać nasze uczucia 
religijne bądź poglądy polityczne. 
Czuję się wolna ponieważ mam 

możliwość wypowiedzenia się, wy-
boru i nikt mi niczego nie narzuca.
Pan Zbigniew Lipiec
Dla mnie wolność to np. możliwość 

przedstawienia 
swoich poglą-
dów. Sądzę, że 
człowiek jest 
wolny, gdy nic 
nad nim nie 
ciąży np. długi. 
Czuję się wol-
ny ponieważ 

mam pracę i w 
ten sposób uzyskuję finansową nie-
zależność.

Pan jan Fedak
Myślę, że wolność istnieje wtedy, 
gdy człowiek 
może wyrażać 
swoje opinie 
na różne te-
maty i  nikt nie 
narzuca mu 
swojego zda-
nia. Wolność 
daje również 
praca.
Nie czuję się niestety do końca wol-
nym człowiekiem z powodu nie 
najlepszej sytuacji finansowej. Są-
dzę, że tak naprawdę to niewielu 
Polaków może czuć się dzisiaj wol-
nymi ludźmi, gdyż w kraju cały czas 
rośnie bezrobocie i wielu z nas jest 
zmuszonych do wyjazdu za granicę, 
gdzie jesteśmy właściwie niewolni-
kami.
Pan damian niziński
Wolność, według mnie, polega na 

tym, że każ-
dy ma własne 
zdanie i może 
je swobodnie 
wyrażać. Przez 
wolność rozu-
miem też to, 
że ludzie mogą 
demonstrować 
np. swoje uczu-

cia religijne i decydować o własnej 
przyszłości.
Oczywiście wolność to nie tylko 
same prawa, ale również obowiązki 
np. będąc wolni jesteśmy zobowią-
zani do niesienia pomocy tym, któ-
rzy tej wolności nie mają bądź są w 
jakiś sposób represjonowani. 
Czuję się wolnym człowiekiem, 
gdyż mam prawo wybierać oraz de-
cydować o własnej przyszłości.

ps

O umorzeniach inaczej…
Gazeta to jednak potęga! Tak można 

mówić po reakcjach na wydrukowa-
nie przez „DN” listy osób, którym 
burmistrz umorzył zaległe podatki za 
rok 2006. Lista wisiała spokojnie kilka 
miesiecy na tablicy ogłoszeń w ratu-
szu i nikogo nie zainteresowała. Gdy 
ukazała się w gazecie zawrzało. Ale nie 
czarujmy się – zawrzało z dwóch po-
wodów – po pierwsze ruszyła kampa-
nia wyborcza i komuś bardzo zależało 
na zmniejszeniu szans burmistrza Ka-
zimierza Ziemby w wyborach na posła, 
a po drugie nazwisko beneficjenta było 
dobrym pretekstem.

Prasa wojewódzka i krajowe bulwa-
rówki piszą o umorzeniu tylko w kon-
tekście Ryszarda Bondy przypominając 
o zarzutach jakie na nim ciążą. Trzeba 
jednak przyznać, ze wyrok póki co nie 
zapadł, a umorzenie nie ma żadnego 
związku z tamtymi zarzutami.

Zgodnie z ustawą o pomocy pub-
licznej burmistrz ma prawo umorzyć 
należne podatki gdy w gre wchodzi 
„ważny interes podatnika”. Nie wszyst-
kie szczegóły tej konkretnej sprawy 
burmistrz może przekazać, bo w grę 
wchodzi tajemnica handlowa.

Umorzony podatek Ryszard Bonda 
miał zapłacić za grunty i budynki po 
byłej Centrali Nasiennej (przy końcu 
ulicy Nadtorowej). Trzeba zaznaczyć, 
że Bonda przeznaczył te budynki na 
inne cele aniżeli pełniły dotychczas. 
Przygotowywał je pod działalność 
produkcyjną, a to kosztowało wiele 
nakładów. Przebudowa i remonty 
pochłonęły w sumie kilka milionów 
złotych, które to pieniądze trafiły w 
większości do nowogardzkich przed-
siębiorców wykonujących te prace. 
W międzyczasie szukał inwestorów, 
którzy byliby skłonni obiekty dzier-
żawić i prowadzić w nich działalność 
gospodarczą. Takim inwestorem oka-
zała się spółka Florestic z niemieckim 
kapitałem. Niemiecki inwestor badał 
stan prawny i finansowy obiektów i 
był skłonny podpisać umowę, ale na 
nieruchomości ciążył dług 

ok.300 000 tys. złotych. „Zaintere-
sowane strony przedłożyły mi problem 
– mówi Kazimierz Ziemba. Miałem 
do wyboru – umorzyć i dać zatrudnie-
nie dla 400 osób, albo wyegzekwować 
należność od dłużnika blokując jedno-
cześnie na kilka miesięcy uruchomienie 
produkcji. Wybrałem rozwiązanie 
pośrednie – umorzyłem 220 tysięcy 
złotych, a 80 tysięcy rozłożyłem na 
raty. Produkcja ruszyła i mieszkańcy 
Nowogardu mieli zatrudnienie przez 
6 miesięcy. Uważam, że te pieniądze 
wróciły do miasta i budzetu.

W tym miejscu pragnę także wyjaś-
nić, że wszędzie promujemy się jako raj 
dla inwestorów.

Inwestorzy korzystają z ulg, bo 
przyjęliśmy uchwałę zwalniającą in-
westorów od podatków na rzecz gminy 
i to na  kilkanaście lat. Firma Rieter 
do biednych nie należy, ale warunkiem 
inwestycji było np. wybudowanie ka-
nalizacji burzowej i doprowadzenie 
energii odpowiedniej mocy co gmina 
wykonała partycypując w kosztach. Ja 
jako burmistrz nie mam zbyt wielu in-
strumentów by zwalczać bezrobocie. W 
tym konkretnym przypadku obietnica 
stworzenia 400 miejsc pracy przesą-
dziła o mojej decyzji. I nadal uważam, 
że decyzja była słuszna. Zakład znowu 
przyjmuje do pracy.”

Lesław M. Marek 
 

Podziękowania
Burmistrz Nowogardu – organi-
zator Dożynek Gminnych Nowo-
gard’2007 składa serdeczne podzię-
kowania wszystkim, którzy przy-
czynili się do organizacji tegorocz-
nych Dożynek. 
Szczególne podziękowania składam 
Panom:
• Stanisławowi Ciechanowskiemu,
• Waldemarowi Pędziszczakowi,
• Tadeuszowi Banachomskiemu

kazimierz Ziemba  
             Burmistrz Nowogardu
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Zarząd Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Oświaty Zawodowej 
„eurOdydakTyka” wraz z Wojewódzkim Zakładem 

doskonalenia Zawodowego
zapraszają na konferencję „Zachodniopomorskie bliżej agroturystyki” 
która odbędzie się 29 września 2007r. w godz. 10-14 w hotelu Neptun w 
Szczecinie. 
W programie:
• rozwój obszarów wiejskich
• możliwości wsparcia inicjatyw mieszkańców  przez samorządy lokalne 
i organizacje pozarządowe
• Rezultaty projektu „Firma agroturystyczna-szkolenie dla osób odcho-
dzących z rolnictwa”
Liczba miejsc ograniczona. Chętnych prosimy o potwierdzenie uczest-
nictwa.
„Eurodydaktyka” tel.091 4501201 wew.360 fax 091 4501703
e-mail:.eurodydaktyka@o2.pl.

Małe ale cieszą

Bieżące inwestycje
Radni byli na wakacjach, urzędnicy ratuszowi pracowali zlecając wykonanie 

wielu pożytecznych zadań.

ruch  w …nieruchomościach.

- firma FUH ARKA uruchomiła 
oświetlenie drogi dojazdowej do tzw. 
Osiedla Nadleśnictwa przy ul. Bohat-
erów Warszawy. Koszt robót 3 782 zł 
brutto. Drogę i oświetlenie przejęto od 
Nadleśnictwa.

- ta sama firma zmodernizowała 
oświetlenie łącznika drogowego 
pomiędzy dworcem PKP, a ul. 700-
lecia. Koszt 5 734 zł brutto.

- na ukończeniu jest konserwacja, 
oczyszczenie i utrzymanie rowów 
melioracyjnych na terenie miasta. 
Prace wykonuje firma „DOMEL” 
Władysława Błażewicza za 15 700 zł 
brutto.

- Leon Zuń wykona projekt bu-
dowy oświetlenia drogi łączącej ul. 
Zamkową z ul. Kowalską.

Umowa opiewa na 7 137 zł brutto.
- Pracownia Projektowa Dróg i Ulic 

„PROFIL” ze Stargardu Szczecińskiego 
wykona dokumentację techniczną na 
kompleksową przebudowę ul. Bema na 
odcinku od gorzelni do granic miasta. 
Uwzględniono budowę kanalizacji 
burzowej i parkingów. Koszt 39 040 
zl brutto.

- Firma „ABRYS” z Poznania 
przygotowała dokumentację pod 
nazwą „Koncepcja wdrożenia sele-
ktywnej zbiórki odpadów dla Miasta i 
Gminy Nowogard”. Za dokumentacje 
zapłacono 6 527 zł brutto.

- Podpisano umowę z  Zakładem 
Usług Komunalnych sp zoo na 
opróżnianie pojemników do selekty-

wnej zbiórki odpadów ko0munalnych. 
Umowa obowiązuje od 1 sierpnia 
2007 do 31 stycznia 2008 roku. Wyna-
grodzenie 21 300 zł brutto.

- W dniu 2 października powinien 
być rozstrzygnięty przetarg na utrzy-
manie dróg gminnych i powiatowych 
na terenie naszej gminy. W wyniku 
tego postępowania Gmina zawrze 
umowę na 4 lata (okres czteroletni ma 
zachęcić firmy do przetargu – sprzęt 
utrzymania dróg jest drogi – firma 
inwestując w taki sprzęt musi mieć 
pewność długoterminowych zleceń ).

- Zakończono prace przy utward-
zaniu odcinka drogi w Wojcieszynie. 
Wyremontowano 334 mb drogi za 
90 972 zł .

- będzie budowany chodnik w 
Żabowie. Zlecono wykonanie mapy 
do celów projektowych (za 1 220 zł) 
i podpisano umowę na pełną doku-
mentacje projektowo-kosztorysową 
za 3 050 zł.

- Przygotowano dokumentację i 
uzyskano pozwolenie na budowę bu-
dynku mieszkalno-socjalnego. Na to 
zadanie wydatkowano 90 527 zł.

O innych zamierzeniach na które 
przetargi zostały uniewaznione i 
zamówienia ogłoszono ponownie 
pisałem w poprzednim wydaniu DN. 
Jak widać wakacyjny okres był bardzo 
pracowity i wykonano wiele prac. A my 
wciąż narzekamy – w Nowogardzie nic 
się nie robi…

LMM

Uchwała RM o sprzedaży miesz-
kań i budynków komunalnych za 
symboliczną cenę ożywiła nierucho-
mości. Tylko w okresie wakacyjnym 
sprzedano 23 lokale mieszkalne 
(za  - uwaga! – niecałe 18 000 zł) i 2 
budynki mieszkalne za łączną kwotę 
8 755,02 zł.

Sprzedano również 3 działki – 695 
m.kw za 15 600 zł, 132 m.kw z bu-
dynkiem gospodarczym za 3 407 zł i 
756 m. kw. za 40 000 zł.

PPZ „NOWAMYL” w Łobzie prze-
kazało Gminie Nowogard za darmo 
trzy mieszkania . Ich wartość rynko-
wą oszacowano następująco:

- ul.3-go Maja 24/3  z udziałem w 
działce – 51 244 zł,

- ul. Waryńskiego 1/6 z udziałem 
w działce – 52 443 zł,

- ul. Waryńskiego 1/15 z udziałem 
w działce – 45 439 zł.

opr. LMM

Ogłoszenie
W dniu 20 września 2007 roku w 
Kręgu woj. zachodniopomorskim 
odbyło się VIII Forum Drogowni-
ctwa Województwa Zachodniopo-
morskiego i jednym z elementów 
Forum były przedstawione inwesty-
cje w drogownictwie na lata 2008-
2013. Generalna Dyrekcja Krajo-

wych Dróg i Autostrad przedstawiła 
program budowy drogi nr 6 z bu-
dową obwodnicy Nowogardu, która 
będzie priorytetem w 2008 roku.
Szczegóły spotkania będą zaprezen-
towane w następnym tygodniu.

Burmistrz Miasta
Kazimierz Ziemba
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dożynki w kościuszkach
W  s o b o t ę  1 5  w r z e ś n i a  w 

Kościuszkach odbyła się uroczystość 

dożynkowa. 
Uczestnicy dożynek rozpoczęli 

świętowanie  uroczystą  Mszą 
św. ,  wyrażając w ten sposób 
dziękczynienie za tegoroczny plon. 
Podczas Mszy św. kapłan, sprawujący 
Eucharystię, poświęcił chleb, z 
którym Rada Sołecka udała się do 
Klubu Wiejskiego, gdzie odbywała 

się dalsza część uroczystości i, 
tradycyjnie, rozdzieliła go między 
zgromadzonych tam uczestników 
dożynek. 

Organizatorzy zapewnili dla 
przybyłych wiele atrakcji, m.in. 
kulinarnych, ponieważ można było 
skosztować wspaniale przyrządzone 
mięso z grilla oraz upieczonego na 
rożnie świniaka. 

Atmosferę umilała również orki-
estra, która przygrywała wszystkim 
uczestnikom.

 Organizatorzy tegoroc-
znych dożynek w Kościuszkach 
składają serdeczne podziękowania 
sponsorom oraz osobom, które 
wzięły czynny udział w przy-
gotowaniach imprezy.

ps

„Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”
ks. jan Twardowski

Z wielkim smutkiem żegnamy 
PANA ZYGMUNTA SIEPKĘ 

radnego rady Powiatu
Serdeczne wyrazy współczucia 

Rodzinie i bliskim 
składają  

rada Powiatu w Goleniowie Zarząd Powiatu w Goleniowie
oraz

pracownicy Starostwa Powiatowego w Goleniowie 
i jednostek organizacyjnych Powiatu Goleniowskiego

Z dumą pragniemy poinformować 
Szanownych Czytelników, iż na na-
szym osiedlu, Osiedlu Bema jest 
coraz czyściej. My, obecni ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II nie pamiętamy początków 
akcji „Sprzątanie Świata”, bo ta roz-
poczęła się, wtedy gdy my byliśmy 
bardzo mali, a niektórych z nas nie 
było jeszcze na świecie, ale widzie-
liśmy na zdjęciach, także w szkolnej 
kronice jak było. Stos niebieskich 
i czarnych worków wypełnionych 
śmieciami był…duży! Obecnie – na 
całe szczęście – stosiki owe są malut-
kie! Naprawdę! Hurra!!!
Dojrzelismy do tego, by polubić 
życie w czystym otoczeniu, mamy 
„świadomość ekologiczną”, dbamy o 
naszą planetę i przyszłość naszych…

potomnych!
Osiedle sprzątali uczniowie z SP 4 i 
Gimnazjum nr 3 wraz z nauczycie-
lami i pracownikami Nadleśnictwa 
Nowogard. Na zakończenie praco-
witej soboty Nadleśnictwo ufundo-
wało nam pyszne kiełbaski, które 
upiekliśmy w tradycyjnie do tego 
przeznaczonym miejscu. Było bar-
dzo miło, pogoda dopisała, humory 
także, chociaż wiaterek przyjazny 
nie był…
Oczywiście, że nadal będziemy dbać 
o czyste otoczenie i przekonywać 
innych do jego utrzymywania. Kto 
wie – może niedługo nie będzie tych 
niebieskich, nawet najmniejszych 
stosików?

Tekst i foto KLAK

Rada Osiedla Nr 3 wraz z uczniami SP Nr 4 i Gimnazjum Nr 3 w Nowo-
gardzie przeprowadziła w dniu 15 września 2007r. Akcję Sprzątania Świa-
ta. Dzięki uczestnikom akcji nasze osiedle jak i pobliski las zostały solidnie 
wysprzątane. Na zakończenie przedsięwzięcia odbył się poczęstunek, który 
sponsorowało Nadleśnictwo Nowogard·, za co serdecznie dziękujemy.

Przewodnicząca Rady Osiedla 
Nr 3 w  Nowogardzie  
Zofia Przybyszewska

Sprzątanie świata

W SP 3 także sprzątano ...

Program ZSee
W marcu 2007 roku ruszył program 
ZSEE. Przystąpiło do niego 2500 szkół 
podstawowych z całej Polski. 
Uczniowie dowiadywali się co zrobić 
z ZSEE czyli zużytym sprzętem elek-
trycznym i elektronicznym.
Akcja nie ominęła także gminy Nowo-
gard. Zaangażowane w nią są: Szko-
ła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie, 
Szkoła Podstawowa w Błotnie, Szkoła 
Podstawowa w Orzechowie, Szkoła 
Podstawowa w Żabowie i Specjalny 
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w 
Nowogardzie.
Od pani Joanny Krępy, Zastępcy Kie-
rownika ds. ochrony środowiska, do-
wiedziałam się, że trwają rozmowy 
między gminą Nowogard a Organizacją 
Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elek-
tronicznego ElektroEKO z Warszawy. 
Firma ta ma przeznaczyć fundusze na 
dofinansowanie akcji na terenie gminy 
Nowogard.
Po zawarciu z ElektroEKO porozumie-
nia o współpracy, rozmowy z warszaw-
ską firmą prowadzić zacznie ZUK, któ-
ry będzie zajmował sie składowaniem 
zużytego sprzętu na terenie gminy 
Nowogard. Cała sprawa powinna roz-
strzygnąć się w ciągu 2 - 3 miesięcy.
Gmina Nowogard wyznaczyła już 
punkt składowania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, będzie 
on otwarty dwa razy w tygodniu, a złom 

przyjmowany będzie nieodpłatnie.
Akcja nie ominie także wsi, do któ-
rych systematycznie przyjeżdżać będą 
samochody, odbierające niepotrzebny 
sprzęt.
Projekt daje nam  możliwość pozosta-
wiania starych urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych w sklepie, w którym 
kupujemy nowy sprzęt. Akcja “Sztuka 
za sztukę “ jest bezpłatna i dzięki niej 
nie musimy martwić się co zrobić z nie-
potrzebnym złomem, gdy zakupiliśmy 
nowe urządzenie.
Warto wspomieć, że cała akcja rozpo-
częła się w związku z wejściem w życie 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku, o zu-
żytym sprzęcie elektycznym i elektro-
nicznym, która zabrania umieszczania 
zużytego sprzętu łącznie z innymi od-
padami komunalnymi.
Celem akcji jest przede wszystkim po-
kazanie ludziom  jak niebezpieczne dla 
środowiska jest ZSEE i jak należy dbać o 
to, żeby nasze otoczenie było ekologicz-
ne. Dzięki projektowi wiemy, że może-
my pozbyć się zużytego sprzętu i nie 
wydamy na to ani złotówki, ponieważ 
przyjmowanie złomu jest bezpłatne.
Akcja ZSEE powinna ruszyć lada chwila 
- mówiła pani Joanna Krępa.
Trzymamy kciuki za jej pomyślne prze-
prowadzenie.

Katarzyna Bielas 



DZIENNIK
NOWOGARDZKI ��1-�4.10.�007 r. 

RR EKLAMAEKLAMA

banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Nowogard
Tel. 0 605 522 340
e-mail: medmas@wp.pl

Radiowa w
Radio VOX Gryfice 90,7 FM

Cyfrowy druk 
kolorowy 

kSerO kOLOrOWe
ul. Boh. Warszawy 7A

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077
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Syn Laury i Mariusza 
ur .12.09.07 
z Nowogardu

Syn Julity Królewicz 
ur .18.09.07 z Bagien

 Witamy wśród nas...

Syn Moniki Łokaj 
ur .12.09.07 
z Nowogardu

C ó r k a  K a t a r z y n y 
Mnich ur .12.09.07 
z Nowogardu

Syn Marty  Kwiet-
niewskiej ur .12.09.07 
z Nowogardu

Córka Agnieszki 
Balejko ur .12.09.07 
z Karska

Córka Ewy i Tomasza 
Tomf  ur .15.09.07 
z Nowogardu

Córka Izabeli Goluch 
ur .15.09.07 z Osowa

C o r k a  B a r b a r y 
Orłowskiej ur .17.09.07 
z Nowogardu

Syn Małgorzaty Wiąch 
ur .17.09.07 
z Nowogardu

Ponadto w Szpitalu 
w  N o w o g a r d z i e 
urodziło się 1 dziecko 
Zdjęcie oraz dane per-
sonalne nie zostały 
o p u b l i k o w a n e  z e 
względu na brak zgody 
rodziców

W obiektywie Jana korneluka   - W niedzielę koniec lata i początek  jesieni
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urząd Miejski w nowogardzie 
Pl. Wolności 1

72-200 nowogard
ogłasza nabór na wolne stanowisko starszego referenta w 

Wydziale Finansowo-Budżetowym urzędu Miejskiego 
w nowogardzie

Osoba zainteresowana powinna 
spełniać następujące warunki:
1. spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyż-

sze studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub 
podyplomowe studia ekonomiczne,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i po-
siada co najmniej dwuletni staż pracy w księgowości,

2. znajomość przepisów prawa - w szczególności ustawy o samorządzie 
gminnym, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych w 
zakresie konstruowania i wykonywania budżetu, sprawozdawczości bu-
dżetowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

3. posiada znajomość obliczania wynagrodzeń i innych świadczeń ze sto-
sunku pracy,

4. umiejętność biegłej obsługi komputera,
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
6. obywatelstwo polskie,
7. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw 

publicznych.,
8. nie była karana.

Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) kwestionariusz osobowy,
c) list motywacyjny,
d) dokumenty potwierdzające wykształcenie,
e) dokumenty potwierdzające staż pracy,
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrud-

nienia na ww. stanowisku wystawione od lekarza pierwszego kontaktu,
g) oświadczenie o niekaralności,
h) oświadczenie o treści „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czyn-

ności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”,
i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy przesłać w zamkniętych, 
opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: „nabór na sta-
nowisko starszego referenta w Wydziale Finansowo-Budżetowym”, na adres: 
Urząd Miejski w Nowogardzie, Pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard lub zło-
żyć osobiście w  pok. Nr 10 w terminie do dnia 02 października 2007 r. (w 
przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień dotarcia do Urzędu – data 
nadania nie ma znaczenia). Wyklucza się możliwość złożenia dokumentów 
drogą elektroniczną.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie 
będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Skarbnik Gminy Mar-
cin Marchewka nr tel. (091) 3926200 lub 201.
Urząd Miejski zastrzega zatrudnienie wybranego kandydata na czas próbny, 
a następnie na czas określony i nie określony. 

na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie 
miesięczne 1.800 zł brutto.

Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

urząd Miejski w nowogardzie
Pl. Wolności 1 

72-200 nowogard
Burmistrz nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowi-

sko urzędnicze  referenta w Biurze Podatków i Opłat 
Wydziału Finansowo-Budżetowego 

kandydat powinien spełniać następujące kryteria:
9. wykształcenie wyższe preferowane ekonomiczne lub administracyjne
10. znajomość regulacji prawnych w zakresie podatków i opłat lokal-
nych
11. umiejętność obsługi komputera i sprzętu biurowego
12. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
13. nie był karany 
14. obywatelstwo polskie
15. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni 
praw publicznych 

Wymagania dodatkowe:
j) znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatko-
wa  oraz ustawy o finansach publicznych
k) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym
l) znajomość przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
m) umiejętność interpretacji aktów prawnych i ich zastosowanie w 
praktyce
n) uprzejmość w obsłudze interesantów
o) umiejętność redagowania pism urzędniczych

Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV)
2) list motywacyjny
3) kwestionariusz osobowy
4) kopie dokumentów  poświadczających  wykształcenie
5) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
6) kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejęt-
nościach
7) oświadczenie o niekaralności 
8) zaświadczenie o stanie zdrowia
9) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierp-
nia 1997 roku o ochronie danych osobowych”
10) oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do 
czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”

Oferty zawierające wymagane dokumenty  należy składać  w zamknię-
tych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: 
„nabór na stanowisko referenta w BPiO Wydziału FB”  w terminie do 
dnia 2 października 2007 roku w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. 
Wolności 1 (pok. nr 10). Nie ma możliwości przyjmowania dokumen-
tów drogą elektroniczną.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie 
będą rozpatrywane. 

Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Skarbnik Gminy 
Pan Marcin Marchewka nr tel. (091)3926200 lub 201.

Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie 
miesięczne do 1.800 zł brutto.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzę-

du Miejskiego w Nowogardzie.
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Koło M-G Nowogard w dniu 15 
września zorganizowało zawody 
wędkarskie na jeziorze nowogardzkim, 
o Puchar Starostwa Dożynek i Puchar 
Burmistrza Nowogardu za największą 
złowioną rybę.

W zawodach wzięło udział 27 za-
wodników.

Najszczęśliwszym 
zawodnikiem okazał 
s ię  Adam Rogoś, 
który zdobył Puchar 
Starostwa Dozynek 
i  Puchar Burmis-
trza za największą 
z ł o w i o n ą  r y b ę 
(miejsce II – Grzegorz 
Działkowski, miejsce 
III – Kazimierz Tro-
janowski).

Z a w o d n i c y  d o 
10 miejsca otrzy-
mali  upominki w 
p o s t a c i  s p r z ę t u 
wędkarskiego.

Zarząd Koła wyraża 
podziękowanie za ufundowanie 
wspaniałych pucharów przez Sta-
rostwo Dożynek i Burmistrza.

Zawody zakończyły się wspólnym 
grillowaniem.

Henryk Szczupak
foto: Edward Paszkiewicz

Nowo otwarty sklep mieści się 
w bazie PUWiS-u przy ulicy Za-
mkowej. By tam dotrzeć należy 
minąć Zakład Karny i na wysoko-
ści oczyszczalni ścieków skręcić w 
lewo. Warto tam zawitać bo ceny 
oferowanych produktów mogą bar-
dzo korzystnie zaskoczyć klientów.
„Wykonując naszą podstawową 
działalność mamy ogromne potrze-

by materiałowe. Postanowiliśmy 
być bardziej konkurencyjni i przy 
okazji umożliwić naszym klientom 
zakup towarów po bardzo konku-
rencyjnych cenach. Kupując towar 
dla siebie mamy wypracowane 
bardzo dobre warunki rabatowe, 
a dzięki temu korzystają na tym 
również klienci. Tych korzyści jest 
znacznie więcej. Wykonując jakieś 
zlecenie np. budując dla kogoś jakieś 
przyłącze dowozimy materiał na 
miejsce oraz z racji tego, że jesteśmy 
wykonawcą i eksploatatorem służy-
my cennymi i fachowymi radami” 
– mówi Tomasz Kwiecień, kierow-
nik biura handlowego PUWiS.
Na tym jednak nie koniec. Klient 
zlecając kompleksową usługę bu-
dowy przyłącza korzysta również 

na samym podatku VAT. Jego staw-
ka przy zakupie wszelkich materia-
łów wynosi aż 22 procent, nato-
miast usługa, w którą można włą-
czyć koszty ich zakupu obciążony 
jest 7 procentowym podatkiem. A 
więc 15 procent zostaje w kieszeni 
klienta. Nikogo nie trzeba przeko-
nywać, że przy wszelkich inwesty-
cjach będzie to spora oszczędność, 

którą można wykorzystać w inny 
sposób.
W szerokiej ofercie nowego sklepu 
można znaleźć nie tylko materiał 
dla instalatorów sieci wodnych czy 
kanalizacyjnych. Można się tam 
również zaopatrzyć m.in. w panele 
podłogowe ze wszelkim dodatkami 
takimi jak listwy przypodłogowe 
czy narożniki, farby, pędzle i inne 
akcesoria. Słowem wszystko to, co 
niezbędne jest przy prowadzeniu 
remontu, zarówno dużego, jaki i 
zupełnie małego.
Nie pozostaje nam nic innego jak 
zaprosić wszystkich klientów do 
nowo otwartego sklepu przy ulicy 
Zamkowej i korzystania tej nie-
zwykle atrakcyjnej oferty.

Zarząd Powiatu Goleniowskiego
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości lokalowej

Przedmiot sprzedaży:
Lokal użytkowy  o pow. 170,40 m2  wraz z udziałem do 1482/10000 części 
w budynku i działce gruntu Nr 236/1 o pow. 1724 m2 położony na parterze 
budynku wielorodzinnego w obrębie 3 miasta Nowogard przy ul. Zamko-
wej 2.Cena wywoławcza  190.000,00 zł   
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr 32378 – bez ob-
ciążeń

Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2007 roku o godz. 1000 w 
siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Dworcowej 1 (I piętro pokój 
125) 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 
10 % ceny wywoławczej  tj. 19.000,00 zł na konto Starostwa Powiatowego 
-  Bank Spółdzielczy  w Goleniowie 15-9375-0002-0000-0459-2000-0040 
do dnia 22 października 2007 roku. 
(wymagane jest okazanie dowodu wpłaty wadium i dowodu tożsamości 
oraz dodatkowo w przypadku osób prawnych wypisów z rejestrów i sto-
sownych pełnomocnictw)

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy 
przez osobę, która wygra przetarg.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uza-
sadnionej przyczyny.

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w  Wydziale Geodezji, 
Kartografii i  Gospodarki Gruntami (pokój 203 II piętro) lub tel. (091) 
418-05-12 wew. 238.

Zawody wędkarskie PuWiS otworzył swój sklep!
Działające na terenie 14 gmin nowogardzkie Przedsiębior-
stwo Usług Wodnych i Sanitarnych znane jest przede wszyst-
kim jako podmiot eksploatujący sieć wodną i kanalizacyjną. 
Otwierając przy ulicy Zamkowej sklep rozszerzył swą działal-
ność o handel i kusi klientów niezwykle korzystnymi cenami.

Z okazji urodzin
Irenie Mierkiewicz
wiele radości, uśmiechu

oraz wszelkiej 
pomyślności

życzą
koleżanki z pracy

asia, Basia 
i ewa

POMóżMy SOBIe
Informujemy, że zamieszcza-

nie ogłoszeń w tej rubryce jest 
bezpłatne. Zgłoszenia są przyj-
mowane pod numerami telefo-
nów: 091 392 21 65 do 16.00, po 
16.00 - 091 392 50 87.

Tutaj mogą Państwo za po-
średnictwem gazety lub osobi-
ście zaoferować swoją pomoc, 
np.: odzież, meble, żywność, 
opał.

• Oddam  szafę dwu-
drzwiową i szafkę pod tele-
wizor (jasny kolor). tel. 091 
39 20 901

Nie bądźmy obojętni wo-
bec ludzi znajdujących się w 
trudnej sytuacji.

			Z góry dziękujemy. 



DZIENNIK
NOWOGARDZKI ��1-�4.10.�007 r. 

Zapraszamy do sklepu 
„NIe TYlkO po � zł”
naprzeciw boiska Szkoły Podstawowej nr 2

przy ul. żeromskiego
w godz. 10.00 – 18.00 

w soboty 10.00 – 14.00

CeNTrUm eDUkaCYJNe 
ZIelONa 11

Ogłasza nabór na kursy językowe 
– angielski i niemiecki

- wszystkie grupy wiekowe (szkoła podstawowa, 
   gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna oraz dorośli)
- przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych
- przygotowanie do egzaminów zewnętrznych 
   – PET, KET, FCE
- intensywne kursy dla wyjeżdżających za granicę

Podręczniki i materiały dydaktyczne w cenie kursu 
(��0 złotych rocznie lub 3�0 semestralnie) 

„PBO-GrInBud” Sp. z o.o. w nowogardzie 

pilnie przyjmie do pracy pracowników 
do wykonywania robót budowlanych na realizowanych 

przez „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o. budowach w zawodach:
1. murarz tynkarz,
�. betoniarz – zbrojarz
3. monter instalacji sanitarnych.
Zapewniamy wysokie wynagrodzenie w systemie akordowym.
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicz-
nie w biurze „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o., ul. Boh. Warszawy 103 
telefon 091 57 92 630.
1. Teresa Łukomska – tel. 091 57 92 644.

keWeS FLOrISTIk 
POLSka Sp. z o.o. 

ul. Nadtorowa 15 
72-200 Nowogard 

ogłasza zapisy osób 
chętnych do pracy 
na sezon jesienny �007 

przy kompozycjach nagrobnych 
i wieńcach adwentowych. 

Prosimy o kontakt osobisty 
w siedzibie firmy przy 

ul. Nadtorowej 15 
lub kontakt telefoniczny 

091 39 26 011 lub 091 39 20 544. 
ZAPRASZAMY

Poszukuję 
do wynajęcia 

pomieszczenie 
magazynowe.

Tel. 513 913 500

usługi ogólnobudowlane
keck – Bud

- elewacje budynków
- wykończenia wnętrz

- tynki tradycyjne
Tel. 783 678 673.

Przedsiębiorstwo Państwowe 

GardIa
w Nowogardzie

przyjmie do pracy
MaGaZynIera

kontakt:
ul. Zamkowa 7 B
72-200 Nowogard
tel. 091 39 25 570

e-mail: biuro@ppgardia.pl

Zaginął 
pies

brązowy kundelek 
podobny do jamnika.
Znaki szczególne:

obcięty ogon i wystają-
ce żebro. 

Wabi się Gonzo.
Tel. 790 393 977.

Skład Opału
ul. Nadtorowa 12

oferuje:
węgiel kamienny i koks 

wysokiej jakości. 
Ponadto posiadamy 

węgiel brunatny.
Tel. 091 39 22 329.

HaccP, GHP/GMP

• opracowanie 
• doradztwo
• szkolenia

SaFOQ
mgr inż. agnieszka Stróżyńska

tel. 604 613 756

www.safoq.pl
agnieszka.strozynska@gmail.com
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Poradnia Medycyny Pracy 

nZOZ „SanuS” 
pokój. 210 w Przychodni 

(ul. kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okreso-

we i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
uWaGa aBSOLWencI!!! 

ceny PrOMOcyjne!
rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

P.U.H. GrUND-maX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
kom. 0691 281 950

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”)

TUNING CAR-AUDIO
&

ul. 3 aja 44
660797830 091-3921155

M
www.el-car.net

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

40zł

CAR-AUDIO i TUNING



DZIENNIK
NOWOGARDZKI 11�1-�4.10.�007 r. 

OG£OSZENIA 
dRObNE

nIerucHOMOŚcI
• Zamienię mieszkanie własnościowe 

3 pokojowe w bloku plus garaż na 
dom w nowogardzie z dopłatą. 091 
39 21 985.

• kupię dom w nowogardzie może być 
połowa lub piętro. 607 066 425.

• kupię kawalerkę. Tel. 691 466 449.
• Sprzedam lub zamienię mieszkanie 

2 pokojowe, 46 m kw plus ogród 10 
arów, garaż, zabudowania gospodar-
cze w Smorawinie na nowogard. Tel. 
0605 233 243, 091 39 77 102.

• Sprzedam ziemię 0,19 ha oraz 0,63 
ha na obrzeżach nowogardu. Tel. 
604 651 190.

• Sprzedam lub wydzierżwię kiosk na 
ul. Poniatowskiego 24. Tel. 091 39 
20 467.

• kupię lub wynajmę garaż ul. Po-
niatowskiego lub Zamkowa. Tel. 
880 690 314.

• do wynajęcia pomieszczenia na biu-
ra. 604 97 71 44.

• do wynajęcia stoiska handlowe. 604 
97 71 44.

• Szukam do wynajęcia dużego miesz-
kania lub domu w nowogardzie 
– rozsądna cena. 662 709 728.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 58 
m kw w nowogardzie. cena 160 000 
zł. Tel. 513 153 646.

• kupię dom w nowogardzie, połowę 
lub piętro. Tel. 606 265 333.

• Szukam garażu do wynajęcia lub ku-
pię. 668 732 944.

• do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. 508 309 980.

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia w 
nowogardzie. 504 493 228.

• Sprzedam dużą kawalerkę. 091 39 
14 802 po 19.00.

• Sprzedam mieszkanie czteropokojo-
we o powierzchni 67,7 m kw w bloku 
przy ul. 15 Lutego. Tel. 0605 423 085 
po godz. 15.00.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
na parterze wraz z garażem lub bez, 
o podwyższonym standardzie, cena 
do uzgodnienia. Tel. 0607 347 422.

• do wynajęcia pomieszczenie o pow. 
28 m kw przy ul. Boh. Warszawy 82. 
501 237 062.

• Poszukuję mieszkania 2 pokojowego 
do wynajęcia. 604 867 363.

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe 
(os. Gryfitów, I piętro), 500 zł + opła-
ty. Tel. 880 132 032 po godz. 16.00.

• Posiadam garaż do wynajęcia ul. Za-
mkowa. 604 91 39 82.

• nowogard – sprzedam mieszkanie 
własnościowe, 3 pokojowe, 58 m kw, 
centrum, standard. cena do uzgod-
nienia. do zamieszkania od zaraz. 
Tel. 091 32 62 140.

• Wynajmę rusztowanie elewacyjne, 
200 m kw, robocze, 40 gr m kw. Tel. 
0604 154 316.

• Sprzedam działkę 18 arów w nowo-
gardzie. 091 38 26 429.

• Zamienię mieszkanie lokatorskie 
(kawalerka) ul. Gen. Bema o pow. 32 
m kw, widna kuchnia, przestronny 
przedpokój na większe 2-4 pokojowe, 
może być z niewielkim zadłużeniem. 
kontakt: 693 716 061 po 13.00.

MOTOryZacja
• Sprzedam radio cd samochodowe 

PIONEER DEH-30 MP, MP3, pilot 
4x50 W, gwarancja nowe + głośniki x 4 
samochodowe. Cena kompletu  690,00 
zł. Tel 0605 522 340. 

• Sprzedam 2 nowe komplety opon let-
nich i zimowych o wymiarach 195 65 
r15, cena do uzgodnienia. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam samochód Lanos 1,5 S 4/
d srebrny (met.) rok 2000, przebieg 
km 118 tys., serwisowany, ubezpie-
czenie do 13.02.2008. kontakt tel. 
0601 567 580.

• Sprzedam dwie pługopiaskarki na sa-
mochodach IFa i ZIŁ, cena 11 000 zł/ 
szt. Tel. 091 39 26 824, 606 879 329.

• Sprzedam VW Transporter T4, 
1997 r., 2,4 d max długi, 3 osobowy, 
alarm, centralny zamek, podusz-
ka powietrzna, elektryczne szyby. 
609 833 043.

• Sprzedam Hyundai Pony, 1991 r., poj. 
1,5, benzyna + gaz, 1700 zł – cena do 
uzgodnienia. Tel. 693 429 235.

• Sprzedam komplet alufelg z opona-
mi letnimi. 696 116 744.

• Sprzedam Polonez, rok produkcji 
1993, na chodzie, ubezpieczenie 
opłacone do końca roku. Tel. 091 39 
21 118 lub 0609 740 647.

• Sprzedam skrzynię ładowną do przy-
czepki samochodowej blaszana uży-
wana. Wiadomość tel. 091 39 22 329 
w godz. 8.00 – 15.30.

rOLnIcTWO  
• Sprzedam jabłka ok. 1,5 tony w cenie 

50 gr/ kg, odmiana koksa, Bankrut i 
in. Tel. 091 39 28 005.

• Sprzedam prosięta. 604 390 356.
• Sprzedam do c-360 blok silnika i ka-

binę. 501 237 062.
• Sprzedam talerzówkę podnoszoną 

– opryskiwacz 400 l. 667 839 291.
• Skup kasztanów świeżych 60 gr/kg. 

Tel. 667 839 291.
• Sprzedam kombajn zbożowy i pro-

sięta. Tel. 091 39 18 307.
• Sprzedam prosiaki. Tel. 0664 

594 752.
• kupię ziemię orną 2-3 ha. Tel. 0606 

940 956.
• Sprzedam prosięta oraz pług trzyski-

bowy. jenikowo. Tel. 091 419 10 70.
• Ferma drobiu Boguszyce 13 kupi 

słomę w kostkach. Minimalna ilość 
1000 szt. Tel. 091 39 106 54, 0502 
276 902.

• Ferma drobiu Boguszyce 13 sprzeda 
ładowarkę czołową kramer 312. Tel. 
091 39 106 54.

uSŁuGI
• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• Profesjonalne strony internetowe na 
indywidualne zamówienie – szybki 
czas realizacji, faktury VaT. 0605 
522 340.

• józef durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• dyWanOPranIe. 0604 373 143.
• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.
• nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Tipsy – tanio i profesjonalnie + para-

fina. 504 589 679.
• naPraWa SPrZĘTu rTV kos-

malski, nowogard Poniatowskiego 
7. Tel. 091 39 21 110, 603 584 553.

• Artystyczne malowanie pokoi, pokoi 
dziecięcych – tel. 66 77 84 333.

• kompleksowe i profesjonalne usłu-
gi hydrauliczne w zakresie insta-
lacji c.o., wod. kan., gaz. Tel. 0697 
914 690, 0508 055 569.

•  Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.
• Korekta wad postawy, rehabilitacja 

dzieci i dorosłych. 695 224 286.
• Usługi ogólnobudowlane Keck-Bud, 

elewacje budynków, wykończe-
nia wnętrz, tynki tradycyjne. Tel. 
783 678 673.

Praca
• FIrMa BarTek-domet zatrudni 

magazyniera. Tel. 091 579 02 63.
• restauracja „Przystań” zatrudni ku-

charza – dobre warunki płacowe. Tel. 
091 39 20 221.

• restauracja przy stacji paliw „STM” 
w Olchowie zatrudni barmankę. Tel. 
091 39 20 733.

• Zatrudnię na stałe do systemu ocie-
pleń. 605 115 064.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub po-
mocnika. 603 366 286.

• Firma PPUH Giejbo Goleniów za-
trudni mechanika samochodów oso-
bowych. Tel. 606 948 278, 091 407 33 
07.

• Poszukuję ludzi do prac ogólnobu-
dowlanych, tylko poważne oferty. 
607 083 845, 691 46 10 22.

• Przyjmę mechanika samochodowego. 
Tel. 091 39 25 627, 601 897 368.

• Przyjmę ekspedientkę do pra-
cy w sklepie spożywczym. Tel. 
667 189 714.

• Z dniem 1.10.2007 r. przyjmę uczciwe 
trzy osoby na stanowisko dozorców do 
dozorowania mienia na ul. Nadtoro-
wej 12. Mile widziani emeryci lub ren-
ciści o stanie zdrowia pozwalającym 
na pełnienie służby dozorowania w 
godzinach nocnych. Telefon kontakto-
wy 091 39 22 329 w godz. 7.30 – 15.30 
lub na miejscu PPUH „Edba” ul. Nad-
torowa 12 Nowogard.

Inne
• Sprzedam aparat telefoniczny Erics-

son K700i, z dodatkowym wyposaże-
niem, na gwarancji, zadbany. Tel. 0605 
522 340.

• GrZejnIkI c.o., panelowe, 2-pły-
towe, do mieszkania, domku, różne 
rozmiary, także nietypowe, nowe i 
używane. Tel. 091 46 00 518 lub 0501 
446 467.

• junkerSy gazowe, do kuchni, ła-
zienki, wersja świeczkowa lub elek-
troniczna na gaz ziemny lub propan, 
cena od 400 zł. Tel. 091 46 00 518 lub 
0501 446 467.

• eLekTrycZne przepływowe pod-
grzewacze wody – 380 V, firmy aeG, 
Vaillant moc 18-21 kw, małe gabary-
ty, idealne do domku, baru, cena od 
150 zł. Tel. 091 469 03 38 lub 0501 
446 467.

• PIece gazowe c.o., Vaillant, wi-
szące lub stojące – ogrzewanie lub 
dwufunkcyjne (ogrzewanie + ciepła 
woda) używane z gwarancją serwi-
sową oraz GaZOWe podgrzewacze 
wody 130-190 litrowe, stojące, ideal-
ne gdzie jest kilka łazienek (domek). 
Tel. 091 46 00 518 lub 0501 446 467.

• Sprzedam barak budowlany. 
513 153 559.

• Sprzedam wyposażenie sklepu odzie-
żowego. 668 732 944.

• Sprzedam psa Syberian Husky – sucz-
ka 11 miesięcy. 091 39 79 372.

• Sprzedam piec kaflowy. 508 444 087.
• Sprzedam wózek Driver 4XL, kółka 

skręcane, 3 funkcyjny + nosidło, mało 
używany, stan bardzo dobry, beżowy. 
Tel. 607 061 450.

• Kupię ladę chłodniczą. 091 39 25 939.
• Oddam kotki 1,5 miesiąca. Targowi-

sko Miejskie Nowogard.
• Sprzedam ziemię czarną na ogródki, 

Kamaz 250 zł i przyczepa 150 zł. Tel. 
0506 801 819.

• Oddam dwa urocze kotki. Tel. 091 39 
17 305.
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rozpocząłeś pracę lub staż 
a nie wybrałeś jeszcze funduszu emerytalnego? 

Nie daj się wylosować i przyjdź do najlepszych. 
OFe „dom” od wielu lat plasuje się w czołówce wszelkich rankingów. 

Sprawdź nas na gospodarczych stronach „Rzeczpospolitej”.
Zadzwoń i umów się na spotkanie 694 281 784

Nowogard
ul. Boh. Warszawy 71

tel. 091 579 02 62
F.H.U. DOMEBARTEK -

MATERIAŁY BUDOWLANE

HURTOWNIA
STALI
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Humor 
Henia Szczupaka

Krzyżówka panoramicznaNR 36

Rozwiązanie krzyżówki nr 35 – PLON NIESIEMY PLON – nadesłali:
Andżelika Nizio – Osowo, Konrad Słomski 

– Lestkowo, Józef Kochelski – Błotno, Eliza Za-
wadzka – Orzechowo, Wiktoria Stępień – Karsk, 
Natalia Furmańczyk – Strzelewo, Wiesław Szałaj 
– Orzesze, Krystyna Tretiak – Maszkowo, Maria 
Gortat – Czermnica, Bogumiła Urtnowska – Kulice 
oraz z Nowogardu: Miroslawa Rutkowska, Franci-
szek Palenica, Bogumiła Czupryńska, Malwina Fe-
liksiak, Krystyna Zawidzka, Stanisława Pokorska, 
Andrzej Leszczynski, Władysława Kubisz, Bogdana 

Walewska, Ryszard Gutowski, Jan Mikłaszewicz, 
Regina Orłowska, Halina Stefanska, Barbara Śmi-
giel, Alicja Wypych, Helena Skobyranda, Halina 
Szwal, Barbara Bartosik, Józef Górzyńskki, Maria 
Wawreńczuk, Jerzy siedlecki.

Prenumeraty „DN” na październik wylosowali:
- Andżelika Nizio z Osowa, 
- Bogumiła Czupryńska z Nowogardu,
- Jerzy Siedlecki z Nowogardu.

Gratulujemy!

edukacja wilka
Uczono przez pół kadencji
Wilka dobrych obyczajów,
Odpoczął trochę, brzucho sobie 

spasł.
Przeczekał porę letnią – i w paździer-

niku 
Czmychnął...
A z nim nauka poszła w las.
Smok
Każde królestwo w dawnych czasach
Miało swojego smoka,
Który swobodnie po nim hasał,
Aż trzęsła się
Epoka.
Czasem zaczepiał go królewicz,
Ze skutkiem różnym
Oraz,
Jeżeli zabrakło w mieście dziewic,
To winiono
Potwora.
Chleb żarł do ostatniego deka,
Mleko odbierał krowom.
Więc każdy chętnie mu wywlekał,
Że smok tamto,
Lub owo.
Zaginął gad w przeszłości mrokach,
Historia wciąż ta sama.
Zwaliłoby się coś
Na smoka,
Lecz pusta 
Smocza jama...
Prawo grawitacji
Niejedno ciąży człowiekowi – lecz,
Pusta sakiewka – to najcięższa rzecz.
ech, życie...
Etyka?
Bardziej teoria,
Mniej praktyka.
Nie jeden kandydat...
Zewnętrznie rydz,
A w środku nic.
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TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

ROZK£Ad JAZdY PKP 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)

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 
Bezpłatne LO dla Dorosłych - ul. ZIELONA 
 - 091 392 66 91
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych - 3 MAJA  
 - 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
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 02Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 

Nowogard,  Osina. 
Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Karina Czernicka 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

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 PKS
NOWOGarD - Szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
SZCZeCIN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

Informacja PkS 0�1/3�-�1-��7 lub 0�1/4�-��-31�

Ważny od �4.0�.�007r.

Nowogard 20.09.2007r.

OFERTY PRACY PUP 
GOLENIÓW, FILIA 
NOWOGARD

1. Sprzedawca 
2.   stolarz
3.  Pracownik produkcji
4.   Szwaczka
5.  Kelner, kucharz, pomoc 

kuchenna
6.  Kierowca kat. B (orzeczenie 

o niepełnosprawności)
7.   Glazurnik, murarz – tyn-

karz, szpachlarz – malarz 
8.  Sekretarka księgowa ds. 

magazynowych 
9.   Osoba do klejenia 
    plandek 
10.  Kierowca z kat. C
11.  Kucharz, pokojówka, in-

struktor terapii zajęciowej, 
prac. Socjalny, opiekun

 OFerTY PraCY 
Z reJONU
1. Kierowca C+E ( Gryfice ) 

(Goleniów )
2. Kierowca z kat. D 
   (Maszewo)
3. spawacz, tokarz, frezer, ślu-

sarz – (Miękowo k. Golenio-
wa)

4.  Kucharz, pomoc kuchenna 
– (Glewice)

5.  pracownik linii produkcyj-
nej w dziale spożywczym 
– (Szczecin – Dąbie)

6. Mechanik (Goleniów)
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V liga juniorów:
KP Police II – Pomorzanin Nowogard 10:1 (2:0)

klęska w Policach

I klasa juniorów:
Pomorzanin Nowogard -  Orzeł Rega Merida II Mrzeżyno 5:0 (1:0)

Pewnie i wysoko

W Pucharze ze Spartą 
Węgorzyno

Przyjeżdża Piast chociwel

Pomorzanin: Frąckowiak – Grze-
jszczak, Skrzecz, Piotrowicz, D. 
Żywica, A. Żywica (70’ Jezior-
ski), Kasprzyk, Paszkiewicz, (53’ 
Skowroński), Wipplinger, Langner 
(46’ Iwaniuk), Gaik (75’ Gołąb).

B r am k a  d l a  Pom or z an i n a : 
Kasprzyk.

V ligowym juniorów wyraźnie 
nie wyszedł mecz z rówieśnikami z 
Polic. Jeszcze w pierwszej połowie 
nawiązywali walkę z rywalem by w 
drugiej odsłonie meczu dać się zwyc-
zajnie wypunktować.

Od początku spotkania zarysowała 
się niewielka przewaga gospodarzy, 
choć jako pierwsi okazję bramkową 
wypracowali sobie goście. W 25. 
minucie Langner znalazł się sam 
przed bramkarzem przegrywając 
ten pojedynek. Pięć minut później w 
podobnej sytuacji znalazł się jeden 
z rywali i okazał się bardziej skutec-
zny zdobywając gola na 1:0. W 42. 
minucie Frąckowiak po raz kolejny 
musiał powstrzymywać szarżującego 
rywala i po raz kolejny przegrał po-
jedynek.

W drugiej połowie prowadzący 

Policzanie nie zamierzali forsować 
tempa meczu. Z kolei Pomorzanin 
próbował odrobić straty i co rusz 
nadziewał się na kontry. W 48., 49. i 
50. minucie gospodarze strzelili trzy 
bramki i wynik brzmiał już 5:0. Nasi 
nie mieli już nic do stracenia i nadal 
atakowali. W 75. minucie po faulu na 
jednym z naszych zawodników sędzia 
podyktował rzut karny dla Pomor-
zanina, lecz Skrzecz nie wykorzystał 
tej szansy. Minutę później gospodarze 
rozpoczęli kolejną serię celnych 
strzałów i w ciągu dwunastu minut 
zdobyli kolejnych pięć bramek. 
Wszystkie po kontrach, po których 
jeden z rywali znajdował się w sytu-
acji sam na sam z Frąckowiakiem. W 
międzyczasie w 80. minucie Kasprzyk 
zdobył bramkę honorową.

P.S. Niestety, z powodu ogromnych 
opóźnień w publikacji wyników 
na stronie organizatora rozgrywek, 
Zachodniopomorskiego Związku 
Piłki Nożnej, po raz kolejny nie mogę 
opublikować wyników pozostałych 
meczów. Jedyny dostępny to Kłos 
Pełczyce - Polonia Płoty 4:0.

Andrzej Garguliński

Tabela:
1.  Kłos Pełczyce 8 19 28-9
2.  Polonia Płoty 8 16 33-19
3.  Stal Lipiany 7 15 22-17
4.  Świt Szczecin 7 15 31-7
5.  Mieszko Mieszkowice 7 15 12-6
6.  Vineta Wolin 7 15 28-8
7.  Piast Chociwel 7 14 17-14
8. KP Police II 8 12 31-28
9.  Kluczevia Stargard 7 10 23-19
10.  Sparta Gryfice 7 8 13-13
11.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 7 7 15-17
12.  Arkonia Szczecin 7 6 10-26
13.  Pomorzanin Nowogard 8 6 12-40
14.  GKS Mierzyn 7 4 7-24
15.  Odra Chojna 7 3 8-21
16.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 7 2 11-33

W zeszłym sezonie Pomorzanin za-
notował serię ośmiu porażek z rzędu. 
W tym ma już na swoim koncie równie 
imponującą ilość przegranych meczów. 
W najbliższą sobotę nasz zespół będzie 
miał okazję powiększyć ten mało chlubny 
rezultat bądź przerwać fatalną passę. By 
to zrobić podopieczni Zbigniewa Ceranki 
muszą na własnym boisku zdobyć punkty 
w spotkaniu z gośćmi z Chociwla. 

Piast po ośmiu kolejkach zebrał dwa-
naście punktów co daje mu dziewiątą 
pozycję w tabeli. Szukając nadziei na 
korzystny rezultat warto zaznaczyć, że 
zdecydowaną większość z nich wywal-

czył na własnym boisku, gdyż do tej 
pory rozegrał zaledwie dwa spotkania 
wyjazdowe wygrywając ze Świtem 
Szczecin i ulegając drugiemu zespołowi 
KP Police.

Początek meczu o godzinie 16.00.
Pozostałe mecze:
Stal Lipiany - Odra Chojna,GKS 

Mierzyn - KP Police II, Vineta Wolin 
- Orzeł Trzcińsko-Zdrój, Polonia Płoty 
- Kluczevia Stargard, Hutnik EKO 
TRAS Szczecin - Świt Szczecin, Mieszko 
Mieszkowice - Arkonia Szczecin, Sparta 
Gryfice - Kłos Pełczyce.

Andrzej Garguliński

Pomorzanin: Ebert – D. Stacho-
wiak, Soska, marszałek, Borowik 
(60’ Jutkiewicz), Cyran (70’ Tompo-
rowski), Kuś, Wnuczyński, Dobro-
wolski, Nosek (80’ Gronowski), M. 
Stachowiak.

Bramki dla Pomorzanina: Nosek 
-2, Wnuczyński, Soska, Kuś.

Pewne i wysokie zwycięstwo od-
notowali zawodnicy Pomorzanina 
grający w I klasie juniorów. Pod-
opieczni Pawła Kaczmarka rozgro-
mili zawodników z Mrzeżyna, choć 
do przerwy prowadzili tylko jedną 
bramką. Jednak obserwujący mecze 
tej drużyny wiedzą, że druga połowa 
w ich wykonaniu jest zazwyczaj zde-
cydowanie lepsza.

Od początku spotkania przewagę 
objęli gospodarze. Jednak do 32. 
minuty nie mogli otworzyć wyniku. 
Wówczas Wnuczyński popisał się 
ładnym strzałem z 25. metrów, piłka 
odbiła się jeszcze od słupka i wpadła 
do siatki.

na drugą bramkę trzeba było 
poczekać do drugiej połowy. W 
53. minucie Cyran dobrze obsłużył 

Noska, który mając przed sobą tylko 
bramkarza uderzeniem z 13. metrów 
zdobył gola na 2:0. Siedem minut 
później Nosek zdobył swoją drugą 
bramkę tym razem uderzeniem 
głową pokonując bramkarza. W 68. 
minucie po strzale z rzutu wolnego 
Soski Pomorzanin prowadził 4:0, a 
wynik meczu w 75. minucie ustalił 
Kuś, który dobijając piłkę po strzale 
partnera zdobył bramkę na 5:0.

Osobną sprawą, której w tej rela-
cji nie można pominąć, był doping 
jaki zorganizowali kibice młodych 
zawodników. Z przykrością trzeba 
stwierdzić, ze na podobny nie mogą 
liczyć zawodnicy pierwszego zespo-
łu. Jak powiedział jeden z kibiców: 
„jak się gra, tak się ma”, ale z drugiej 
strony może przy wsparciu sympaty-
ków seniorzy Pomorzanina w końcu 
wywalczą pierwsze punkty.

Wyniki pierwszej kolejki:
Ina Goleniów I - Ina Goleniów II 

3:0, Pogoń Szczecin - TKKF Stepnica 
3:0 W, Orzeł Rega Merida II Mrzezy-
no - Pogoń Nowa Szczecin 0:10.

Andrzej Garguliński
Tabela:
1. Pomorzanin Nowogard 2 6 8-0
2. Pogoń Nowa Szczecin 1 3 10-0
3. Ina Goleniów I 1 3 3-0
4. Pogoń Szczecin 1 3 3-0
5. Gryf Kamień Pom. 1 0 0-3
6. Ina Goleniów II 1 0 0-3,
7. TKKF Stepnica 1 0 0-3
8. Orzeł Rega Merida II Mrzeżyno 2 0 0-15.

Znane są już pary III rzutu Pucharu Polski na szczeblu województwa region szcze-
ciński. Los sprawił, że Pomorzanin wybierze się do Węgorzyna by zagrać z tamtejszą 
Spartą, która gra w pierwszej grupie Okręgówki, gdzie zajmuje fotel wicelidera tracąc 
zaledwie jeden punkt do Sarmaty Dobra Nowogardzka. Mecze odbędą się w środę 3 
października o godzinie 15.30.

Zestaw pozostałych par (w naiwasie klasy w których grają poszczególne zespoły):

Chrobry-Dąb II Boleszkowice (A 4) – Odra Chojna (V)
Polonia Giżyn (A 5) – Osadnik Myślibórz (O 2)
Ehrle Polska Dobra Szczec. (O 1) – Iskierka Śmierdnica (O 1)
Sokół Różańsko – Czcibor Cedynia (O 2)
Zorza Dobrzany (O 1) – Piast Chociwel (V)
Znicz Wysoka Kam. (A 1) – Polonia Płoty (V)
Mewa Resko (O 1) – Sarmata Dobra Ng. (O 1) 
Wicher-Sokół II Przelewice (A 5) – Unia Dolice (O 2)
Flota II Świnoujście – Sparta Gryfice (V) 
Tywa Swobnica (A 4) – Odrzanka Radziszewo (O 2) 
Orzeł Bierzwnik (A 5) – Stal Lipiany (V)
Vitkowia Witkowo (A 2) – Orkan Suchań (A 5) 
Czarni Czarnówko (A 3) – Świt Szczecin (V)
Strzelcy Pucice (A 3) – Hutnik Eko Tras Szczecin (V) 
Leśnik Kliniska (A 3) – Pogoń II Szczecin (A 3).

Andrzej Garguliński 
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�K WADRAT�
ul. Armii Krajowej 49

NOWOGARD
Tel. 091-39-21-470

(po byłej przychodni)

MEBLE
dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

Transport gratis na terenie miasta Serdecznie zapraszamy

ul. Warszawska 9

NOWOGARD
Tel. 091-39-25-476

PIWNICA BIEDRONKA (główne wejście)

Str efy
przyjaznych

cen

NIE PRZEPŁACAJ - KUPUJ TYLKO U NAS

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

TANIE OPŁATY WSZYSTKO - 0.90 PLN

GOTÓWKOWE
HIPOTECZNE i SAMOCHODOWE

KONSOLIDACYJNE

UBEZPIECZENIA FOTO - BOŻENA
72-200 Nowogard
ul. 3-go Maja 48

Tel. 091 39 26 953
Tel.kom. 501 054 706

Na Życie
i Mieszkaniowe

KREDYTY

LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY
Gryfice, ul. Bracka

(środkowy budynek trojaków)
tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00
W SOBOTY 10.00 - 14.00

tel. 091 392 12 77,tel./fax 091 392 56 39

FABRYKA
OKIEN
I DRZWI PCV
Nowogard
ul. 3 Maja 31

Nowogard i okoliceNowogard i okolice 70-423 Szczecin

tel/fax 091 488 54 26

kom.0502 103 432
0501 307 666www.ardom.pl

KUPNO - SPRZEDAŻ

ul. Piłsudskiego 11/2

ARDOM
DOMY NA WSI GRUNTY

MIESZKANIA

Cyfrowy druk 
kolorowy 

kSerO kOLOrOWe
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A
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pamiętnego ...
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kaleNDarIUm
18 wrześNIa
Imieniny: Aretas, Ariadna, Baltazar, Dobrowit, Irena, Irma, 
Józef, Metody, Ryszarda, Stanisław, Stanisława, Stefania, 
Tytus, Zachariasz i Zofia.
1939 - Kampania wrześniowa: zakończyła się bitwa nad Bzurą.
1939 - Rząd polski ewakuował się na terytorium sojuszniczej 
Rumunii.

19 wrześNIa
Imieniny: Alfons, Dezyderiusz, Dezydery, Eliasz, Eutychiusz, 
Festus, Januariusz, January, Konstancja, Maria, Marta, Nila, 
Nilus, Paloma, Peleusz, Prokles, Prokul, Teodor, Trofim, 
Więcemir, Wilhelmina i Zuzanna.
międzynarodowy Dzień Pirata - Święto które zaczęło 
jako żart który przerodził się w popularną tradycję. 

�0 wrześNIa
Imieniny: Agapiusz, Andrzej, Dionizy, Eustachiusz, Eusta-
chy, Euzebia, Fausta, Filipa, Filipina, Franciszek, Gliceriusz, 
Glicery, Jan, Klemens, Paweł, Teodor, Teopist i Teopista.
1939 - II wojna światowa - kampania wrześniowa: zakoń-
czyła się bitwa nad Bzurą. 
194� - II wojna światowa: utworzono Narodowe Siły 
Zbrojne.

Kronika policyjna 

Pomóżmy sobie
Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 

tej rubryce jest bezpłatne. Zgłoszenia są przyj-
mowane pod numerami telefonów: 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.

Nie bądźmy obojętni wobec ludzi znajdują-
cych się w trudnej sytuacji.

   Z góry dziękujemy.  Redakcja 

• Gabinet rehabilitacyjny organizuje darmo-
we zabiegi dla dzieci z uszkodzonym narzą-
dem ruchu, ul. Dworcowa 4, tel. 0609 799 
687, 0510 052 611.

Najpiękniejszy wieniec dożynkowy

Wygrywa Wojcieszyn!

Do konkursu dożynkowego zgłoszono 7 wieńców i 
(nomen omen) 7 jurorów oceniało ich „urodę”. Skład 
Komisji budzi szacunek – starostowie dożynek Danuta 
Nowak i Marian Białczak, burmistrz Kazimierz Ziem-
ba, wicemarszałek Województwa Zachodniopomor-
skiego Jan Krawczuk, wicestarosta Tomasz Kulinicz, 
proboszcz parafii Grzegorz Zaklika, Komendant 
Powiatowy PSP Bogusław Tunkiewicz, wójt Gminy 
Osina Wiesław Tomkowski 

i Dyrektor NDK Mirosława Przybyłek uznali, że 
najładniejszy wieniec zaprezentowało sołectwo Woj-
cieszyn – nagroda 500zł.

II miejsce i nagrodę 400 zł otrzymali twórcy wieńca 
z sołectwa Strzelewo, III miejsce dla pięknych ryb 
zdobiących wieniec – sołectwo Ostrzyca (nagroda 
300zł).

Pozostałe cztery wieńce (Miętno, Błotno, Rodzinne 
Ogrody Działkowe i Grupa Kuglarska – Stowarzysze-
nie Młodych +16) otrzymały wyróżnienia po 100 zł.

Gratulujemy rzadko spotykanych i ciekawych 
pomysłów.

Tekst i foto LMM

Znaleziono klucze
Do odebrania w redakcji klucze 

widoczne na zdjęciu.

10.09.07
W poniedziałek 10 wrześ-

nia zgłoszono kradzież rowera 
górskiego o wartości 259 PLN. 
Do zdarzenia doszło na osiedlu 
Gryfitów, w klatce schodowej 
jednego z bloków.

11.09.07
We wtorek 11 września o godz. 

23:20 zgłoszono, że nieznany, 
młody mężczyzna wybił nogą 
szybę w drzwiach wejściowych 
sklepu, po czym natychmiast 
oddalił się. Jeżeli ktoś posiada 
szersze informacje na ten te-

mat proszony jest o kontakt z 
policją

13.09.07
Tego dnia powiadomiono 

policja o kradzieży roweru po-
zostawionego przy stojaku ro-
werowym, przed budynkiem 
przychodni przy ul. Kościuszki. 
Wartość skradzionego roweru 
wynosi 150 PLN.

14.09.07
W piątek 14 września powia-

domiono o kradzieży owoców 
dyni o wartości 500 PLN.

16.09.07
W Niedziele 16 września na 

komisariat policji zgłosiła się 
kobieta, która oświadczyła, że w 
czasie przebywania w restauracji 
„Przystań” skradziono jej torebkę 
z pieniędzmi i dokumentami.

W tym samym dniu pracow-
nik PKN Orlen złożył zawia-
domienie o kradzieży benzyny 
przez kierującego Skodą Octavią 
koloru niebieskiego.

ps

sprostowanie
Pan Jacek Andrysiak jest wicedyrektorem Gim-

nazjum nr 1 a nie Szkoły Podstawowej nr 1 jak 
było napisane w sondzie ulicznej w poprzednim 
numerze na stronie drugiej.
Za pomyłkę serdecznie przepraszam. 

ps

Orginalny pomysł wieńca-
sołectwo Strzelewo - II m w konkursie
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Plon niesiemy, plon!
W sobotę 15 września uczestni-

czyliśmy (chociaż niezbyt gromad-
nie) w tradycyjnym święcie plonów 
czyli Gminnych Dożynkach. Było 
tradycyjnie – msza swięta w inten-
cji rolników, poświęcenie plonów, 
sprawiedliwe dzielenie chlebem 
przez Burmistrza, występy arty-
styczne, konkurs wieńców i coś dla 
ducha (zadbał o to Nowogardzki 
Dom Kultury) i ciała (liczne stoiska 

gastronomiczne).. Wszystko uroczy-
ście i radośnie – prezentujemy to na 
zdjeciach strona 5.

Znamy też drugą prawdę – na wsi 
wesoło nie jest. O tym „co boli tych co 
żyją z roli” napiszemy w piątkowym 
wydaniu DN.

Tekst LMM, 
foto – Franciszek Karolewski 

i LMM. 

Uroczystości zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz 
wojewódzkich, powiatowych, gminnych, kościoła i różnych instytucji...

Konkurs Gminny rozstrzygnięty

„Zadbaj o środowisko, 
bo to Twoje środowisko”

Zmodyfikowana wersja dawnego 
konkursu na najbardziej ekologiczne 
gospodarstwo wiejskie przynosi kon-
kretne efekty – w konkursowe szranki 
staje coraz więcej rolników. 

Podczas dożynek podano wyniki 
tegorocznej edycji konkursu.

W protokole  konkursowym 
umieszczono aż 27 uczestników – i 
to najbardziej cieszy.

Pierwsze miejsce przyznano Ilonie 
i Jackowi Rafińskim z Wojcieszyna 
(nagroda 1 000 zł),  

II miejsce Piotrowi Brodzkiemu z 
Błotna (600 zł), a III miejsce zajęła 
Józefa Krzewiak z Karska i otrzymała 

400 zł nagrody.
Przyznano również 4 szczególne 

wyróżnienia (Bożena i Eugeniusz 
Butryn z Dąbrowy, Renata Soćko z 
Brzozowa, Halina i Jacej Zającowie z 
Wojcieszyna i Janina Sztelma z Trze-
chla) oraz 5 wyróżnień (Janina i Piotr 
Szponar z Wojcieszyna, Tadeusz Stra-
mowski z Bieniczek, Andrzej Kania 
z Wyszomierza, Marianna i Czesław 
Maszyna z Trzechla, Kazimierz Bąk 
z Krasnołęki). 

Zdobywców pierwszego miejsca 
zaprezentujemy w piątkowymn wy-
daniu gazety.

LMM 

Inwestycje się opóźniają

Unieważniane przetargi
Postępowania Urzędu Miasta zwią-

zane z zamówieniami publicznymi 
seryjnie są unieważniane. Powód? 
Zbyt wysokie ceny składających 
oferty.

Przykłady:
- zamówienie na opracowanie 

dokumentacji projektowo-koszto-
rysowej i aplikacyjnej o dofinan-
sowanie ze środków pomocowych 
Zagospodarowania terenów nad 
jez. Nowogardzkim unieważniono, 
ponieważ wpłynęła tylko jedna ofer-
ta opiewająca na kwotę 701 500zł. 
Gmina przeznaczyła na ten cel tylko 
150 000zł. 

- Zagospodarowanie terenów 
przy ul. Kowalskiej na tereny re-
kreacyjne.

Wpłynęła tylko jedna oferta  - opra-
cowanie koncepcji oferent wycenił na 
59 780 zł. gmina przeznaczała o wiele 
mniej. Kolejne oferty były analizo-
wane w poniedziałek 17 września 
– wynikow nie znamy.

- Przebudowa chodnika przy po-
mniku pl. Wolności. Otwarcie ofert 
nastąpiło 27.08.07 – nie wyłoniono 
wykonawcy – podał zbyt wygórowa-
ną cenę. W dniu 7 wrzesnia otwarto 
koperty dwóch oferentów – także nie 
wyłoniono wykonawcy, bo przewyż-
szały kwotę przeznaczoną na ten cel. 
Tutaj pytanie do widoku na foto – kto 
zaczął pracę?

- modernizacja ratusza. Na zamó-
wienie odpowiedział jeden wykonaw-
ca – koszt remontu uszkodzonych 
elementów w budynku ratusza wy-
cenił na 108 940 zł. Oferty chwilowo 
nie przyjęto, bo na ten cel planowano 
„tylko” 84 940 zł!

Wykrzyknik na końcu zdania to 
równocześnie znak zapytania jaki na 
Sesji postawili radni – czy urzednicy 
ratuszowi nie analizują cen ryn-
kowych? Wszak usługi budowlane 
drożeją…

LMM

Święto Rzemieślników 
i Przedsiębiorców.

W niedzielę, 16 września uro-
czyście obchodzono 60-tą rocznicę 
powstania na Ziemi Nowogardzkiej 
cechu rzemieślniczego. Obecnie dzia-
łający Cech Rzemieślników i Przed-
s i ę b i o r c ó w 
jest bowiem 
spadkobiercą 
tradycji Cechu 
Rzemiosł Róż-
nych.

Uroczysto-
ści rozpoczęto 
mszą świetą w 
kościele pw. 
W N M P  N a  
mszę oprócz 
członków Ce-
chu przybyły poczty sztandarowe z 
Goleniowa, Kamienia Pomorskiego, 
Gryfic i Gryfina, burmistrz Kazimierz 
Ziemba oraz liczni mieszkańcy. Oko-
licznościową homilię wygłosił ksiądz 
dziekan Grzegorz Zaklika nawiązując 
między innymi do pożaru kościoła 
i aktywności członków Cechu przy 
jego odbudowie – rzemieślnicy i 
przedsiębiorcy pospieszyli z pomocą 
finansową oraz wykonali wiele prac 

– posadzki, ławki itp.
Po mszy – jeszcze w kościele- za-

prezentowano historię Cechu (oczy-
wiście w wielkim skrócie) oraz zasłu-
żonym rzemieślnikom i przedsiębior-

com wręczono 
odznaczenia.

Odznacze-
nia otrzymali 
także ksiądz 
dziekan Grze-
gorz Zaklika i 
burmistrz Ka-
zimierz Ziem-
ba. 

Ur o c z y s t y 
przemarsz po-
cztów sztanda-

rowych w kierunku hotelu „Przystań” 
obserwowało wielu mieszkanców.  
Uroczysty obiad to wiadomo – wspo-
mnienia, wspomnienia, wspomnie-
nia…

Ireneusz Karczyński
PS. Historię Rzemiosła na Nowo-

gardzkiej Ziemi i listę odznaczonych 
opublikujemy w wekeendowym 
wydaniu „DN”.
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Nowogardzkie obchody rocznicy agresji ZSRR na Polskę

17 września roku 
pamiętnego...

Dziś w całym kraju wspominamy i czcimy pamięć ofiar napaści sowieckiej 
na Polskę, która rozpoczęła się 68 lat temu, dnia 17 września 1939 roku o 
godz. 6 rano. 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą 
św., w kościele p.w. Świętego Rafała 
Kalinowskiego, której przewodniczył 
ks. proboszcz Kazimierz Łukianiuk. 
Na Mszę św. przybyli kombatanci 
wraz z pocztami sztandarowymi, 
Sybiracy, przedstawiciele władz lo-
kalnych oraz licznie zgromadzona 
młodzież, dla której spotkanie z 
ludźmi bezpośrednio dotkniętymi 
okrucieństwem wojny było praw-
dziwa lekcją historii. Ks. proboszcz 
w swoim kazaniu mówił o ogromie 
klęski wrześniowej, kiedy to Polska 
znajdująca się w ogniu niemieckiego 
agresora, nagle i właściwie niespo-
dzianie otrzymała kolejny cios, ze 
strony naszego wschodniego sąsiada 
Związku Sowieckiego. Ks. proboszcz 
wspomniał także swoje osobiste do-
świadczenia z czasów komunizmu, 
kiedy prawda o Katyniu, będą-
cym jednym z licznych, tragicznych 
następstw agresji sowieckiej, była 
skrzętnie i za pomocą wszelkich środ-
ków ukrywana przed narodem. 

Po zakończeniu Mszy św. na wie-
ży kościoła p.w. Świętego Rafała 
Kalinowskiego rozległo się, po raz 
pierwszy, bicie dzwonów, jako wspo-
mnienie i hołd dla ofiar Sowieckiej 
napaści oraz dla tych, którym nie 
dane było powrócić z nieludzkiej, 
syberyjskiej ziemi. 

Druga część obchodów odbyła 
się na cmentarzu komunalnym pod 
pomnikiem Sybiraków, gdzie wszy-
scy przybyli, po odśpiewaniu pieśni 
upamiętniającej ofiary Sybiru, po-
modlili się za dusze pomordowanych 
na wschodzie. Następnie był czas na 
przemówienia działaczy związku Sy-
biraków oraz przedstawicieli władz. 

Po zakończeniu uroczystości swo-
imi wspomnieniami i refleksjami 

podzielił się z nami, pochodzący z 
okręgu wileńskiego, deportowany w 
lutym 1940 roku, sierżant 

Michał Saniuk.

W Kazachstanie przeżyliśmy 6 lat. 
Wywiezieni zostaliśmy w lutym 1940 
roku. Rodzina nasza liczyła 8 osób. Z 
Kazachstanu wróciło jedynie 3 człon-
ków mojej rodziny, moja mama, która 
już nie żyje, ja i siostra. Mój ojciec 
zamarzł w trakcie jednej z wypraw 
wołami po stepach Kazachstanu. 

Po wojnie osiadłem na ziemiach Po-
morza Zachodniego, gdzie założyłem 
rodzinę i mam 5 synów. 

Co roku wspominamy te tragiczne 
dla nas wszystkich wydarzenia, mimo 
upływu czasu wciąż są one bardzo 
żywe. Każda rocznica jest dla mnie 
przeżyciem i skłania mnie do głębokiej 
refleksji.

W tym miejscu przytoczyć można 
słowa wiersza Zbigniewa Herberta 
17 IX, który swoją treścią przywołuje 
tamte tragiczne wydarzenia.

Piotr słomski

17 IX

Moja bezbronna ojczyzna przyjmie cię najeźdźco  
a droga którą Jaś i Małgosia dreptali do szkoły  
nie rozstąpi się w przepaść 

Rzeki nazbyt leniwe nieskore do potopów  
rycerze śpiący w górach będą spali dalej  
więc łatwo wejdziesz nieproszony gościu 

Ale synowie ziemi nocą się zgromadzą  
śmieszni karbonariusze spiskowcy wolności  
będą czyścili swoje muzealne bronie  
przysięgali na ptaka i na dwa kolory 

A potem tak jak zawsze - łuny i wybuchy  
malowani chłopcy bezsenni dowódcy  
plecaki pełne klęski rude pola chwały  
krzepiąca wiedza że jesteśmy - sami 

Moja bezbronna ojczyzna przyjmie cię najeźdźco  
i da ci sążeń ziemi pod wierzbą - i spokój  
by ci co po nas przyjdą uczyli się znowu  
najtrudniejszego kunsztu - odpuszczania win

Zbigniew Herbert
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Dożynki rozpoczęła polowa msza święta Ksiądz dziekan Grzegorz Zaklika poświęcił tegoroczne plony

Plon niesiemy plon… starościna Danuta Nowak i starosta Marian Białczak 
wręczaja chleb burmistrzowi z zaleceniem, by go sprawiedliwie dzielił…

Symboliczne dzielenie chleba…

O artystyczne atrakcje zadbał Nowogardzki Dom Kultury – tradycyjny 
dożynkowy obrzęd…

Dożynki - Nowogard 15 września 2007

Jest oakzja by i działkowcy pochwali się swymi plonami…
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Dożynki firmy J.W. Agro 
w Kulicach

W piątek w Kulicach, jeden dzień przed gminnymi obchodami dożynek, 
swoją imprezę zorganizowała firma J.W. Agro. Z tej okazji do Pałacu Bis-
marcków zawitał właściciel tej firmy, firmy REM, która na terenie byłej 
„Krochmalni” rozpocznie produkcję biopaliw oraz firmy J.W. Construction, 
czternasty na liście najbogatszych Polaków tygodnika „Wprost”, Józef Woj-
ciechowski.

stróżująca pani nie chciała 
mnie wpuścić

Rozmowa z Józefem Wojciechowskim, właścicielem firmy J.W. Con-
struction.

Józef Wojciechowski (z prawej) i Roman Kobyliński odbierają chleb z mąki 
z tegorocznych zbiorów.

w obiektywie  Jana korneluka    - Nowogard „wczoraj” 

Obchody rozpoczęły się od dziękczynnejmszy św. odprawionej w miejsco-
wym kościele przez ks. Kazimierza Łukjaniuka. Następnie wszyscy poszli na 
obiad do Pałacu Bismarcków i wyczekiwali na przybycie najważniejszego goś-
cia, który miał przybyć na lotnisko w Goleniowie prywatnym samolotem.

Józef Wojciechowski, właściciel firmy J.W. Construction w ostatnim ran-
kingu tygodnika „Wprost” uplasował się na czternastym miejscu na liście 
najbogatszych Polaków. Jest również właścicielem grającej w II lidze piłkarskiej 
drużyny Polonia Warszawa. Stworzona przez niego firma REM otworzy w 
Nowogardzie fabrykę bipaliw.

To on z rąk starostów dożynek odebrał wieńce i chleb upieczony z mąki 
z tegorocznych zbiorów. Ceremonii towarzyszył występ Kapeli Rycha. Po 
jej zakończeniu wszyscy zaproszeni ruszyli do suto zastawionych stołów by 
bawić się do późnych godzin.

Ag

„Dziennik Nowogardzki”: Dla fa-
chowców nazwa J.W. Construction 
mówi wszystko. Gorzej z laikami. 
Czy mógłby pan w kilku słowach 
przedstawić naszym czytelnikom 
swoją firmę?

Józef Wojciechowski: Jest to naj-
większa w Polsce firma deweloperska, 
może nawet szerzej dewelopersko 
– budowlana, czyli jesteśmy liderem 
na rynku polskim w dostarczaniu 
popularnych mieszkań dla ludzi.

Co spowodowało, że deweloper 
zajął się rolnictwem?

Myślę, że sentyment do regionu i 
osoba ludzka w postaci pana Romana 
Kobylińskiego, który poprzez, że tak 
powiem, rodzinne układy jest mi 
osobą bliską. 

sentyment do regionu?
Ja wywodzę się z dawnego woje-

wództwa koszalińskiego, a więc z 
tych regionów.

A dlaczego Nowogard?
Bo akurat był tu teren wystawiony 

na sprzedaż, jakoś to do nas dotarło. 
Mieliśmy trochę zbędnych pieniędzy, 
konkretnie ja i zainwestowaliśmy je.

Nie żałuje pan?
Nie, dlaczego mam żałować. Jak 

widać wszystko jest zadbane. Na razie 
pieniędzy z tego jeszcze nie widzieli-
śmy i pewnie w najbliższym czasie 
nie zobaczymy, ale dużo inwestujemy. 
Widać, że były tutaj poczynione duże 
inwestycje, ale widać, że to gospo-
darstwo rozwija się i na pewno będą 

z tego owoce.
Co społeczność lokalna będzie z 

tego miała?
Myślę, że ludzie znajdą tu zatrud-

nienie, a nawet całe rodziny. Również 
te 2500 ha nie leżą odłogiem tak jak 
przez ostatnie pięć lat i produkują 
zboże, którego dzisiaj wszyscy po-
trzebujemy.

Trudno się wyrwać z Warszawy 
jednemu z najbogatszych ludzi w 
kraju?

Nie powiedziałbym, ze trudno. Na 
pewno priorytetów jest dużo. Jak pan 
wie jesteśmy spółką giełdową, mamy 
pewne zobowiązania wobec inwesto-
rów, ale jest to jakaś cząstka naszej 
działalności i trzeba też tu być.

Dzisiejszy przyjazd do Kulic jest 
prywatny czy służbowy?

Ja raczej dzisiaj jestem bardziej 
prywatnie niż służbowo, bo służbowo 
niewiele mógłbym tu szukać, poza 
tym, że widzę, że wszystko jest po-
rządnie utrzymane. Natomiast jeżeli 
chodzi o wyniki, sprawozdawczość to 
otrzymujemy to na bieżąco. Więc jak 
mówię, jestem bardziej prywatnie i 
jestem pod wrażeniem imprezy i tego 
co tu się zmieniło. Ja tu byłem wcześ-
niej, przed dokonaniem zakupu.

i rzeczywiście stróżująca pani nie 
chciała pana wpuścić?

Tak nie chciała mnie wpuścić, ale 
jakoś wszedłem.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Andrzej Garguliński
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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, rafał Nizioł, 
Jagoda Dawidson.
Pomoc merytoryczna: alicja Jaklińska, małgorzata Łuka.

ZesPóŁ sZKóŁ PoNADGimNAZJALNyCH 
im. sTANisŁAWA sTAsZiCA W NoWoGAR-
DZie beNeFiCJeNTem PRoJeKTU 
„sZKoŁARóWNyCH sZANs”

15 maja 2007 roku rozstrzygnięto konkurs grantowy „szkoła Równych 
szans”, w którym nasza szkoła uzyskała dotacje unijne w kwocie 103 320zł 
na realizację projektu: sztuka, kultura i sprawność fizyczna gwaran-
tem sukcesu intelektualnego młodzieży koordynator: Jowita Pawlak.  
Projekt ten trwać ma do końca stycznia 2008 roku i obejmować będzie 
następujące działania realizowane przez nauczycieli naszej placówki: 

• zajęcia sportowe z koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki i tańca spor-
towego;

( Zbigniew Ceranka, Jerzy Stolf, Marcin Wolny, Anna Pikuła-Bielska)
• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego (Danuta 

Adamczyk);
• warsztaty redakcyjno-dziennikarkie (Małgorzata Łuka); 
• całoroczny cykl zajęć „Uczestnictwo w kulturze” (Alicja Jaklińska);
• warsztaty zawodoznawcze: ekonomista i handlowiec (Ewa Balov, 

Sylwia Ostrowska-Antczak).
Nasi uczniowie w ramach działania „Cykl wycieczek – po-

znaj swój kraj” (opiekun i realizator Anna Zamara), zwiedzi-
li już Kraków oraz Warszawę. Dodatkowo w styczniu grupa spor-
towców z naszej szkoły pojedzie na siedmiodniowy obóz nar-
ciarski (opiekun Bartosz Zdanowicz i Zbigniew Ceranka).  
Dzięki programowi „Uczestnictwo w kulturze” w czerwcu, wszyscy ucz-
niowie zapoznali się z „Dziełami wszystkimi Szekspira” w nieco skróco-
nej wersji przedstawionej przez Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza 
Słowackiego w Koszalinie. W październiku natomiast młodzież obejrzy 
sztukę „Wesele” w Teatrze Współczesnym w Szczecinie.

miGAWKi Z WyCieCZeK 

HoRosKoP
bARAN – Aktywnie spędzaj czas. Teraz tylko to powinno się dla Cie-

bie liczyć. Nie uważasz, że nie robisz kompletnie niczego poży-
tecznego dla świata? Nie siedź bezczynnie.

byK – Brakuje Ci zdrowego rozsądku. Pamiętaj, że życie to nie zaba-
wa, ani nie loteria, na której wygrywa się szczęście. Pomyśl, zanim 
coś zrobisz.

bLiŹNiĘTA – To dobrze, że jesteś szczery, ale czy nie uważasz, że 
czasami nie wypada mówić wszystkiego? Czasami lepiej ugryźć 
się w język zamiast zranić kogoś innego niepotrzebną uwagą na 
jego temat.

RAK – Nie potrafisz usiedzieć w miejscu. Wciąż szukasz wrażeń, któ-
rych mimo wszystko nie będzie brakować w najbliższym czasie. 
Tylko nie przesadzaj z adrenaliną!

LeW – Uważasz, że pierwsze wrażenie jest najważniejsze. Przede 
wszystkim: stawiasz na wygląd. A nie myślałeś nigdy o tym, że 
najpiękniejsze jest niewidoczne dla oczu?

PANNA – Ostatnio nikt nie ma na Ciebie żadnego wpływu. W za-
sadzie to i dobrze. Przecież sam dobrze wiesz co jest dla Ciebie 
najlepsze. Nie daj się wyprowadzić z równowagi.

WAGA – W najbliższych dniach będzie emanował z Ciebie spokój. 
Zachowasz zimną krew nawet w najgorszych sytuacjach, które 
niestety nie będą Cię omijać. Dasz sobie radę.

sKoRPioN – Lubisz stawiać na swoim. To się nie zmieni w niedale-
kiej przyszłości. Może i jesteś kreatywny, ale wiedz, że warto cza-
sami posłuchać tego, co mają do powiedzenia inni.

sTRZeLeC – Dlaczego tak trudno jest Ci się zaangażować w cokol-
wiek? Praca kojarzy Ci się tylko i wyłącznie z wysiłkiem. Nie prze-
konasz się do niczego, jeżeli wciąż będziesz się tylko przyglądać.

KoZioRożeC – Gwiazdy wróżą Ci ogromne szczęście. W szkole 
będzie świetnie, rozumiesz innych, potrafisz słuchać, a co najważ-
niejsze – doradzać. Nie zmarnuj tego!

WoDNiK – Szykuje się naprawdę ciekawa impreza. Przecież nie 
może się odbyć bez Ciebie. Jesteś duszą towarzystwa i wszyscy na 
Ciebie liczą. Nie możesz zawieść znajomych.

Ryby – Nie lubisz się przemęczać, ale jeżeli już coś sobie postano-
wisz – wytrwasz do samego końca. Czeka na Ciebie parę trudnych 
zadań w tym tygodniu, ale przecież potrafisz się zmobilizować.

 

KRAKÓW, Wawel

WARSZAWA, Stare Miasto 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz ze środków budżetu państwa 
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P.U.H. GrUND-maX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

CeNTrUm eDUkaCYJNe 
zIelONa 11

ogłasza nabór na kursy językowe 
– angielski i niemiecki

- wszystkie grupy wiekowe (szkoła podstawowa, 
   gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna oraz dorośli)
- przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych
- przygotowanie do egzaminów zewnętrznych 
   – PET, KET, FCE
- intensywne kursy dla wyjeżdżających za granicę

Podręczniki i materiały dydaktyczne w cenie kursu 
(6�0 złotych rocznie lub 3�0 semestralnie) 

„Pbo-GRiNbUD” sp. z o.o. w Nowogardzie 

pilnie przyjmie do pracy pracowników 
do wykonywania robót budowlanych na realizowanych 

przez „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o. budowach w zawodach:
1. murarz tynkarz,
�. betoniarz – zbrojarz
3. monter instalacji sanitarnych.
Zapewniamy wysokie wynagrodzenie w systemie akordowym.
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicz-
nie w biurze „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o., ul. Boh. Warszawy 103 
telefon 091 57 92 630.
1. Teresa Łukomska – tel. 091 57 92 644.

KeWes FLoRisTiK 
PoLsKA sp. z o.o. 

ul. Nadtorowa 15 
72-200 Nowogard 

ogłasza zapisy osób 
chętnych do pracy 
na sezon jesienny �007 

przy kompozycjach nagrobnych 
i wieńcach adwentowych. 

Prosimy o kontakt osobisty 
w siedzibie firmy przy 

ul. Nadtorowej 15 
lub kontakt telefoniczny 

091 39 26 011 lub 091 39 20 544. 
ZAPRASZAMY

burmistrz Nowogardu 
informuje, że na stronie 

http://bip.nowogard.pl/zamowienia.dhtml 
zamieszczone jest ogłoszenie 

o zamówieniu pn.: Roboty budowlane na 
drogach powiatowych na terenie Nowogardu, 

na drogach gminnych i wewnętrznych gminy 
Nowogard, obiektach infrastruktury komunikacji zbiorowej oraz placach 

stanowiących własność bądź zarządzanych przez Gminę Nowogard w 
obrębie miasta i gminy Nowogard. 

Zamówienie realizowane będzie przez okres 4 lat. 
Termin składania ofert upływa dnia 2 października 2007 r.

Burmistrz Nowogardu  
Kazimierz Ziemba

Naprawa 
i konserwacja podwozi

Mechanika i blacharstwo
Michał Jankowski

                         wojtaszyce 37
                     Tel. 0788 667 9�8
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OG£OSZENIA drObNE Przyjmę 
mechanika 

samochodowego
Tel. 091 39 25 627
kom. 601 987 368

NieRUCHomoŚCi
• Zamienię mieszkanie własnoś-

ciowe 3 pokojowe w bloku plus 
garaż na dom w Nowogardzie z 
dopłatą. 091 39 21 985.

• Kupię dom w Nowogardzie 
może być połowa lub piętro. 
607 066 425.

• Kupię kawalerkę. Tel. 
691 466 449.

• Sprzedam lub zamienię miesz-
kanie 2 pokojowe, 46 m kw plus 
ogród 10 arów, garaż, zabudowa-
nia gospodarcze w Smorawinie 
na Nowogard. Tel. 0605 233 243, 
091 39 77 102.

• Sprzedam ziemię 0,19 ha oraz 
0,63 ha na obrzeżach Nowogardu. 
Tel. 604 651 190.

• Sprzedam lub wydzierżwię kiosk 
na ul. Poniatowskiego 24. Tel. 091 
39 20 467.

• Kupię lub wynajmę garaż ul. Po-
niatowskiego lub Zamkowa. Tel. 
880 690 314.

• Do wynajęcia pomieszczenia na 
biura. 604 97 71 44.

• Do wynajęcia stoiska handlowe. 
604 97 71 44.

• Szukam do wynajęcia dużego 
mieszkania lub domu w No-
wogardzie – rozsądna cena. 
662 709 728.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
58 m kw w Nowogardzie. Cena 
160 000 zł. Tel. 513 153 646.

• Kupię dom w Nowogar-
dzie, połowę lub piętro. Tel. 
606 265 333.

• Szukam garażu do wynajęcia lub 
kupię. 668 732 944.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 poko-
jowe. 508 309 980.

• Poszukuję kawalerki do wynaję-
cia w Nowogardzie. 504 493 228.

• Sprzedam dużą kawalerkę. 091 39 
14 802 po 19.00.

• Kupię ewentualnie wynajmę 
mieszkanie 2 lub 3 pokojowe. Tel. 
608 708 676.

• Sprzedam mieszkanie czteropo-
kojowe o powierzchni 67,7 m kw 
w bloku przy ul. 15 Lutego. Tel. 
0605 423 085 po godz. 15.00.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we, na parterze wraz z garażem 

lub bez, o podwyższonym stan-
dardzie, cena do uzgodnienia. 
Tel. 0607 347 422.

• Poszukuję współlokatora/ki 
Szczecin ul. Kopernika koło 
Bramy Portowej, studenta/ki do 
współdzielenia mieszkania z 3 
osobami, 350 zł + opłaty. Tel. 
506 117 832.

• Do wynajęcia pomieszczenie o 
pow. 28 m kw przy ul. Boh. War-
szawy 82. 501 237 062.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 poko-
jowe od 20.09. Tel. 609 313 000.

moToRyZACJA
• Sprzedam radio cd samochodo-

we PIONEER DEH-30 MP, MP3, 
pilot 4x50 W, gwarancja nowe + 
głośniki x 4 samochodowe. Cena 
kompletu  690,00 zł. Tel 0605 
522 340. 

• Sprzedam VW Golf II, 1992 r., 
poj. 1,4. Tel. 693 409 937.

• Sprzedam 2 nowe komplety opon 
letnich i zimowych o wymiarach 
195 65 R15, cena do uzgodnienia. 
Tel. 0605 522 340.

 Sprzedam samochód Lanos 1,5 
S 4/D srebrny (met.) rok 2000, 
przebieg km 118 tys., serwisowa-
ny, ubezpieczenie do 13.02.2008. 
Kontakt tel. 0601 567 580.

 Sprzedam Daewoo Nubira, 1999 
r., kombi, niebieski metalik, insta-
lacja gazowa, 1,6. Tel. 601 960 945, 
091 39 18 899.

• Sprzedam dwie pługopiaskarki 
na samochodach IFA i ZIŁ, cena 
11 000 zł/ szt. Tel. 091 39 26 824, 
606 879 329.

• Sprzedam VW Transporter T4, 
1997 r., 2,4 D max długi, 3 osobo-
wy, alarm, centralny zamek, po-
duszka powietrzna, elektryczne 
szyby. 609 833 043.

• Sprzedam Hyundai Pony, 1991 
r., poj. 1,5, benzyna + gaz, 1700 
zł – cena do uzgodnienia. Tel. 
693 429 235.

• Sprzedam komplet alufelg z opo-
nami letnimi. 696 116 744.

RoLNiCTWo 
 

• Sprzedam konie. Tel. 668 141 971, 
091 39 18 260.

• Sprzedam jabłka ok. 1,5 tony w 
cenie 50 gr/ kg, odmiana Koksa, 
Bankrut i in. Tel. 091 39 28 005.

• Sprzedam 10 ton owsa zwykłego. 
606 342 404.

• Sprzedam prosięta. 604 390 356.
• Sprzedam do C-360 blok silnika i 

kabinę. 501 237 062.
• Sprzedam talerzówkę podnoszoną 

– opryskiwacz 400 l. 667 839 291.
• Skup kasztanów świeżych 60 gr/

kg. Tel. 667 839 291.
• Sprzedam prosięta. Tel. 091 39 

17 366.

UsŁUGi
• Malowanie, montaż paneli pod-

łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• Profesjonalne strony interneto-
we na indywidualne zamówienie 
– szybki czas realizacji, faktury 
VAT. 0605 522 340.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DyWANoPRANie. 0604 
373 143.

• Transport, przeprowadzki – 
0604 516 451.

• Nauka angielskiego. 0501 
350 107.

• Tipsy – tanio i profesjonalnie + 
parafina. 504 589 679.

• NAPRAWA sPRZĘTU RTV 
Kosmalski, Nowogard Ponia-
towskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

• Artystyczne malowanie pokoi, 
pokoi dziecięcych – tel. 66 77 
84 333.

• Wykonam prace wykończenio-
we, szpachlowanie, malowanie, 
regipsy i panele, docieplenia. 
502 917 758.

• Kompleksowe i profesjonalne 
usługi hydrauliczne w zakresie 
instalacji c.o., wod. kan., gaz. 
Tel. 0697 914 690, 0508 055 569.

•  Tipsy żelowe – tanio. 
609 464 332.

• Korekta wad postawy, rehabilitacja 
dzieci i dorosłych. 695 224 286.

• Usługi dekarsko – ciesielskie 
– przekładka dachu, ciesielka, ko-
miny, podbitki, papa termozgrze-
walna. Szybko, tanio i solidnie. 
693 119 767.

• Uslugi ogólno-budowlane – sta-
wianie domków jednorodzin-
nych, wykończenia wnętrz. Szyb-
ko, tanio i solidnie. 693 119 767.

PRACA
• Zatrudnimy osobę do prac przy 

montażu okien. Wymagane pra-
wo jazdy. Fabryka okien i drzwi 
„OKNO” Nowogard. Tel. 091 39 
25 639.

• Zatrudnimy handlowca do pracy 
w biurze i w terenie. Znajomość 
obsługi urządzeń biurowych, 
prawo jazdy i dyspozycyjność. 
Fabryka okien i drzwi „OKNO” 

Nowogard tel. 091 39 25 639.
• FiRmA bARTeK-Domet za-

trudni magazyniera. Tel. 091 579 
02 63.

• Restauracja „Przystań” zatrudni 
kucharza – dobre warunki pła-
cowe. Tel. 091 39 20 221.

• Restauracja przy stacji paliw 
„sTm” w olchowie zatrudni 
barmankę. Tel. 091 39 20 733.

• Zatrudnię na stałe do systemu 
ociepleń. 605 115 064.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub 
pomocnika. 603 366 286.

• Firma PPUH Giejbo Goleniów 
zatrudni mechanika samocho-
dów osobowych. Tel. 606 948 278, 
091 407 33 07.

• Pilnie przyjmę pracowni-
ka do myjni samochodowej. 
504 935 732.

iNNe
• Sprzedam aparat telefoniczny 

Ericsson K700i, z dodatkowym 
wyposażeniem, na gwarancji, za-
dbany. Tel. 0605 522 340.

• GRZeJNiKi c.o., panelowe, 2-
płytowe, do mieszkania, domku, 
różne rozmiary, także nietypo-
we, nowe i używane. Tel. 091 46 
00 518 lub 0501 446 467.

• JUNKeRsy gazowe, do kuchni, 
łazienki, wersja świeczkowa lub 
elektroniczna na gaz ziemny lub 
propan, cena od 400 zł. Tel. 091 
46 00 518 lub 0501 446 467.

• eLeKTRyCZNe przepływowe 
podgrzewacze wody – 380 V, fir-
my AeG, Vaillant moc 18-21 kw, 
małe gabaryty, idealne do do-
mku, baru, cena od 150 zł. Tel. 
091 469 03 38 lub 0501 446 467.

• PieCe gazowe c.o., Vaillant, wi-
szące lub stojące – ogrzewanie 
lub dwufunkcyjne (ogrzewanie + 
ciepła woda) używane z gwaran-
cją serwisową oraz GAZoWe 
podgrzewacze wody 130-190 li-
trowe, stojące, idealne gdzie jest 
kilka łazienek (domek). Tel. 091 
46 00 518 lub 0501 446 467.

• Owczarki niemieckie, dziewię-
ciotygodniowe, pieski i suczki po 
rodowodowych rodzicach, duże 
– sprzedam. Tel. 091 39 21 828.

• Sprzedam barak budowlany. 
513 153 559.

• Sprzedam wyposażenie sklepu 
odzieżowego. 668 732 944.

• Sprzedam psa Syberian Husky 
– suczka 11 miesięcy. 091 39 
79 372.

• Sprzedam piec kaflowy. 
508 444 087.

• Sprzedam wózek Driver 4XL, 
kółka skręcane, 3 funkcyjny + no-
sidło, mało używany, stan bardzo 
dobry, beżowy. Tel. 607 061 450.

• Kupię ladę chłodniczą. 091 39 
25 939.
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

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

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)

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 26 91
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

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Karina Czernicka 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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NOwOGarD - Szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
SzCzeCIN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

Informacja PkS 091/39-�1-887 lub 091/46-98-31�

ważny od �4.06.�007r.

Nowogard 17.09.2007r.

OFerTY PraCY 
PUP GOleNIów, 

FIlIa NOwOGarD

1. Sprzedawca 
2.   stolarz
3.  Pracownik produkcji
4.   Szwaczka
5.  Kelner, kucharz, pomoc 

kuchenna
6.  Kierowca kat. B (orzeczenie 

o niepełnosprawności)
7.   Glazurnik, murarz – 

tynkarz, szpachlarz – ma-
larz 

8.  Sekretarka księgowa ds. 
magazynowych 

9.   Osoba do k lejenia 
plandek 

10.  Kierowca z kat. C
11.  Kucharz, pokojówka, in-

struktor terapii zajęciowej, 
prac. Socjalny, opiekun

OFerTY PraCY 
z reJONU
1. Kierowca C+E ( Gryfice ) ( 

Goleniów )
2. Kierowca z kat. D (Masze-

wo )
3. spawacz, tokarz, frezer, 

ślusarz – ( Miękowo k. 
Goleniowa )

4.  Kucharz, pomoc kuchen-
na – ( Glewice )

5.  p r a c o w n i k  l i n i i 
produkcyjnej w dziale 
spożywczym – ( Szczecin 
– Dąbie )

6. Mechanik ( Goleniów )
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KP Police II – Pomorzanin Nowogard 2:0 (1:0)

Czegoś wciąż brakuje
Policjanci biegali za piłką

W piątek na stadionie miejskim w Nowogardzie odbyły się II Mistrzo-
stwa Policji Województwa Zachodniopomorskiego w Siedmioosobowej 
Piłce Nożnej. W zawodach uczestniczyła rekordowa ilość bo aż 19 drużyn 
reprezentujących komendy i komisariaty policji. Turniej wygrała Komenda 
Miejska w Szczecinie.

Aktualna tabela:
1.  Hutnik Szczecin 8 18 17-6 
2.  KP II Police 8 16 11-6
3.  Vineta Wolin 8 15 20-8 
4.  Piast Chociwel 8 15 10-7 
5.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 8 13 16-17 
6.  Polonia Płoty 8 13 13-17 
7.  Odra Chojna 8 13 19-14 
8.  Sparta Gryfice 8 13 16-11 
9.  Kluczevia Stargard 8 13 13-10 
10.  Świt Skolwin 8 12 14-17 
11.  Kłos Pełczyce 8 11 12-11 
12.  GKS Mierzyn 8 10 14-16 
13.  Mieszko Mieszkowice 8 7 7-9 
14.  Stal Lipiany 8 7 9-18 
15.  Arkonia Szczecin 8 3 6-14 
16.  Pomorzanin Nowogard 8 0 6-22

Pomorzanin: Haberski – Kram 
(35’ Nieradka), Gołdyn, Skórniew-
ski, Sokulski, D. Gruuszczyński, M. 
Miklas, Partkiewicz, Kawa, K. Miklas 
(70’ M. Gruszczyński), Wielgus (65’ 
Nowacki).

Zdaniem wielu kibiców wyjazdowe 
spotkanie z drużyną KP Police II 
miało być pogromem Pomorzanina. 
Ale nie było. Co prawda nasza dru-
żyna po raz kolejny nie wywalczyła 
żadnego punktu, ale znowu przy 
odrobinie szczęścia mogła to zrobić. 
Scenariusz spotkania ułożył się tak, że 
remis był wynikiem na wyciągnięcie 
ręki, ale... Niestety, po raz kolejny w 
relacjach pojawia się „ale”, gdyż na-
szej drużynie brakuje tego czegoś co 
pozwala wykorzystywać nadarzające 
się okazje.

Ci, którzy spodziewał, że gospo-
darze zmiażdżą Pomorzanin mylili 
się. W pierwszej połowie Policzanie 
mieli przewagę, ale trudno mówić o 
totalnej dominacji. Nasza drużyna 
walczyła i w 7. minucie K. Miklas 
znalazł się sam przed bramkarzem, 
ale nie zdołał go pokonać. Golkiper 
gospodarzy wznowił akcję dalekim 
wykopem, jeden z rywali przejął piłkę 
w środku pola i obsłużył wbiegają-
cego w pole karne partnera. W tej 
sytuacji w szeregach naszej obrony 
doszło do sporego nieporozumienia 
i Gołdyn samotnie próbował zastawić 
pułapkę ofsajdową, w konsekwencji 
czego rywal znalazł się sam przed 
Haberskim. Nasz bramkarz był bliski 
wygrania tego pojedynku, jednak KP 
Police objęło prowadzenie. 

Szybko zdobyta bramka ustawiła 
przebieg pierwszej połowy. Go-
spodarze nie forsowali tempa a ich 
uderzenia nie sprawiały większych 
problemów Haberskiemu, bo albo 
mijały bramkę, albo nasz bramkarz 
zdołał wybijać piłkę. Z kolei Pomo-
rzanin tylko raz zagroził bramce 
Policzan, kiedy Wielgus strzelił zza 
pola karnego, lecz piłka przeleciała 
obok bramki.

W drugiej połowie Pomorzanin 
próbował odrobić straty i w 60. mi-
nucie był tego bardzo bliski. K. Miklas 
poradził sobie z dwoma obrońcami, 
wdarł się w pole karne i mając przed 
sobą tylko bramkarza został faulo-
wany. Sędzia nie miał wątpliwości, 
pokazał faulującemu czerwoną kartkę 
i podyktował rzut karny. Do piłki 
ustawionej na jedenastym metrze 
podszedł Gołdyn, ale trafił prosto 
w słupek, a celnej dobitki arbiter 
nie uznał. Zgodnie z przepisami za-
wodnik wykonujący rzut karny ma 
prawo dobić piłkę tylko w sytuacji 
gdy dotknie jej bramkarz. Po chwili w 
dobrej sytuacji strzeleckiej znalazł się 
Wielgus, ale bramki nie zdobył.

Wspomniany na początku tej 
relacji brak tego „czegoś” znów dał 
o sobie znać i kibice mogli obejrzeć 
powtórkę z meczu z Kłosem Pełczyce. 
Grający w osłabieniu rywal po raz 
czwarty w tym sezonie zdołał zadać 
decydujący cios. Pomorzanin nacie-
rał, ale brakowało skuteczności, a na 
domiar złego w 82. minucie nadział 
się na kontrę. Haberski mając przed 
sobą jednego z rywali nie zdołał go 
powstrzymać i ten zdobył bramkę 
na 2:0.

„Nie byliśmy zespołem gorszym, 
- powiedział po meczu trener Pomo-
rzanina Zbigniew Ceranka – uwa-
żam, że zasłużyliśmy na remis. W 
pierwszej połowie przewagę mieli 
gospodarze, ale w drugiej połowie to 
my przeważaliśmy. Staraliśmy się, ale 
niestety, znowu nie wykorzystaliśmy 
rzutu karnego i niedługo potem stra-
ciliśmy bramkę.”

Wyniki pozostałych meczów:
     Arkonia Szczecin - Sparta 

Gryfice 2:2, Kluczevia Stargard - Vi-
neta Wolin 4:0, Piast Chociwel - Stal 
Lipiany 1:0, Odra Chojna - Hutnik 
Szczecin 0:1, Świt Skolwin - Mieszko 
Mieszkowice 2:0, Orzeł Trzcińsko-
Zdrój - GKS Mierzyn 5:2, Kłos Peł-
czyce - Polonia Płoty 0:1.

Andrzej Garguliński

Zespoły podzielono na 4 gru-
py, gdzie grano systemem każdy z 
każdym. Z poszczególnym grup do 
dalszych gier awansował zespół z naj-
większą ilością punktów. Reprezanta-
cja KPP Goleniów, w której grało wie-
lu nowogardzkich funkcjonariuszy 
trafiła do grupy B i po zwycięstwach 
z KPP Wałcz 1:0 i KP Szczecin Nie-
buszewo 2:0 oraz porażkach z KMP 
Koszalin 2:5 i Wydziałem Kryminal-
nym KWP Szczecin 0:1  z sześcioma 
punktami zajęła trzecie miejsce 
odpadając z dalszej fazy rozgrywek. 
Po fazie grupowej przyszedł czas 
na półfinały. Jak pierwszy prawo do 
walki o ostateczny tryumf wywalczył 
sobie SPAP Szczecin (Antyterroryści) 
pokonując KPP Świdwin 1:0. W finale 
mieli zmierzyć się z KMP Szczecin, 
która rozgromiła Wydział Krymni-
nalny z KWP Szczecin 6:1. 

Mecze decydujące o ostatecznej 
kwalifikacji były bardzo zacięte. Kwe-
stia trzeciej pozycji rozstrzygnięta 
została dopiero po rzutach karnych 
wygranych przez KPP Świdwin 5:4. 
natomiast w finale KMP Szczecin 
wygrał 1:0 zdobywając tym samym 
tytuł mistrza województwa, wywal-
czając puchar ufundowany przez Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji w 
Szczecinie insp. Tadeusza Pawlaczyka. 
Puchar za drugie miejsce ufundowa-
ny został przez Komendanta Powiato-
wego Policji w Goleniowie insp. Lesz-
ka Skotnickiego. Zdobywcy trzeciego 
miejsca otrzymali puchar Starosty 
Goleniowskiego, natomiast plasu-
jący się tuż za podium policjanci z 
WydziałuKryminalnego KWP Szcze-
cin otrzymali puchar Komendanta 
Komisariatu Policji w Nowogardzie. 
Najlepszym strzelcem turnieju został 
zawodnik Wydziału Kryminalnego 
KWP Szczecin Daniel Babicki zdoby-

wając 9 bramek i otrzymując puchar 
ufundowany przez Burmistrza No-
wogardu Kazimierza Ziembę.

Ponadto Grzegorz Nowak zdobył 
nagrodę ufundowaną przez Vice 
Starostę Goleniowskiego Tomasza 
Kulinicza dla najlepszego zawodni-
ka KPP Goleniów. 
 
Końcowa tabela mistrzostw: 
1. KMP Szczecin 
2.SPAP Szczecin 
3.KPP Świdwin 
4.Wydz.Krym. KWP Szczecin 
5.KMP Koszalin 
6.OPP Szczecin 
7.KPP Szczecinek 
8.KPP Goleniów 
9.KP Szczecin Dąbie 
10.KPP Białogard 
11.KPP Kołobrzeg 
12.KPP Pyrzyce 
13.KP Szczecin Niebuszewo 
14.KPP Choszczno 
15.KPP Stargard Szcz. 
16.RPI Szczecin 
17.Wydz.Konowjowy KWP Szcze-
cin 
18.KP Szczecin Śródmieście 
19.KPP Wałcz 

Na  Mist rzostwach  Komen-
dę  Powiatową Pol ic j i  w  Go-
l e n i o w i e  r e p r e z e n t o w a l i ; 
Wiesław Ziemba, Przemysław Pawlak, 
Dariusz Kiedas, Dariusz Mazurowski, 
Refał Wrzosek, Grzegorz Nowak, 
Grzegorz Tandecki, Leszek Lorent, 
Jacek Borek, Krzysztof Pawlak, Marek 
Kubiś oraz Tomasz Prochowski. Tur-
niej mógł się odbyć dzięki wsparciu 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, 
klubowi LKS Pomorzanin Nowogard 
a także lokalnym przedsiębiorców.

Andrzej Garguliński
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rozpocząłeś pracę lub staż 
a nie wybrałeś jeszcze funduszu emerytalnego? 

Nie daj się wylosować i przyjdź do najlepszych. 
oFe „Dom” od wielu lat plasuje się w czołówce wszelkich rankingów. 

Sprawdź nas na gospodarczych stronach „Rzeczpospolitej”.
Zadzwoń i umów się na spotkanie 694 281 784

reklama
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Nasza sonda

autorytety
W dzisiejszej sondzie zapytałem osoby napotkane oraz wybrane, sprawujące 

funkcje publiczne o to czym jest dla nich autorytet i czy istnieją według nich 
osoby, które zasługują na to miano.

ks. Ireneusz kamionka – pro-
boszcz parafii 
Matki Bożej Fa-
timskiej w now-
ogardzie

A u t o r y -
tet istnieje dla 
mnie na dwóch 
płaszczyznach 
osobowej i insty-
tucjonalnej. Jeżeli 

chodzi o osobę, to jest to ktoś godzien 
zaufania, reprezentuje określony 
poziom i kieruje się w życiu prawdą, co 
jest niezwykle istotne, gdyż nie można 
zbudować autorytetu bez prawdy.

Autorytet istnieje także w sferze 
instytucjonalnej, czyli jest to insty-
tucja, w której mamy zaufanie, wspar-
cie, i która w pewien sposób może 
poprowadzić nas w życiu. 

Jeżeli chodzi o autorytety osobowe 
to mam tutaj na myśli zarówno osoby 
żyjące, jak i te, które odeszły już do 
wieczności. Najważniejszym os-
obowym autorytetem jest dla mnie 
Jezus Chrystus, gdyż tak jak inni 
kapłani i wierni jestem jego uczniem. 
Ziemskim autorytetem, który odszedł 
już do Pana jest bez wątpienia Ojciec 
Święty Jan Paweł II, według mnie 
największy Polak, który posiada 
ogromną spuściznę swego nauczania, 
nie tylko w wymiarze teologicznym, 
filozoficznym czy też historycznym, 
ale i literackim. Jeżeli chodzi o autory-
tety żyjące to zalicza się do nich obecny 
Papież Benedykt XVI, do którego mam 
bezwzględne i jednoznaczne zaufanie. 
Autorytetem są dla mnie również rod-
zice, ich postawa i zachowanie. 

Istnieją także ludzie, których można 
uznać za autorytety w pewnych dziedz-
inach życia, w których funkcjonują np. 
na polu zawodowym czy tez w sferze 
moralności itp.

W sferze instytucjonalnej natomi-
ast wzorcem jest dla mnie Kościół, 
w swoim nauczaniu na temat życia 
człowieka, jego postępowania. Szanuję 
także autorytet np. prezydenta Polski 
czy też instytucji rządzących naszym 
państwem, ale nie jest to już autorytet 
bezwzględny, to znaczy, że nie muszę 
się z nim ze wszystkim zgadzać. 

Pan kamil kądziela
Według mnie jest to wzór do 

naśladowania. Np. osoba, która po-
siada własne przemyślenia i kieruje 

się w życiu swoim 
rozumem i nie ulega 
wpływowi innych. 
Tacy ludzie nie są 
często akceptowani 
prze grupę, wiem, 
gdyż sam zetknąłem 

się z takim przykładem. Uważam, że 
nie należy się wtedy lękać i stawać w 
obronie takiej osoby.

Pan jacek andrysiak wicedyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1 w now-
ogardzie

Autor ytet  to 
k t o ś ,  n a  k i m 
m o ż e m y  s i ę 
wzorować. Auto-
rytety występują 
w wielu dziedzi-
nach życia, które 
nas interesują i 
tam ich poszuku-

jemy. Stanowią go dla mnie osoby, 
które mają swoje pasje czy też hobby, 
wykonują je bardzo dobrze i trafiają w 
moje gusta. Wykonuję zawód nauczy-
ciela i w związku z tym wzorami dla 
mnie byli zawsze nauczyciele bardzo 
mi bliscy, którym zawsze starałem się 
dorównać. 

Jeżeli miałbym mówić o konkretnych 
postaciach to np. w nowogardzkim 
środowisku lekarskim będą to państwo 
Buragasowie. Wśród sportowców, 
którzy odnieśli jakieś znaczące sukcesy 
są to Marek Leśniak, Jerzy Mostowski, 
który zawsze pamiętał skąd wyszedł. 
Był on moim pierwszym trenerem, 
uważam, że najwięcej się od niego 
nauczyłem. W skali naszego kraju bez 
wątpienia jest to Adam Małysz, który 
nawet wtedy gdy jego forma nie jest 
najlepsza zachowuje zawsze wysoki 
poziom. W skali światowej natomiast 
autorytetm jest dla mnie Ojciec Święty 
Jan Paweł II, jako orędownik pokoju, 
braterstwa i wiary. 

Mówiąc o autorytetach nie mógłbym 
zapomnieć o rodzicach, którym 
zawdzięczam najwięcej.

Szanuję również ludzi, którzy ukazują 
w Polsce i za granicą przywiązanie do 
naszego kraju, dlatego nie mogę się 
pogodzić z wypowiedziami pan-
ów Kwaśniewskiego, Geremka czy 
Mazowieckiego, którzy niepoch-
lebnie wypowiadali się o Polsce za 
granicą, wprowadzając przez to w błąd 
międzynarodową opinię publiczną.

Pan Marek kopciuch
Autorytetem jest dla mnie człowiek, 

k t ó r y  m o ż e 
prowadzić nas 
przez życie, jest 
w pewnym sensie 
nauczycielem. W 
dzisiejszej sytu-
acji, gdy wiele 
moralnych au-
torytetów upada 

raczej nie mam takiego wybranego 
autorytetu. 

Pani Mirosława Przybyłek,  
-  d y r e k t o r 

ndk
J e s t  t o  n a 

pewno osoba, 
k t ó r a  s w o i m 
zachowaniem i 
postępowaniem 
daje  przykład 

innym. Taki był 
właśnie Ojciec Święty Jan Paweł II, 
który mówił, że „człowiek jest wielki 
nie przez to, kim jest, co ma, lecz przez 
to, co może dać drugiemu”. Ten cytat 
jest moim życiowym drogowskazem 
i mottem. Bardzo często przytaczam 
te słowa dziękując ludziom, którzy 

pomagają lub wspierają różne in-
icjatywy. Jan Paweł II był dla mnie 
takim drogowskazem i jest dalej, bo 
wiem, że jest.

Pani anna kozłowska z wnuczką 
karolinką

Autor ytet  to 
o s o b a  g o d n a 
zaufania, którą 
l u b i m y  b ą d ź 
przyjaźnimy się 
z nią. Nie widzę, 
aby był ktoś, kogo 

mogłabym nazwać autorytetem.
ps

Tragiczna data 17 września 1939 r

Zarząd koła Związku Sybiraków serdecznie zaprasza mieszkańców 
Nowogardu, władze lokalne i młodzież szkolną  na obchody 68 rocznicy 
zdradzieckiej napaści Związku Sowieckiego na Polskę.

Program uroczystości:
- godz.10.50 msza święta w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Rafała 

Kalinowskiego.
- godz. 12.00 spotkanie pod Pomnikiem Pamięci Sybiraków na cmen-

tarzu:
- hymn,
- wystąpienie Prezesa,
- złożenie kwiatów i zapalenie zniczy,
- modlitwa, 
- lekcja historii.



DZIENNIK
NOWOGARDZKI �7-10.10.�007 r. 

reklamareklama

Dla niezorientowanych 
Czytelników przedstawiamy 
fragmenty ustawy o referen-
dum lokalnym niezbędne w 
trakcie podejmowania de-
cyzji o zorganizowaniu tej 
formy wyrazenia woli przez 
mieszkańców.

utawa z dnia 15 września 
2000 o referendum lokal-
nym

Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 2. pkt 1. W referendum lokal-

nym, zwanym dalej „referendum”, 
mieszkańcy jednostki

  samorządu terytorialnego jako 
członkowie wspólnoty samorządowej 
wyrażają w

  drodze głosowania swoją wolę 
co do sposobu rozstrzygania sprawy 
dotyczącej

  tej wspólnoty, mieszczącej się 
w zakresie zadań i kompetencji or-
ganów danej

  jednostki lub w sprawie odwołania 
organu stanowiącego tej jednostki

Rozdział 3
 Przepisy ogólne dotyczące refer-

endum przeprowadzanego
 na wniosek mieszkańców
 Art. 11. pkt 1. Z inicjatywą 

przeprowadzenia referendum na 
wniosek mieszkańców jednostki

  samorządu terytorialnego wystąpić 
może:

   1) grupa co najmniej 15 oby-
wateli, którym przysługuje prawo 
wybierania do

     organu stanowiącego danej 

jednostki samorządu terytorialnego, 
a w

     odniesieniu do referendum 
gminnego także pięciu obywateli, 
którym

     przysługuje prawo wybierania 
do rady gminy.

Art. 13 pkt 1 – Inicjator referendum 
na swój koszt podaje do wiadomości 
mieszkańców

danej jednostki samorządowej 
przedmiot zamierzonego referendum, 
przy czym podanie do wiadomości w 
gminie,następuje w sposób zwycza-
jowo przyjety w danej gminie.

Art .  14.  pkt  1.  W terminie 
60 dni od dnia powiadomienia 
przewodniczącego zarządu jed-
nostki

  samorządu terytorialnego o 
zamiarze wystąpienia z inicjatywą 
przeprowadzenia

  referendum jego inicjator zbiera 
podpisy mieszkańców uprawnionych 
do

  wybierania organu stanowiącego 
danej jednostki samorządu teryto-
rialnego,

  którzy chcą poprzeć inicjatywę w 
tej sprawie.

4. Mieszkaniec jednostki samorządu 
terytorialnego popierający wniosek 
o

  przeprowadzenie referendum po-
daje na karcie nazwisko, imię, adres

  zamieszkania i numer ewiden-
cyjny PESEL. Dane te potwierdza 
własnoręcznym

  podpisem. Wycofanie udzielonego 
poparcia jest bezskuteczne.

Weźmy sprawy w swoje ręce

koniec zabawy 
z przebiegiem obwodnicy

Wielokrot-
n i e  n a 
łamach DN 
poruszaliśmy 
sprawę prze-
biegu obwod-
nicy Nowoga-
rdu w ciągu 
drogi krajowej 
„6” Szczecin 
– Gdańsk.

Jak wynika z naszych rozmów i 
kontaktów dla przeważającej części 
mieszkańców naszej gminy oczy-
wiste jest, że obwodnica powinna 
przebiegać stroną południową mia-
sta włączając ruch tranzytowy trasy 
stargardzkiej. Mimo głosów opi-
nii publicznej, której dajemy od 
dawna wyraz na łamach DN władze 
samorządowe w sprawie przebiegu 
obwodnicy nie podejmują żadnej in-
terwencji. Nie będziemy analizować 
tutaj powodów takiego zachowania, 
istotne w tej chwili jest to, że pojawia 
się tutaj zagrożenie, iż z powodu 
bierności lokalnego samorządu w 
tej sprawie zostanie zrealizowany 
projekt obwodnicy, której przebieg 
jest zły i szkodliwy dla miasta. Przy-
pomnijmy niektóre aspekty strony 
proceduralnej trybu podejmowania 
decyzji w tej sprawie. Inwestorem 
obwodnicy jest zarządca drogi kra-
jowej nr 6. Samorządowi Nowogardu 
przysługuje prawo wyrażenia opinii 

w tej sprawie. Stosowną uchwałę 
Rada Miasta podjęła w roku 1993 r.! 
Wyraziła wtedy aprobatę dla prze-
biegu obwodnicy, która przecina ter-
eny chronione za harcówką, biegnie 
ponad głównymi ujęciami wody pit-
nej Nowogardu za byłą „winiarnią” na 
Kościuszki i nie rozwiązuje problemu 
tranzytu szosy stargardzkiej. Jest to 
przebieg oczywiście zły. Upływające 
lata i zmiany gospodarcze na mapie 
miasta rozszerzyły jeszcze katalog 
argumentów przeciw takiemu prze-
biegowi. Niestety, mimo, że niektórzy 
radni podnoszą kwestię obwodnicy, 
to raczej koncentrują się na sprawie 
przyspieszenia terminu jej wykonania 
(co jest oczywiste) pomijając kwestię 
jej przebiegu (za wyjątkiem radnego 
Paśki).

Konkludując – nie można liczyć 
w tej sprawie na sprawne działanie 
samorządu. Dlatego korzystając 
z możliwości ustawy o referen-
dum lokalnym informujemy, że 
zawiązała się grupa inicjatywna, która 
rozpoczęła prace celem wdrożenia 
procedury przeprowadzenia refer-
endum lokalnego w sprawie prze-
biegu obwodnicy. Niech mieszkańcy 
wypowiedzą swoje opinie czy popierać 
czy też nie dotychczasowe stanowisko 
samorządu w tej sprawie.

Marek Słomski
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rZeMIeŚLnIcy, PrZedSIĘBIOrcy
W dniu 16 września o godz. 15.00 

w Kościele Parafialnym pw. WNMP w Nowogardzie 
odbędzie się Msza Św.

Będziemy dziękować Panu Bogu 
za łaski otrzymane w ciągu 60 lat 

obecności rzemiosła na Ziemi Nowogardzkiej. 

Serdecznie zapraszamy 
Mieszkańców Ziemi Nowogardzkiej, Przyjaciół

 i Sympatyków Rzemiosła.

Zarząd CECH-u

rewitalizacja 
godzi w koalicję!

Przyjęcie dokumentu pod nazwą „Lokalny Plan Rewitalizacji Mia-
sta Nowogard” miało być najważniejszym punktem obrad środowej Sesji 
Rady Miejskiej. Tak się jednak nie stało – projekt planu odrzucono, a Sesje 
zdominowały zapytania i interpelacje radnych oraz protesty wniesione 
przez mieszkańców ul. Osiedlowej oraz grupę rzemieślników, którym Urząd 
wypowiedział warunki dzierżawy.

Wielokrotnie już pisalismy, że 
Plan Rewitalizacji jest dokumen-
tem niezbędnym, aby można było 
czynić starania o środki pomocowe 
z Unii Europejskiej. Z drugiej st-
rony przyjęcie Planu jest niezbędne 
dla Rady Miejskiej aby mogła 
w budżecie Gminy na rok 2008 
zarezerwować środki na tzw. wkład 
własny do realizacji planowanych 
inwestycji.

Na przedłożonym przez Wydział 
Rozwoju Lokalnego i Funduszy 
projekcie planu radni nie zostawili 
suchej nitki. Wsłuchując się w ich 
krytyczne uwagi (a był ten pro-
jekt „wałkowany” wcześniej na 
posiedzeniach Komisji) można 
wyciągnąć tylko jeden wniosek – 
przedłożony radnym dokument to 
bubel za który pracownicy WRLiF 
powinni się nie tylko wstydzić…

Autorzy projektu nie dołożyli 
staranności nawet przy wstępnych 
założeniach na bazie których budu-
je się plan. Statystyki o ludności, 
zatrudnieniu i bezrobociu z roku 
2003, uwzględniono firmy, które 
już dawno nie istnieją, nieaktualne 
dane o sieci wodociągowej i kanal-
izacyjnej…

Z planami typowej rewitalizacji 
czyli poprawy wizerunku miasta 
poprzez nową zabudowę lub przys-
tosowanie starych budynków do 
harmonii z otoczeniem to problem 
dogadania się podmiotów prywat-
nych, spółdzielczych, wspólnot 
oraz instytucji samorządowych i 

państwowych co do zakresu prac 
i partycypacji w kosztach. Sądząc 
po niektórych danych (cytował 
radny Andrzej Wasiak) o poro-
zumieniu trudno mówić – czy 
szpital jest w stanie wnieść swój 
wkład w rewitalizację budynków 
szpitalnych i okolicznych terenów 3 
miliony złotych? Czy kilku prywat-
nych właścicieli wniesie w koszty 
rewitalizacji okolic ich posiadłości 
44 tysiące złotych? Czy Starostwo 
wyda na rewitalizację budynku po 
byłym hotelu „Cisy” kilka milionów 
złotych? Te pytania właściwie 
zakończyły dyskusje .

Burmistrz stwierdził, że czasu 
jest już mało, ale wystarczająco 
dużo by plan poprawić i uaktualnić. 
O samopoczuciu radnych pisać 
nie będę …(o wadze problemu 
świadczy wypowiedź wicebur-
mistrza Artura Gałęskiego – czytaj 
obok). 

Inne punkty obrad to sprawozdanie 
burmistrza z działalnosci między 
Sesjami, oraz odpowiedzi na pety-
cje mieszkańców – piszę o tym w 
osobnych artykułach.

Radni zadali burmistrzowi ponad 
100 pytań – odpowiedzi nie otrzy-
mali, bo burmistrz nie był w stanie 
przygotować się do referowania sze-
rokiego zakresu problemów. Zgod-
nie z regulaminem autorzy pytań 
odpowiedź na pismie otrzymają w 
ciągu 7 dni.

LMM

czyżby 
koniec koalicji PO- PSL?

Po wczorajszej sesji RM kiedy to doszło do krytyki projektu Lokalnego 
Planu Rewitalizacji Miasta Nowogard poprosiliśmy o wypowiedź wicebur-
mistrza Artura Gałęskiego.

Wczorajszy ostry atak radnego PSL 
Andrzeja Wasiaka na Wydział Roz-
woju Lokalnego I Funduszy , który 
mnie podlega zagroził trwałości 
koalicji PO-PSL w gminie i jak 
dowiadujemy się również w powiecie 
i Sejmiku. Dziś na rozmowy do No-
wogardu przybywa Przewodniczący 
Sejmiku Michał Łuczak. Platfor-
ma nie ukrywa irytacji z powodu 
bezzasadnego ataku radnego PSL. 
Przecież za braki i zafałszowania 
danych w Lokalnym Programie 
Rewitalizacji odpowiada poprzed-
nia koalicja głównie SLD, które 
miało pod sobą Wydział Promocji .  
To jest granda - odszukałem do-
kumenty i wyszło, że to poprzedni 
Kierownik Wydziału 

podpisał protokół odbioru 11 stycz-
nia 2007 roku: “potwierdzam realiza-
cję usługi zgodnie z zapisami umowy” 
- dodajmy umowy z 25 października 
2006 roku gdzie opracowujący zo-
bowiązał się  do “nadzwyczajnej 
staranności”. Czyżby koledzy z PSL 
zapomnieli, kto wtedy zajmował się 
promocją. Moim zdaniem rozpoczęła 
się kampania wyborcza i niektórym 
radnym marzy się fotel burmistrza. 
Ja nie mam nic przeciwko temu, 
ale na pomawianie i obciążanie  
odpowiedzialnością młodych, kreaty-
wnych ludzi, którzy w 3 miesiące 
pozyskali ponad 150 tys. złotych dla 
gminy nie pozwolę.To jest poprostu 

granda. Pytam Pana radnego Wa-
siaka czy sprawdził, kto odpowiada 
za te błędy zanim sformułował swoje 
tezy. Pytam również kto odpowiada 
za opracowanie “Strategii Rozwoju 
Miasta i Gminy Nowogard na lata 
2007 - 2013”? Jeśli pan radny nie wie 
to odpowiadam - takze poprzedni 
kierownik Wydziału Promocji, który 
protokołem z dnia 15 grudnia 2006 
roku potwierdził odbiór dzieła zgod-
nie z umową z 15.10.2006 r. Za oba 
te opracowania Gmina zaplaciła. Za 
Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta 
Nowogard 29 280 zł, a za Strategię 
Rozwoju 19 520 zł i aktualizację 4 
880 zł.

 Jeśli tak ma wyglądać koalicja to 
my z PO dziękujemy za nią kolegom z 
PSL. Stawiam tylko pytanie z kim chcą 
pozyskiwać pieniądze unijne? Może 
sentyment do starego koalicjanta 
jest silniejszy niż realizm polityczny. 
Postawiłem sprawę jasno Burmistrzo-
wi  - jeśli tak ma być dalej i trwać po-
dwójna gra wobec nas - składam rezyg-
nację. Dość podwójnej gry Panowie!  
Albo jesteśmy w koalicji, albo 
nasze drogi się rozchodzą. Spra-
w a  j e s t  p r o s t a  a l b o  a l b o  ? 
O  pr z ebieg u  teg o  naj powa ż -
n i e j s z e g o  k o n f l i k t u  w  k o a -
l i c j i  b ę d z i e m y  i n f o r m o w a ś  
naszych Czytelników. 

Lesław M. Marek

Zaprosili nas…
 - cech rzemieślników i Przedsiębiorców na obchody 60-lecia Rzemiosła 

Ziemi Nowogardzkiej.
Uroczystości rozpoczną się w niedzielę 16 września o godz. 15.00 mszą 

świętą 
w kościele pw. WNMP. Około godz. 16.30 planowany jest przemarsz po-

cztów sztandarowych w kierunku restauracji „Przystań”.
- Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzechowie na jubileuszowe 

obchody  60-lecia OSP w tej miejscowości.
Uroczystości rozpoczną się w dniu 22 września o godz. 11.00  - w programie 

polowa msza święta, apel, wręczanie odznaczeń i pokazy strażackie.
Dziękujemy!

uwaga wędkarze
Kolo M-G PZW Nowogard organizuje w dniu 15 września otwarte zawody 

wędkarskie spławikowe o Puchar Dożynkowy ufundowany przez Burmistrza 
i Starostwo Dozynek.

Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 14.09.2007. Zbiórka zawodników o 
godzinie 7.00 kolo Neptuna.

Zarząd
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Starościną dożynek 
danuta nowak

Już w sobotę w Nowogardzie odbędą się tradycyjne Dożynki. Na Starościnę 
Dożynek wybrana została sołtys Błotna pani Danuta Nowak, zaś na Starostę 
sołtys Orzechowa pan Marian Białczak. O ich wyborze na pełnienie tej 
funkcji w czasie dożynek zadecydowało szczególnie wielkie zaangażowanie 
w wykonywaną pracę społeczną.Udało mi się porozmawiać z tegoroczną 
starościną dożynek, która z chęcią odpowiedziała na kilka pytań.

jak zareagowała Pani na wieść 
o tym, że została Pani starościną 
dożynek?

Byłam zasakoczona. Funkcję sołtysa 
pełnię od niedawna, to moja pierwsza 

praca społeczna. Nie spodziewałam 
się, że tak szybko zostanę zauważona i 
wybrana na starościnę dożynek. Bardzo 
cieszę się, że to właśnie ja zostałam tak 
wyróżniona.

Z kim prowadzi Pani gospodarst-
wo?

Gospodarstwo prowadzę z mężem. 
Mam trzy córki: Najstarsza Małgosia 
mieszka w Tychach, średnia Ania uczy 
się w liceum, a najmłodsza Dorota w 
technikum. Obie córki pomagają mi 
prowadzić gospodarstwo. 

jak duże jest Pani gospodarstwo i 
jaki ma charakter?

Mam 14 hektarów ziemi. Prowadzę 
produkcję rolną nastawioną na zboża. 
Zajmuję się także hodowlą trzody 
chlewnej.

Od ilu lat prowadzi Pani to gospo-

darstwo?
Zawsze pomagałam rodzicom w 

pracy na gospodarstwie, dlatego oboje 
przepisali je na mnie w 1989 roku.
Od tego czasu prowadzę samodzielną 
działalność gospodarczą.

jak ocenia Pani tegoroczne żniwa?
Słabo. W tamtym roku zbiory były ob-

fitsze, mimo że była susza. Po własnych 
zbiorach zauważam, że były ona małe. 
Żniwa też były ciężkie i długo będę je 
pamiętała. Tak samo jak mieszkańcy 
wsi, którzy nie są zadowoleni z tegoroc-
znych zbiorów. Dożynki są, ale żniwa 
nie zakończyły się jeszcze.

czy działalność społeczna przynosi 
Pani satysfakcję?

Tak, przynosi mi satysfakcję, choć 
jest trudno. Nie ukrywam, że lubię 
udzielać się społecznie. Kilka lat temu 
byłam Przewodniczącą Rady Rodziców 
i pełniłam w niej długą kadencję. W 
wolnych chwilach lubię rozmawiać z 
mieszkańcami wsi, dzięki temu poznaję 
ich radości i smutki. 

czym zajmuje się Pani oprócz bycia 
sołtysem i rolniczką?

Oprócz gospodarsrwa rolnego 
pracuję także zawodowo. Prowadzę 
filię biblioteczną w Błotnie. Pracuję tam 
już 24 lata. Filia ta mieści się w Szkole 
Podstawowej w Błotnie i podlega pod 
Bibliotekę Publiczną w Nowogardzie. 
Wszystkie zbiory udostępniane są nie 
tylko uczniom, ale także mieszkańcom 
Błotna i okolic. Korzystając z okazji 
chciałabym podziękować za współpracę 
dyrektor biblioteki pani Zofii Pilarz, 
wszyskim pracownikom biblioteki, a 
także moim czytelnikom.

jak ocenia Pani swoją pracę w 
szkole?

Dobrze współpracuje mi się z 
gronem pedagogicznym. Mam wielki 

szacunek do pana dyrektora Tomasza 
Żelazowskiego. Jeszcze raz korzystając 
z okazji chciałabym podziekować za 
współpracę wszystkim pracownikom 
szkoły w Błotnie. Jestem zadowolona 
z tej pracy, mam dobry kontakt z 
dziećmi, interesują mnie problemy 
szkoły, czuję się z nią związana.

co sądzi Pani o teraźniejszej sytu-
acji w Błotnie?

Ludzie prowadzą działa lność 
gospodarczą, ale coraz częściej szukają 
dodatkowych zajęć. Jest ciężko i trzeba 
sobie radzić. Nasza wieś się rozwija, 
wielu ludzi  przybyło tutaj z okolic.

czy na polskiej wsi jest miejsce dla 
młodzieży?

Młodzież z Błotna podejmuje studia, 
wielu młodych ludzi jednocześnie 
studiuje i prowadzi gdziałalność 
gospodarczą. Niektórzy  wyjeżdżą i już 
nie wracają. Znajdują sie też tacy, którzy 
wracają i przejmują gospodarstwo po 
rodzicach. Dużą nadzieję pokładamy w 
Unii Europejskiej, której dotacje mogą 
dofinansowywać gospodarstwa i tym 
samym mogą pomóc w zatrzymaniu 
ludzi młodych na wsi.

jak czuje się Pani przed sobotnią 
uroczystością?

Jestem trochę zdenerwowana. 
Chciałabym, żeby wszystko dobrze 
wypadło.

jak zachęciłaby Pani mieszkańców 
gminy nowogard do przybycia na 
dożynki?

Dożynki są raz w roku i każdy powin-
ien w nich uczestniczyć. Serdecznie 
zapraszam więc na tę uroczystość.

dziękuję za rozmowę.
Katarzyna Bielas

Oszukani z Osiedlowej?
Jednym z punktów obrad Sesji było rozpatrzenie skargi mieszkańców ul. 

Osiedlowej. Właściciele mieszkań zakupionych od Gminy czują się oszukani 
przez ZBK.

Oto krótkie wprowadzenie w problem 
jaki dręczy mieszkańców trzech bloków 
przy

 ul. Osiedlowej 1, 2 i 3. 
Były to bloki komunalne. Gdy nada-

rzyła się okazja i możliwość lokatorzy 
sukcesywnie wykupywali mieszkania 
na własność i powstawały wspólnoty 
mieszkaniowe. Budynki te miały cen-
tralne ogrzewanie z kotłowni w bloku 
wojskowym 700-lecia 4. Wojskowa 
Administracja w trosce o oszczędności 
wypowiedziała umowy na dostawę 
ciepła do w/w budynków i ZBK zmu-
szony był do odłączenia instalacji od 
kotłowni.

Mieszkańcy pozostali bez ogrze-
wania i szybko zaczęli instalować 
indywidualne ogrzewanie gazowe. 
Nie wszystkich było na to stać , nie-
którzy już trzeci rok pozostają bez 
ogrzewania

Mieszkańcy twierdzą, że zostali po-
dwójnie oszukani – pierwszy raz przy 
zakupie – mieszkanie z CO to wyższy 
standard i wyższa cena rynkowa miesz-
kania. Drugi raz gdy im zabrano CO i 
polecono zakładać indywidualne CO 
obiecując zwrot kosztów instalacji. To 
tak jak by mi ktoś sprzedał samochód, 
a za trzy dni zabrał silnik i kazał jechać 
– mówi rozżalony mieszkaniec. Kielich 
goryczy dopełnia świadomość , że przy 
obecnie obowiazujących zniżkach ku-
piliby te mieszkania za jedną piątą tego 
co płacili jeszcze dwa lata temu.

Burmistrz podczas Sesji nie dał 
mieszkańcom konkretnej odpowiedzi 
(czy musieli czekać na ten moment aż 
do godz. 17.40?). Podobno rozwiązy-
wane są zawiłości prawne.

Do sprawy będziemy wracać.
LMM
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komu umorzyć, komu?
Takie ironiczne pytania padały w kuluarach 

Sesji w dniu 12.09.2007 r. Wszystko zaczęło się 
od mieszkańców ul. Osiedlowej, którzy pytali jak 
to się dzieje, że bogatym umarza się dziesiątki 
tysięcy, a nam nie można zwrócić kosztów CO? (O 
problemach mieszkanców ul. Osiedlowej w innym 
miejscu). Komentarz redakcyjny do poniższej listy 
będzie w terminie późniejszym. Dzisiaj tylko pytania 
o zasadność umarzania podatku właścicielowi ter-
enów po byłej jednostce w Glicku (trwa to już kilka 
lat), podobnie z polem golfowym. Gdy właściciel so-
bie nie radzi to niech ziemię sprzeda – inni zapewne 
wypracują zysk dla siebie i dla gminy!

Nie widzę tu „ważnego interesu podatnika”.
LMM

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz 
jednostek organizacyjnychnieposiadających 
osobowości prawnej, którym w zakresie 

podatków lub opłat w 2006 roku udzielono 
umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł, 
wraz ze wskazaniem kwot. 

Przyczyną umorzenia jest ważny interes 
płatnika. 

Podstawa prawna: art.14 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

Lp Nazwisko i imię K w o t a 
umorzenia

zl

1. Andrzej ewski Jerzy 1.412,00

2. Barszcz Grzegorz 1.025,00

3. Biernacki Henryk 2.736,00

4. Bonda Lesław 1.129,00

Bonda Ryszard 219.565,00

6. Brocki Henryk 2.073,00

7. Centała Alicja 999,00

8. Ciechanowski Jan 1.694,00

9. Ciechanowski Stanisław 6.924,00

10. Czyżak Adam 507,00

11. Damas Edyta 603,00

12. Dobruchowski Grzegorz 1.415,00

13. Doskocz Maria 513,00

14. Gała Edward 714,00

15. Garbaciak Przemysław 1.569,00

16. Garło Teresa 636,00

17. Gebala Dariusz 1.426,00

18. Głąbecki Kazimierz 978,00

19. Gołdyn Bernard 1.034,00

20. Husarz Izabela 808,00

21. Husarz Marian 771,00

22. Iwańska Irena 11.067,00

23. Jarochowicz Krystyna 1.322,00

24. Jasińska Teresa 558,00

25. Jarząb Ryszard 670,00

26. Kania Kazimierz 1.145,00

27. Kluszczyński Stefan 535,00

28. Kalanek Marian 561,00

29. Kolanek Stanisław 988,00

30. Kozlowski Jan 598,00

31. Kozubska Krystyna 617,00

32. Kram Andrzej 610,00

33. Krata Jerzy 2.030,00

34. Luter Zbigniew 3.120,00

35. Łazowska Barbara 604,00

36. Majchrzak Artur 1.167,00

37. Majdziński Henryk 517,00

38. Michalska Barbara 4.453,00

39. Muraszko Julia 620,00

40. Nowak Władysław 523,00

41. Ogiewa Stefan 649,00

42. Olbińska Bożena 648,00

43. Olejnik Dariusz 792,00

44. Olejnik Witold 665,00

45. Ołdak Janusz 849,00

46. Pałczyńska Zofia 660,00

47. Piaszczyk Maria 658,00

48. Radel Jerzy 1.728,00

49. Rosiak Jan 3.242,00

50. Saja Jerzy 526,00

51. Sawicki Andrzej 664,00

52. Sienkowski Ireneusz 1.600,00

^ Smal Jarosław 34.543,00

54. Szymczak Anastazja 505,00

55. Tomala Józef 702,00

56. Tracz Bogusław 1.771,00

57. Tracz Mikołaj 1526.00
58. Urbański Krzysztof 546.00
59. Wawreńczuk Piotr 1986.00
60. Wawrzyniak Marek 633.00
61. Wawrzyńczak Leon 1922.00
62. Welik Kazimierz 1081.00

63. Wojciechowski Arkadiusz 934.00
64. Wojciechowski Dariusz 2403.00
65. Wrona Tadeusz 2876.00
66. Zaluski Marian 676.00
67. Zieliński Daniel 713.00
68. Zagoń Włodzimierz 518.00
69. Żebrowski Tomasz 586.00
70. “U HENIA” 

Spółka Jawna
3530.00

71. Spółdzielnia Kółek 
Rolniczych

1336.00

72. Regionalne Centrum 
Przedsięb.

30398.00

73. Cech Rzemielśników 
i Przedsięb.

2050.00

74. “PORTA NOVA” 
Spółka z o.o.

11259.00

75. Serocki Mariusz 825.00
76. Serocka Bożena 1100.00
77. Szubartowski Ryszard 1918.00
78. Sobczak Krzysztof 1225.00
79. Świstek Marianna 1703.00

Wykaz osób prawnych i fizycznych, 
którym w 2006 roku udzielono
pomocy publicznej

Podstawa prawna: art, 14 p* 2 lit. f ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych

1.  Buliński Adam
2.   Kubicki Woj ciech >
3.  „ALL-POL” s.c.
4.  F.U.H. FedeńczakAdam
5.   ELDAS Sp. Jawna
6.  NOWiRZHU„ROMULUS”
7.   PHUESO
8.   Śmigieł Ryszard
9.   P.H. „HURTPOL”
10. Burzyński Grzegorz
11. Lubczyński Arkadiusz
12. Jurczyk Jan
13. Firma „ROHEM”
14. REM Spółka Akcyjna
15. RIETER AUTOMOTIYE 
Poland Sp. z o.o.
16. „U Henia” Spółka Jawna
17. Nowak Marek
18. „SATURN” s.c.
19. Brzost Stanisław
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Przetrwaliśmy i mamy się dobrze
W y w i a d  z  P r e z e s 

Przedsiębiorstwa robót drogowych 
w nowogardzie krystyną Łazarz.

dziennik nowogardzki: jak 
to jest być prezesem jednej z 
największych, jeśli nie największej 
firmy w nowogardzie?

krystyna Łazarz: Nigdy się nad 
tym nie zastanawiałam. Myślę, że 
przy mojej załodze i przy latach pra-
cy to wydaje mi się, że jest to ciężka 

praca, ale i zaszczyt, jakiś prestiż, 
który mobilizuje i daje siły. Przede 
wszystkim mam wspaniałą załogę, z 
większością osób pracuję już ponad 
trzydzieści lat, także to jest też bard-
zo ważne, że jest stabilna załoga, na 
którą można liczyć. Przecież to nie 
ja wszystko robię, to ona wykonuje 
roboty, odbiory. Dużo rzeczy nie 
jest zależnych ode mnie, ale i od 
ludzi, pogody, od sprzętu, a jednak 
w całości daje to dobry efekt. My na 
wszystkie roboty dajemy gwarancje, 
do roku do trzech a nawet pięciu lat 
i nie mieliśmy takich kłopotów, że 
były jakieś roboty usterkowe. Jeśli 
się zdarzały to na tyle drobne, że nie 
bardzo obciążały nas finansowo. 

Odrobina historii. jak to się stało, 
że państwowy wówczas rejon dróg 
Publicznych stał się firmą świetnie 
radzącą sobie w wolnorynkowej 
rzeczywistości?

Zmiany ustrojowe spowodowały 
to, że trzeba było oddzielić wykon-
awstwo od zarządzania. I myślę, 
że to była trafna decyzja. W 1991 
roku były pierwsze próby tego i na 
pół roku dano nam taką ochronkę 
tworząc gospodarstwo pomocnicze 
Dyrekcja Okręgowej Dróg Pub-
licznych w Szczecinie. Zostałam 
wówczas kierownikiem tymcza-
sowym tego gospodarstwa, a kolega 
Czerkowski poszedł do zarządzania. 
Wcześniej było tak, że on był dyrek-
torem RDP a ja jego zastępcą. Nie 
ukrywam, że do końca mi to nie 
pasowało, pytałam dlaczego ja, 
kobieta, idę na produkcję, kiedy 

czasy były bardzo ciężkie, a on 
zostaje przy zarządzaniu. Dyrek-
tor DODP twierdził, że dam sobie 
radę, że jestem młoda, ambitna i na 
pewno wszystko pójdzie dobrze. I 
faktycznie, udało się. Przez pół roku 
było to gospodarstwo pomocnicze 
a od 1 stycznia 1992 roku nastąpiło 
przekształcenie w przedsiębiorstwo 
państwowe. I tak było do 2000 roku, 
kiedy staliśmy się przedsiębiorstwem 

prywatnym, spółką 
akcyjną. Lata 1992 
– 2000 to był bardzo 
ciężki okres, przede 
wszystkim, jeśli chod-
zi o sprzęt. Cały czas 
coś dokupowaliśmy, 
bo  sprzęt ,  któr y 
o t r z y m a l i ś m y  z 
byłego RDP nie był 
najlepszy. Podział 
był taki, że co lepsze, 
zarówno sprzęt jak 
i budynki, szło do 
zarządzania, bo tam 
jest budżet, a my choć 
przedsiębiorstwo 
państwowe byliśmy 

samodzielni .  My musiel iśmy 
doposażyć się od nowa. A więc było 
ciężko. 

Nasz Rejon zawsze był dobrym 
Rejonem, mimo, że mamy nieza-
ciekawe położeni, tylko droga nr 
6, żadnych innych krajowych, ale 
udało nam się to wszystko w jakiś 
sposób utrzymać. Myślę więc, że 
mój charakter i załogi sprawił, że nie 
znikliśmy z rynku. Przecież były Re-
jony w Szczecinie Dąbiu, Stargardzie 
czy Gryficach i na dzień dzisiejszy 
nie ma tych przedsiębiorstw, a jeśli 
są to zostały sprzedane w obce 
ręce. Myślę, że zaważyło na tym 
dużo czynników. W poprzednim 
systemie ta firma prowadzona była 
w miarę dobrze, więc mieliśmy 
jakąś renomę na rynku, a po drugie 
praca moja i mojej załogi sprawiła, 
że zostaliśmy i na dzień dzisiejszy 
jesteśmy bardzo liczącą się firmą. 
Mamy dosyć duży przerób, myślę, 
że w zachodniopomorskim jesteśmy 
w tej chwili najlepiej usprzętowienia 
jeśli chodzi o roboty drogowe. 
Mamy własny sprzęt, własną firmę 
z własnym kapitałem. Od 2000 roku 
jest to spółka akcyjna, w spółce byli 
pracownicy i dwie osoby obce, bo 
takie były założenia. Dziś akcje 
nadal są w posiadaniu pracown-
ików a 50 % udziałów ma Grupa 
Kapitałowa „Pol-Dróg” do której 
się przyłączyliśmy. W tej chwili ma 
ona 19 firm drogowych. Myślę, że 
dojrzeliśmy do tego, choć bardzo 
bałam się, żeby nie stracić tego co 
już miałam.

Właśnie. czy Prd jest jeszcze 
autonomiczną firmą czy już tylko 
częścią Grupy kapitałowej?

Na d a l  j e s t  au t o n o m i c z n a 
firmą, oni nie mają u nas pakietu 
większościowego, jesteśmy na part-
nerskich układach. Ale dojrzeliśmy 
do tego. Sytuacja nas do tego 
nie zmuszała, jesteśmy najlepszą 
firmą Grupy i nie było powodu by 
podejmować jakieś drastyczne kroki. 
Zrobiliśmy to ze względu na rynek, 
jest dużo obcego kapitału, który jest 
ekspansywny, ze względu na prze-
targi, które wymagają odpowiednich 
przerobów, danych finansowych 
nie pozwalając danej firmie do nich 
przystąpić. Zamiast wiązać konsor-
cja z obcymi firmami woleliśmy z 
tymi. Razem jesteśmy już półtora 
roku, sprawdza nam się to dobrze. 
W negocjacjach cenowych przy 
zakupie materiałów jest łatwiej, 
bo negocjując zakup dla 19 firm 
uzyskujemy lepsze warunki. Myślę, 
że to była trafna decyzja. 

Pytanie, które nurtuje wiele 
osób. dlaczego nowogardzka firma 
zdecydowała się na lokalizację wyt-
wórni mas bitumicznych w Golen-
iowskim Parku Przemysłowym?

Odpowiedź na to pytanie jest 
bardzo prosta. W Nowogardzie 
mamy już jedną wytwórnię i nadal 
będzie ona działać. W pewnym 
momencie pojawiły się jakieś speku-
lacje, że my przenosimy firmę. 
Nie, nie mamy takiego zamiaru. 
Tam będzie tylko wytwórnia mas 
bitumicznych. A przystępując do 
Grupy Kapitałowej jako wkład 
otrzymaliśmy goleniowską firmę, 
więc teraz w stu procentach jesteśmy 
właścicielami PRD w Goleniowie. 
Przejęliśmy Goleniów. Z czasem 
chcemy połączyć te dwie firmy, 
bo nie ma sensu trzymać dwóch 
firm, więc będzie odwrotnie, to 
Goleniów przyjdzie do Nowogardu. 
Tam będzie oddział zarządzany z 
Nowogardu. A o lokalizacji nowej 
wytwórni zadecydowało to, że ter-
az jest bardzo trudno postawić 
wytwórnię w mieście, nawet w 
terenie przemysłowym. W Nowoga-
rdzie mamy kłopoty, ciągle przesz-
kadza to mieszkańcom, mimo, że 
w tej chwili odpylanie i cała reszta 
zrobione jest w ten sposób, że to 
nikomu nie powinno przeszkadzać. 
Mimo to są jakieś uwagi. My na 
okrągło robimy operaty ochrony 
środowiska i zawsze są pozytywne. 
W tej chwili postawienie wytwórni 
w terenie zabudowanym jest bardzo 
trudne a Park Przemysłowy jest 
właśnie po to. Chcieliśmy postawić 
dużą wytwórnie, na miarę XXI albo 
i XXII wieku i dlatego na to się 

zdecydowaliśmy. Decyzję podjęliśmy 
bardzo szybki, przystąpiliśmy do ne-
gocjacji z firmą, w której mieliśmy 
ją kupić, złożyliśmy wniosek po-
mocowy i z końcem czerwca ub.r. 
dostaliśmy dotację i już w sierpniu 
kupiliśmy działkę. I wpływ na tę 
decyzję miało to, że wytwórnia będzie 
się mieścić w Parku Przemysłowym, 
nic więcej. W tej chwili mamy tam 
spokój, bo ten teren jest właśnie po 
to by były tam zakłady przemysłowe. 
Jesteśmy bardzo dumni z tego co 
powstało, mieliśmy sporo obaw, to są 
jednak ogromne koszty. Mogliśmy to 
zrobić w Goleniowie, bo po przejęciu 
tamtejszej wytwórni mieliśmy tam 
dwa place, ale miesiąc temu ją 
sprzedaliśmy. 

I dzięki temu mieszkańcy Golen-
iowa są zadowoleni, że przestała 
kopcić.

Tak. Mieliśmy zamiar najpierw 
tam ją postawić, bo jednak mieliśmy 
tam uzbrojony teren, więc ileś 
milionów by nam zostało na inne 
inwestycje. Okazało się jednak, że 
mimo, że jest to przemysłowa część 
Goleniowa to mogą być kłopoty z 
pozwoleniami, trwałoby to wiele 
dłużej i nie wiadomo czy by nam się 
udało. A tak mamy duży plac i myślę, 
że na tym nie poprzestaniemy, może 
wkrótce zrobimy tam wytwórnię 
betonu. Zostawiliśmy sobie tam 
trochę placu, te 4 ha z czasem za-
gospodarujemy, ale teraz musimy 
odsapnąć od tej inwestycji bo ona 
jednak wyniosła 16 mln zł. 

c z y  z  p u n k t u  w i d z e n i a 
przedsiębiorcy włodarze nasze-
go miasta robią wszystko by 
przyciągnąć tu inwestorów? co ma 
GPP czego nie ma nowogard?

Trudno to ocenić. Mam tę firmę 
i wydaje mi się, że mam ją z boku, 
nie w Nowogardzie. Tak to czuję 
jako szef tej firmy. Może dlatego, 
że ja w Nowogardzie, i w domu i w 
firmie, jestem mniej niż dwa tygod-
nie w miesiącu, bo oprócz funkcji 
prezesa jestem prezydentem naszej 
Izby Drogownictwa zrzeszającej 
wszystkie tego typu firmy, również 
te zachodnie jak Strabag. Może 
dlatego nie mam okazji tak dobrze 
czuć co tu się dzieje, ale powiem, 
że mną też za bardzo nikt się nie 
interesuje, a ja nie mam czasu by 
coś ode mnie wychodziło. Jeżeli 
wychodzi coś od władza miasta 
to ja tego nie lekceważę, ale nie za 
bardzo czuję by wychodziła jakaś 
inicjatywa np. spotkania. Mam firmę 
tak jakby z boku. Uważam, że bardzo 
dużo robię dla Nowogardu, bo gdy 
pomagam szkołom czy służbie 
zdrowia to robię to właśnie dla Now-
ogardu. Sfinansowaliśmy wykonanie 
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nakładek asfaltowych nad jeziorem... 
Nie widzę jednak dużego zainter-
esowania i nie będę występowała 
przed orkiestrę, bo na prawdę mam 
dużo zajęć. Jeśli włodarze miasta 
chcieliby skorzystać moich porad, 
to powinni, bo jednak dużo wiem 
na temat drogownictwa, biznesu i 
zarządzania firmą. Myślę, ze rodzi 
się pytanie dlaczego nie korzysta się 
z porad szefów firm, jeżeli chodzi o 
zarządzanie i ekonomie, bo to prze-
nosi się na miasto tak samo, wydaje 
mi się, że jest to bardzo podobne 
zarządzanie. Ja za bardzo w politykę 
ani zarządzanie miastem nigdy się 
nie bawiłam, dlatego, że nie mam 
na to czasu. To co robię bardzo mi 
pasuje, i firma i ludzie i ten zawód, 

ale myślę, ze mogłabym dużo wnieść 
ze swojego doświadczenia i ze swojej 
pozycji w drogownictwie, szczegól-
nie polskim drogownictwie. 

Reasumując powiem, że włodarze 
ani mi nie przeszkadzają ani nie 
pomagają.

Ironizując można powiedzieć, że 
jest to niemal idealny liberalizm.

Nie wiem czy idealny, ale wydaje 
mi się, że na dzień dzisiejszy powinni 
bardziej pomagać. Pomysł bur-
mistrza Goleniowa z tym Parkiem 
Przemysłowym był niesamow-
ity. Przecież wszędzie można było 
stworzyć taki park, kupić trochę 
terenu i stworzyć. To jest jego nie-
samowity pomysł, zresztą wydaje mi 
się, że ten człowiek zawsze miał dużo 

pomysłów i to dobrych. Te tereny 
są bardzo drogie, za tyle hektarów 
nie zapłacilibyśmy nigdy takich 
pieniędzy w jakimś dzikim terenie, 
ale powstał Park Przemysłowy, który 
skupia firmy, które nie mają już 
tego problemu, że ktoś wybuduje 
tam dom i w pewnym momencie 
zacznie mu przeszkadzać wytwór-
nia. Jest to Park przeznaczony na 
zakłady, na przemysł. My jesteśmy 
w Parku Przemysłowym, ale nie w 
strefie ekonomicznej i czekamy na 
decyzję o zwolnieniu z podatku od 
nieruchomości. Pan burmistrz nam 
to obiecał i jest szansa. Ten teren 
by bardzo drogi a my dając zatrud-
nienie ludziom, więc powinni o tym 
pomyśleć.

czy możemy poznać cenę tego 
terenu?

Za 4 ha zapłaciłam około 1 mln 
zł. 

Poważny zastrzyk dla budżetu.
Poważny zastrzyk, a takich działek 

jest tam dużo. A wcześniej czy 
później dojdą podatki nie tylko 
od działki, ale i nieruchomości, 
która jest bardzo droga. Zdaję sobie 
sprawę, że w pewnym momencie 
zaczną nas obciążać, ale ta wyt-
wórnia będzie pracowała na siebie i 
będzie zarabiała.

dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Andrzej Garguliński

dzwony u św. rafała
W kościele pw. św. Rafała Ka-

linowskiego zainstalowano nowe 
dzwony.

W środę rano na dzidzińcu kościoła 
stanął dźwig i do pracy ruszyła ekipa 
producentów, która w tym celu 
przyjechała do nas aż z Przemyśla. 
D z w o ny  z o s t a ł y  w c i ą g n i ę t e 
błyskawiczne, niewielkie problemy 
były tylko ze stalową konstrukcją, na 
której mają zawisnąć.

Na kościelnej wieży ukończonej 

w 2002 roku zawisną trzy dzwony: 
„św. Rafał” ufundowany przez wi-
ernych Nowogardu, „Jan Paweł II” 
ufundowany prze nowogardzki 
PSL i „Ofairy Sybiru” ufundowany 
przez Sybiraków. Ich koszt wraz 
z montażem wyniósł około 140 
tys. zł. Po raz pierwszy oficjalnie 
będziemy mogli je usłyszeć po mszy 
17 września.

test i foto Ag

Dzwony w całej okazałości.

Przed rozpoczciem zawieszania dzwonów ks. Kazimierza Łukjaniuka 
odwiedzili Kazimierz Ziemba, Mieczysaw Laskowski i państwo 
Zieleśkiewicz.

Po chwili ruszono do pracy.

Dzwony zostały wciągnite błyskawicznie...

...niewielki problem był tylko ze stalową konstrukcją, na której mają 
zawisnąć.



DZIENNIK
NOWOGARDZKI10 m - Nr 69 (1606)

Syn Sylwi Poźniak 
ur. 5.09.07 
z Nowogardu

Córka Magdaleny 
i Jacka ur. 10.09.07 
z Nowogardu

 Witamy wśród nas...

Córka Magdaleny 
i Jacka ur. 10.09.07 
z Nowogardu

Syn Barbary Walczak 
ur. 11.09.07 
z Błądkowa

Córka Anny Kłujsza 
ur. 5.09.07 z Dobrej

Syn Krystyny 
Staniszewskie j  ur. 
6.09.07 z Łobza

W obiektywie Jana korneluka   - Nowogard „wczoraj”

Syn Marty Franczuk 
ur. 6.09.07 z Rekowa

Syn Małgorzaty 
Krajewskiej ur. 6.09.07 
z Mogielnicy

Córka Ewy Grygorce-
wicz ur. 9.09.07 
z Osiny

Syn Joanny Lewan-
dowskiej ur. 8.09.07 
z Czermnicy

Syn Honoraty Bojko 
ur. 8.09.07 
z Bodzęcina

Syn Anny Krzyszto-
szek ur. 9.09.07 
z Nowogardu

Pokrywanie kamiennej nawierzchni ulicy Jedności Narodowej (obecnie 3 Maja) asfaltem
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Z okazji 
40 rocznicy 

ślubu 

janinie i Stefanowi
Balbus

moc najserdeczniejszych życzeń,
szczęścia, zdrowia, spokoju

oraz pomyślności na dalsze lata 
wspólnego życia

składają
synowie z żonami i dziećmi

oraz mama Bronisława

Z okazji 
50 rocznicy 

pożycia małżeńskiego

Marii i Stanisławowi
krystkiewicz

najserdeczniejsze gratulacje
oraz życzenia radości, 

pomyślności
i zdrowia na dalsze 

lata wspólnego życia
składają

dzieci z rodzinami, 
wnuki i prawnuki

Sukcesów w życiu, 
szczęścia w miłości,

dużo uśmiechu, dużo radości,
spełnienia wszystkich

 najskrytszych marzeń, 
samych przyjemnych w Twym 

życiu zdarzeń

Łukaszowi Skryplonek
z okazji 25 urodzin

oraz pomyślnego
 ukończenia studiów

najserdeczniejsze życzenia 
składa tata

oraz babcia z dziadkiem

Skutery dla Policji

Specyfikacja 
techniczna:
Silnik 2 suwowy 
jednocylindrowy
rodzaj chłodzenia powietrzem
Pojemność 49 ccm 
Ilość kM 6,2 kM
Waga 81 kg
Felgi 12 cali
Hamulec przód tarczowy
Hamulec tył bębnowy
Zbiornik paliwa 6 l 
długość 1740mm
Szerokość 700mm

Podczas Sesji RM w dniu 12 września dokonano uroczystego przekaza-
nia dwóch skuterów zakupionych przez Gminę Nowogard na doposażenie 

Policji.
Uchwałę o przeznaczeniu 

90 tysięcy złotych z budżetu 
Gminy radni podjęli w cz-
erwcu br.

Zakupiono dwa skutery 
Vivacity marki pegueot.

Podczas  przekazania 
przedstawiciel Komendy 
Powiatowej Policji dziękował 
Gminie Nowogard za ścisłą 
współpracę z Komisariatem 
Policji i za pomoc (przy-
pominamy o wyposażeniu 
w komputery, pomoc przy 
remoncie pomieszczeń i 
urządzaniu izby zatrzymań 

oraz „izby niebieskiej”). Skutery pomogą szybko dotrzeć do miejsc gdzie 
łamane jest prawo i naruszany porządek publiczny. Nie będą one jednak 
zastępować patroli pieszych.

Wierzymy, że zdecydowanie pomogą w zwalczaniu drobnej przestępczości 
i wpłyną na poprawę bezpieczeństa nas wszystkich zwykłych obywateli.

Szerokiej drogi!
LMM, foto A. Sawicki

PS. Dla fanów motoryzacji podajemy dane techniczne skutera i uwagę 
dystrybutora – skuter w codziennej eksploatacji wymaga tylko dolewania 
oleju i paliwa. Jest niezawodny, zwrotny (skręt 70 cm), najlepiej sprawdza się 
podczas jazdy z pasażerem. Prędkość maksymalna 85 km/godz. Praktycznie 
po mieście 58 km/godz. Zużycie paliwa ok. 3 l na 100 km, co przy 

6-litrowym zbiorniku pozwala przejechać 180 km bez tankowania.

Sprzątanie Świata 2007
15 września na terenie gminy No-

wogard odbędzie się akcja Sprzątanie 
Świata. Jest to akcja ogólnoświatowa, 
mająca na celu ukazanie ludziom 
konieczności dbania o środowisko 
naturalne.

W  t y m  roku  w  spr z ąt an i e 
zaangażowane są wszystkie szkoły 
publiczne jak i przedszkola. Młodzież 
chętnie bierze udział w tej akcji, 
przez co uczy się doceniania przy-
rody jak i zauważa jak szkodliwy dla 
środowiska może być człowiek.

Na potrzeby sprzątania Urząd 
Miejski przeznaczył zaplanowane 
wcześniej środki. Zostało zaku-
pionych 1600 worków na śmieci 
i 3 tys. par rękawiczek. W akcję 
zaangażowany jest także Celowy 
Związek Gmin, który zasponsorował 
600 worków oraz materiały infor-

macyjne dotyczące akcji. Zebrane 
śmieci będą zbierane nieodpłatnie z 
ustalonych miejsc przez ZUK w ciągu 
następnego tygodnia.

Corocznie w akcję Sprzątanie 
Świata zaangażowanych jest ok. 3 tys. 
ludzi, głównie młodzieży szkolnej. 
Wciąż brakuje większego zaintere-
sowania sprzątaniem dorosłych 
mieszkańców. Jako wzór mogą służyć 
członkowie Rady Osiedla numer 3. 
Wspólnota Mieszkaniowa chętnie 
bierze udział w sprzątaniu okolicy.

Każdego roku zebranych jest ok.  
8 ton śmieci, co świadczy o ogromie 
odpadów zalegających w lasach, 
parkach i miejscach publicznych. 
Tak więc zapraszamy na sprzątanie 
świata, bo nikt za nas tego nie zrobi.

Katarzyna Bielas

W sobotę uczniowie wybierają się na sprzątanie świata, ale tych śmieci raczej 
nie są w stanie posprzątać. Czy ktoś inny się tym zajmie?
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Firma 
zatrudni 

handlowca
na samodzielne stanowisko

Tel. 503 032 234

SkleP Z kOmINkamI
nowogard 

ul. Boh. Warszawy 103 a
Oferuje:
- sprzedaż wkładów kominkowych i pie-

ców grzewczych firmy „JOTUL” – 10 lat 
gwarancji

- wkładów kominkowych firmy „LECH-
MA” – 5 lat gwarancji

- sprzedaż wkładów kominkowych in-
nych firm, materiałów montażowych, 
obudów i akcesorii kominkowych

- montaż wkładów zakupionych u nas lub 
przez zleceniodawcę

- wykonywanie obudów projektowanych 
indywidualnie

- wykonywanie kominków tradycyjnych 
otwartych

- naprawy i przeglądy kominków
Oferta specjalna:
- wkład kominkowy 14 kw – 1050 zł
- obudowa + belka – 1350 zł

Sklep otwarty 
od poniedziałku do piątku

9.00 – 17.00, soboty 9.00 – 13.00
Tel. 091 �9 �� 000, kom. �07 967 �0�
e-mail: kominkisolowiej@neostrada.pl

uWaGa! 
Najbliższy kurs na 
Przewóz Osób

 i rzeczy 
rozpocznie się dnia 

28.09.2007 r. 
Szczegółowe informacje pod 

nr tel. 091 39 27 467, 
tel. 509 910 772. 

Serdecznie 
zapraszamy!

członkowie
 „Szarych Szeregów” 

proszeni są o kontakt 
z Publicznym Gimnazjum 

nr 1 w Nowogardzie 

tel. 091 39 26 280 
w związku z przyjęciem 

przez szkołę imienia
 „Szarych Szeregów”.

Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy 
w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 7 

na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych Dz.U. nr 79  
z 2006 poz. 550 art. 4 ust.8 

ogłasza konkurs ofert na:
budowę kotłowni gazowej 60 kW w pomieszczeniu gospodar-
czym budynku oddziału dziecięcego przy ul. Wojska Polskiego 

72 na terenie działki nr 651/1 w obrębie 2 miasta Nowogard. 
SIWZ:

1. W konkursie ofert mogą brać podmioty prawne i fizyczne, 
które posiadają niezbędne 
uprawnienia, wiedzę i doświadczenie oraz wykażą się, że reali-
zowali budowy podobnego typu o mocy powyżej 50 kW. 
2. Kryterium wyboru oferty: cena – 100%
3. Termin złożenia oferty do 21.09.2007r godz. 13:00
4.Termin otwarcia ofert w dniu 21.09. 2007r godz. 14:00 w pok. 
4 dyrekcji Szpitala SPSR w Nowogardzie
5. Materiały do pobrania złożenia oferty, można pobrać w pok. 4 
Dyrekcji Szpitala SPSR
6. Ofertę należy składać w sekretariacie pok. 2 Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie 

ul. Wojska Polskiego 7 w zamkniętej kopercie opatrzonej 
    napisem ”konkurs ofert na budowę kotłowni gazowej w 

budynku oddziału dziecięcego”.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez 

podania przyczyny.

Informacje dodatkowe udziela  
Jan Słaby tel. 091-3921356 wew. 167.

Sołtys oraz rada Sołecka wsi Boguszyce 
serdecznie dziękują sponsorom za pomoc w zorganizowaniu 

imprezy pt. „Wakacje 2007”, która odbyła się 31.08.2007 r.
1. Urząd Miasta i Gminy – Nowogard
2. p. Edyta Klimko
3. P.H.U. Biurex
4. Władysław Banachomski
5. F.H. Józef Szymczak
6. I.Z. Grabowscy – Masarnia Ościęcin
7. M. Urtnowska – stoisko na rynku
8. Piekarnia „Saturn”
Serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę z Państwem.

Z poważaniem
Sołtys wsi Boguszyce

aneta Sobczak

Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy
w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 7

informuje, że rozpoczął szczepienie ochronne 
przeciw grypie.

Cena szczepienia:
28 zł – dla pacjentów Przyszpitalnej Przychodni POZ –SPSR 
Nowogard
30 zł dla pozostałych pacjentów

Zainteresowani, proszeni są o kontakt telefoniczny, 

tel. 091-3921356 wew. 102 lub 169.
Szczepienie ochronne przeciw grypie są wykonywane codziennie od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00 
w Przyszpitalnej Przychodni POZ. 

W Klubie Abstynenta „Hania”

Pożegnanie lata
W dniu 1 wrzesnia Klub abstynenta 

„Hania” zorganizowal imprezę dla 
dzieci pod wymowną nazwą „Pożeg-
nanie lata”. Warto zaznaczyć, że jest to 
już kolejna tego typu impreza i pew-
nie będzie organizowana co roku.

Spotkania pełnego konkursów i 
zabaw nie popsuła nawet kapryśna 
pogoda – każde dziecko wygrywało 

bowiem drobny upominek i dosta-
wało słodycze.

Organizatorzy szczególnie dziękują 
Krzysztofowi Szwabowiczowi głów-
nemu sponsorowi

niezwykłego spotkania. Starszym 
także się coś należało – były więc 
pieczone kiełbaski!

IKar
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Zapraszamy do sklepu 
„NIe TYlkO po � zł”
naprzeciw boiska Szkoły Podstawowej nr 2

przy ul. żeromskiego
w godz. 10.00 – 18.00 

w soboty 10.00 – 14.00

Jeśli masz ukończone 7 lat
i pragniesz uczyć się gry 

na fortepianie, akordeonie 
lub instrumentach 

elektronicznych przyjdź do nas.

Informacje 
tel. 091 �9 �� 9��

lub osobiście 
ul. � maja �/� 

Szkoła muzyki

CeNTrUm eDUkaCYJNe 
ZIelONa 11

Ogłasza nabór na kursy językowe 
– angielski i niemiecki

- wszystkie grupy wiekowe (szkoła podstawowa, 
   gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna oraz dorośli)
- przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych
- przygotowanie do egzaminów zewnętrznych 
   – PET, KET, FCE
- intensywne kursy dla wyjeżdżających za granicę

Podręczniki i materiały dydaktyczne w cenie kursu 
(6�0 złotych rocznie lub ��0 semestralnie) 

Firma MOnTBud sp. z o.o.

zatrudni pracowników 
w zawodach budowlanych.
Chętni proszeni są o zgłaszanie się 

osobiście w siedzibie firmy: 
MONTBUD sp. z o.o. ul. Górna 4, 

72-200 Nowogard lub pod numerem 
tel. 091 39 26 861.

„PBO-GrInBud” Sp. z o.o. w nowogardzie 

pilnie przyjmie do pracy pracowników 
do wykonywania robót budowlanych na realizowanych 

przez „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o. budowach w zawodach:
1. murarz tynkarz,
�. betoniarz – zbrojarz
�. monter instalacji sanitarnych.
Zapewniamy wysokie wynagrodzenie w systemie akordowym.
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicz-
nie w biurze „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o., ul. Boh. Warszawy 103 
telefon 091 57 92 630.
1. Teresa Łukomska – tel. 091 57 92 644.

„PBO-GrInBud” Sp. z o.o. w nowogardzie 
zleci pilnie wykonanie wymiany konstrukcji drewnianej dachu 

oraz wykonanie pokrycia dachu blachodachówką wraz 
z ołaceniem  i ociepleniem o powierzchni ��0,00 m kw.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w 
biurze „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o., ul. Boh. Warszawy 103 telefon 091 
57 92 630. kontakt Wanda krysiak – telefon 091 57 92 637.

keWeS FLOrISTIk 
POLSka Sp. z o.o. 

ul. Nadtorowa 15 
72-200 Nowogard 

ogłasza zapisy osób 
chętnych do pracy 
na sezon jesienny �007 

przy kompozycjach nagrobnych 
i wieńcach adwentowych. 

Prosimy o kontakt osobisty 
w siedzibie firmy przy 

ul. Nadtorowej 15 
lub kontakt telefoniczny 

091 39 26 011 lub 091 39 20 544. 
ZAPRASZAMY

Burmistrz nowogardu 
informuje, że na stronie 

http://bip.nowogard.pl/zamowienia.dhtml 
zamieszczone jest ogłoszenie 

o zamówieniu pn.: roboty budowlane na 
drogach powiatowych na terenie Nowogardu, 

na drogach gminnych i wewnętrznych gminy 
Nowogard, obiektach infrastruktury komunikacji zbiorowej oraz placach 

stanowiących własność bądź zarządzanych przez Gminę Nowogard w 
obrębie miasta i gminy Nowogard. 

Zamówienie realizowane będzie przez okres 4 lat. 
Termin składania ofert upływa dnia 2 października 2007 r.

Burmistrz Nowogardu  
Kazimierz Ziemba

dzieci ze Świetlicy
 „Promyk” 

serdecznie dziękują Państwu 
Wiesławie i adamowi krys 

za ofiarowanie przyborów 
szkolnych.
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Poradnia Medycyny Pracy 

nZOZ „SanuS” 
pokój. 210 w Przychodni 

(ul. kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okreso-

we i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
uWaGa aBSOLWencI!!! 

ceny PrOMOcyjne!
rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

P.U.H. GrUND-maX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
kom. 0691 281 950

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”)

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 �� �60 • kom. 069� �07 177 

kol. kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 
e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

TUNING CAR-AUDIO
&

ul. 3 aja 44
660797830 091-3921155

M
www.el-car.net

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

40zł

CAR-AUDIO i TUNING
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OG£OSZENIA 
drObNE

NIerUCHOmOŚCI
• Zamienię mieszkanie własnościowe 

� pokojowe w bloku plus garaż na 
dom w Nowogardzie z dopłatą. 091 
�9 �1 9��.

• ku p i ę  d o m  w  N o wo g a r d z i e 
może być połowa lub piętro. 
607 066 ���.

• kupię kawalerkę. Tel. 691 �66 ��9.
• Poszukuję mieszkania � pokojowe-

go do wynajęcia. Tel. 60� �67 �6�.
• Sprzedam lub zamienię mieszkanie 

� pokojowe, �6 m kw plus ogród 
10 arów, garaż, zabudowania 
gospodarcze w Smorawinie na 
Nowogard. Tel. 060� ��� ���, 091 
�9 77 10�.

• Szukam garażu do wynajęcia. 
�06 01� 70�.

• Sprzedam ziemię 0,19 ha oraz 0,6� 
ha na obrzeżach Nowogardu. Tel. 
60� 6�1 190.

• Sprzedam lub wydzierżwię kiosk 
na ul. Poniatowskiego ��. Tel. 091 
�9 �0 �67.

• kupię lub wynajmę garaż ul. Po-
niatowskiego lub Zamkowa. Tel. 
��0 690 �1�.

• Do wynajęcia pomieszczenia na 
biura. 60� 97 71 ��.

• Do wynajęcia stoiska handlowe. 
60� 97 71 ��.

• Szukam do wynajęcia dużego 
mieszkania lub domu w Now-
o g a r d z i e  –  r o z s ą d n a  c e n a . 
66� 709 7��.

• Zamienię kawalerkę �� m kw 
komunalną w Nowogardzie na 
�-� pokojowe komunalne. miesz-
kanie po remoncie, okna PCV, 
glazura, terakota, nowe drzwi, 
co gazowe własne, niski czynsz, 
I piętro. mogę spłacić niewielkie 
zadłużenie, ewentualnie dopłata. 
Tel. �09 606 ���.

• Sprzedam mieszkanie � pokojowe, 
�� m kw w Nowogardzie. Cena 
160 000 zł. Tel. �1� 1�� 6�6.

• kupię dom w Nowogardzie, połowę 
lub piętro. Tel. 606 �6� ���.

• Szukam do garażu lub kupię. 
66� 7�� 9��.

• Do wynajęcia mieszkanie � poko-
jowe. �0� �09 9�0.

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia 
w Nowogardzie. �0� �9� ���.

• Sprzedam dużą kawalerkę. 091 �9 
1� �0� po 19.00.

• kupię ewentualnie w ynajmę 
mieszkanie � lub � pokojowe. Tel. 
60� 70� 676.

• Sprzedam mieszkanie czteropoko-
jowe o powierzchni 67,7 m kw w 
bloku przy ul. 1� lutego. Tel. 060� 
��� 0�� po godz. 1�.00.

mOTOrYZaCJa
• Sprzedam radio cd samochodowe 

PIONEER DEH-30 MP, MP3, pilot 

4x50 W, gwarancja nowe + głośniki 
x 4 samochodowe. Cena kompletu  
690,00 zł. Tel 0605 522 340. 

• Sprzedam Skodę Felicję kombi, 
1999 r. listopad. Tel. 091 �9 �� 6�9, 
600 �1� 6�1.

• Sprzedam VW Golf II, 199� r., poj. 
1,�. Tel. 69� �09 9�7.

• Sprzedam � nowe komplety opon 
letnich i zimowych o wymiarach 
19� 6� r1�, cena do uzgodnienia. 
Tel. 060� ��� ��0.

� Sprzedam samochód lanos 1,� S �/
D srebrny (met.) rok �000, przebieg 
km 11� tys., serwisowany, ubez-
pieczenie do 1�.0�.�00�. kontakt 
tel. 0601 �67 ��0.

� Sprzedam Daewoo Nubira, 1999 r., 
kombi, niebieski metalik, instalacja 
gazowa, 1,6. Tel. 601 960 9��, 091 
�9 1� �99.

• Sprzedam motocykl eTZ ��0, 199� 
r. po remoncie, cena 1�00 zł oraz 
Honda Cross mTX�0, cena ��0 zł. 
69� 117 ���.

• Sprzedam dwie pługopiaskarki 
na samochodach IFa i ZIŁ, cena 
11 000 zł/ szt. Tel. 091 �9 �6 ���, 
606 �79 ��9.

• Sprzedam VW Transporter T�, 1997 
r., �,� D max długi, � osobowy, 
alarm, centralny zamek, poduszka 
powietrzna, elektryczne szyby. 
609 ��� 0��.

• Sprzedam Hyundai Pony, 1991 
r., poj. 1,�, benzyna + gaz, 1700 
zł – cena do uzgodnienia. Tel. 
69� ��9 ���.

rOlNICTWO  
• Sprzedam konie. Tel. 66� 1�1 971, 

091 �9 1� �60.
• Sprzedam prosięta. Tel. 091 �9 

1� �16.
• Sprzedam jabłka ok. 1,� tony w 

cenie �0 gr/ kg, odmiana koksa, 
Bankrut i in. Tel. 091 �9 �� 00�.

• Sprzedam 10 ton owsa zwykłego. 
606 ��� �0�.

• Sprzedam prosięta. 60� �90 ��6.
USŁUGI
• m a l o w a n i e ,  m o n t a ż  p a n e -

li podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona „złota rączka”. 
091 �9 �� 7��, 0660 �9� ��1.

• Profesjonalne strony internetowe 
na indywidualne zamówienie 
– szybki czas realizacji, faktury VaT. 
060� ��� ��0.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 �9 �� 969, 069� �1� ��1.

• DYWaNOPraNIe. 060� �7� 1��.
• Transport, przeprowadzki – 060� 

�16 ��1.
• N a u k a  a n g i e l s k i e g o.  0 � 0 1 

��0 107.
• Tipsy – tanio i profesjonalnie + 

parafina. �0� ��9 679.
• NaPraWa SPrZĘTU rTV kosmal-

ski, Nowogard Poniatowskiego 7. 

Tel. 091 �9 �1 110, 60� ��� ���.
• Artystyczne malowanie pokoi, pokoi 

dziecięcych – tel. 66 77 84 333.
• Wykonam prace wykończeniowe, 

szpachlowanie, malowanie, regipsy 
i panele, docieplenia. 502 917 758.

• kompleksowe i profesjonalne 
usługi hydrauliczne w zakresie 
instalacji c.o., wod. kan., gaz. Tel. 
0697 91� 690, 0�0� 0�� �69.

•  Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.
• Korekta wad postawy, rehabilitacja 

dzieci i dorosłych. 695 224 286.
PraCa
• Zatrudnimy osobę do prac przy 

montażu okien. Wymagane prawo 
jazdy. Fabryka okien i drzwi „OkNO” 
Nowogard. Tel. 091 �9 �� 6�9.

• Zatrudnimy handlowca do pracy 
w biurze i w terenie. Znajomość 
obsługi urządzeń biurowych, 
prawo jazdy i dyspozycyjność. 
Fabryka okien i drzwi „OkNO” 
Nowogard tel. 091 �9 �� 6�9.

• FIrma BarTek-Domet zatrudni 
magazyniera. Tel. 091 �79 0� 6�.

• restauracja „Przystań” zatrudni 
kucharza – dobre warunki płacowe. 
Tel. 091 �9 �0 ��1.

• restauracja przy stacji paliw „STm” 
w Olchowie zatrudni barmana. Tel. 
091 �9 �0 7��.

• Firma zatrudni handlowca na 
s a m o d z i e l n e  s t a n o w i s k o . 
�0� 0�� ���.

• Przyjmę traktorzystę na gospo-
darstwo. 60� �67 ���.

• Zatrudnię na stałe do systemu 
ociepleń. 60� 11� 06�.

• Zatrudnię pracowników do robót 
drogowych. mile widziane prawo 
jazdy B,C lub T. 606 �79 ��9, 091 
�9 �6 ���.

• Poszukuję pani do sprzątania domu 
w Nowogardzie. 696 ��9 �17, 091 
�9 �� 107.

• Zatrudnię ekspedientkę w sklepie 
spożywczym. Tel. 667 1�9 71�.

• Pani lat �7 szuka pracy na 1 /� etatu 
– praktyka w handlu. �09 606 ���

• Zatrudnię na stałe stolarza lub 
pomocnika. 60� �66 ��6.

• Firma PPUH Giejbo Goleniów zatrudni 
mechanika samochodów osobowych. 
Tel. 606 948 278, 091 407 33 07.

• Pilnie przyjmę pracownika do myjni 
samochodowej. 504 935 732.

INNe
• Sprzedam aparat telefoniczny Ericsson 

K700i, z dodatkowym wyposażeniem, 
na gwarancji, zadbany. Tel. 0605 
522 340.

• GrZeJNIkI c.o., panelowe, �-
płytowe, do mieszkania, domku, 
różne rozmiary, także nietypowe, 
nowe i używane. Tel. 091 �6 00 �1� 

lub 0�01 ��6 �67.
• JUNkerSY gazowe, do kuchni, 

łazienki, wersja świeczkowa lub 
elektroniczna na gaz ziemny lub 
propan, cena od �00 zł. Tel. 091 �6 
00 �1� lub 0�01 ��6 �67.

• e l e k T rYC Z N e  p r ze p ł y wowe 
podgrzewacze wody – ��0 V, firmy 
aeG, Vaillant moc 1�-�1 kw, małe 
gabaryty, idealne do domku, baru, 
cena od 1�0 zł. Tel. 091 �69 0� �� 
lub 0�01 ��6 �67.

• PIeCe gazowe c.o., Vaillant, wiszące 
lub stojące – ogrzewanie lub dwu-
funkcyjne (ogrzewanie + ciepła 
woda) uży wane z gwarancją 
serwisową oraz GaZOWe podgrze-
wacze wody 1�0-190 litrowe, 
stojące, idealne gdzie jest kilka 
łazienek (domek). Tel. 091 �6 
00 �1� lub 0�01 ��6 �67.

• P r z y j m ę  g r u z  l u b  z i e m i ę . 
606 615 049.

• Sprzedam zmywarkę Bosch, rok prod. 
2000, typ SGS 4902, stan b. dobry, 
cena 800 zł. Tel. 091 39 21 493.

• O w c z a r k i  n i e m i e c k i e , 
dziewięciotygodniowe, pieski i suczki 
po rodowodowych rodzicach, duże 
– sprzedam. Tel. 091 39 21 828.

• Sprzedam grzejniki konwektory. Tel. 
091 39 22 063.

• S p r z e d a m  b a r a k  b u d o w l a ny. 
513 153 559.

• Kupię podręcznik „Alles Clar” I b. Tel. 
091 39 22 979.

• Sprzedam wyposażenie sklepu 
odzieżowego. 668 732 944.

• Sprzedam psa Syberian Husky – suc-
zka 11 miesięcy. 091 39 79 372.

• S p r z e d a m  p i e c  k a f l o w y . 
508 444 087.

• Sprzedam wózek Driver 4XL, kółka 
skręcane, 3 funkcyjny + nosidło, mało 
używany, stan bardzo dobry, beżowy. 
Tel. 607 061 450.
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Cyfrowy druk 
kolorowy 

kSerO kOLOrOWe
ul. Boh. Warszawy 7A

 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

rozpocząłeś pracę lub staż 
a nie wybrałeś jeszcze funduszu emerytalnego? 

Nie daj się wylosować i przyjdź do najlepszych. 
OFe „dom” od wielu lat plasuje się w czołówce wszelkich rankingów. 

Sprawdź nas na gospodarczych stronach „Rzeczpospolitej”.
Zadzwoń i umów się na spotkanie 694 281 784

Nowogard
ul. Boh. Warszawy 71

tel. 091 579 02 62
F.H.U. DOMEBARTEK -

MATERIAŁY BUDOWLANE

HURTOWNIA
STALI
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Humor 
Henia Szczupaka

Krzyżówka panoramicznaNR 35

Rozwiązanie krzyżówki nr.35
 – jeSIeŃ nadcHOdZI jaBŁka SŁOdZI 

– nadesłali: Maria Gortat z Czermnicy, Bogumiła 
Urtnowska z Kulic, Eliza Zawadzka z Orzecho-
wa, Agata Kochelska z Blotna, Krystyna Tretiak 
z Maszkowa(dziękujemy za życzenia z Mazur), 
Konrad Słomski z Lestkowa, Agnieszka Florkowska 
z Karska, Michał Furmańczyk ze Strzelewa oraz 
z Nowogardu: Justyna Andrzejczak, Jan Mikła-
szewicz, Józef Górzyński, Halina Szwal, Barbara 
Bartosik, Alicja Wypych, Jerzy Siedlecki, Bogumiła 
Czupryńska, Marzena Wojciechowska, Grażyna 

Jurczyk (także 34), Irena Przybyłek, Ryszard Gu-
towski, Przemysław Sońtka, Anna Florkowska, 
Barbara Śmigiel, Mirosława Rutkowska, Halina 
Stefańska, Franciszek Palenica, Grażyna Kosmal-
ska, Teresa Powalska, Władysława Kubisz, Andrzej 
Leszczyński, Stanisława Pokorska.

Prenumeraty DN na październik wylosowali:
- Grażyna Kosmalska,
- Stanisława Pokorska,
- Marzena Wojciechowska.

Gratulujemy! 

To już nie humor…
Kurtyna poszła w górę, zaczyna się kabaret nowy,
Nawet wylewane błoto nie studzi gorące głowy.
Ma jakąś dziwną wadę przedwyborcza mowa,
Wadę tak zwaną ukrytą,
Ludziom pozwala się porozumieć,
Nie daje zaś warchołom, politykom.
Bo gdy się patrzy na tych wybrańców, 
Co robią wkoło siebie tyle szumu,
Widać, że Pan Bóg niektórym nie dał
Nawet namastki małpiego rozumu. 
Toczyć się będzie pałacowa wojna,
Kto ma w końcu uchwycić stery,
Wojna brudna, kosztowna, znojna,
Za którą płacić musi naród 
– do jasnej cholery!
Teraz wolno nam wołać, ale nikt nie słyszy,
Dogorywa rolnictwo. Przemysł ledwo dyszy!
Polska ponoć bogata. Mamy banków mnóstwo
Partii i narkomanów. Wszędzie bród, ubóstwo.
Poziom życia narodu na giełdzie się mierzy,
Wkrótce będzie odpłatne kształcenie 
młodzieży.
Nowe sądy rozpoczą wielkie rozliczanie,
A ja tu apeluję o opamiętanie.
Na bruk rzucono klucze od naszej Ojczyzny,
I nie wiele zostało nam już z ojcowizny. 
Polska stala się jednym wielkim targowiskiem
Wysprzedano fabryki, prasę i kołyskę!
Za pół darmo, ćwierć darmo
jak najszybciej sprzedać –
A tym co budowali – podatki i bieda.
Gdy już wszystko sprzedacie! 
Zapytać was muszę!
Powiedzcie kto nas weźmie na własny 
garnuszek?
I kto by się spodziewał, że dożyję czasów,
Gdy nas znowu się spycha do roli pariasów.
Mimo ciągłych obietnic nie staniemy 
się rajem,
Nasi wybrańcy zapomnieli, jak się rządzi 
krajem!
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

rOZK£Ad JAZdY PKP 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)

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 
Bezpłatne LO dla Dorosłych - ul. ZIELONA 
 - 091 392 66 91
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych - 3 MAJA  
 - 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
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 02Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 

Nowogard,  Osina. 
Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Karina Czernicka 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

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 PKS
NOWOGarD - Szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
SZCZeCIN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

Informacja PkS 091/�9-�1-��7 lub 091/�6-9�-�1�

Ważny od ��.06.�007r.

Nowogard 03.09.2007r.
OFerTY PraCY 

PUP GOleNIÓW, 
FIlIa NOWOGarD

1. Sprzedawca 
2. Kierowca z kat. C + E
3. Stolarz
4. Ochroniarz 
5. Ślusarz – spawacz
6. Instruktor terapii zajęcio-

wej, psycholog 
7. Spawacz, prac. gospodar-

czy
8. Ślusarz – spawacz, for-

mierz, prac. Produkcji 
9.  Monter okien PCV
10.  Pracownik produkcji
11.  Murarz
12.  Szwaczka
13. Kelner, kucharz, pomoc 

kuchenna
14.  Kierowca kat. B (orzecze-

nie o niepełnosprawno-
ści)

15.  Robotnik budowlany
16. Glazurnik, murarz – tyn-

karz, szpachlarz – malarz 
17. Sekretarka księgowa ds. 

magazynowych 
18.  Kucharz
19. Osoba do klejenia plan-

dek
20.  Pracownik gospodarczy

OFerTY PraCY 
Z reJONU

1. Os. do obróbki skór norek 
(Żdżary)

2. Pracownik gospodarczy z 
grup inw. (Szczecin)

3. Kierowca C+E (Gryfice) 
(Goleniów)

4. Kierowca z kat. D (Masze-
wo )

5. spawacz, tokarz, frezer, 
ślusarz – (Miękowo k. Go-
leniowa)
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Wicher Brojce – Pomorzanin Nowogard 1:4 (0:3)

awans bez problemów

ciężka przeprawa w Policach
W najbliższą niedzielę Pomor-

zanin rozegra wyjazdowe spotkanie 
z trzecią drużyną V ligi KP Police II. 
Tym razem walka o punkty zapowi-
ada się jako wyjątkowo trudna, gdyż 
pierwszy zespół polickiego klubu 
rozgrywa swoje spotkanie w sobotę 
i zgodnie z praktyką stosowaną 
przez naszych rywali przeciwko 
Pomorzaninowi mogą zagrać ci 
zawodnicy z III ligowego składu, 
którzy nie pojawiają się na murawie 
podczas swojego meczu. Szykuje się 
więc ciężka przeprawa zawłaszcz, że 

– pomijając formę naszego zespołu 
– do tej pory tylko liderującemu Hut-
nikowi EKO TRAS Szczecin udało się 
wywieźć Punkty z Polic.

Początek meczu o godzinie 17.00.
Arkonia Szczecin - Sparta Gryfice, 

Kluczevia Stargard - Vineta Wolin, 
Odra Chojna - Hutnik EKO TRAS 
Szczecin, Świt Szczecin - Mieszko 
Mieszkowice, Orzeł Trzcińsko-Zdrój 
- GKS Mierzyn, Kłos Pełczyce - Po-
lonia Płoty, Piast Chociwel - Stal 
Lipiany.

Andrzej Garguliński

Pomorzanin: Haberski – Mordzak 
(46’ Nieradka), Gołdyn, Laszkiewicz, 
Sokulski, D. Gruszczyński (70’ Iwan-
iuk), Pertkiewicz, Skórniewski, Kram 
(60’ Kasprzyk), Wielgus (46’ Nowacki), 
K. Miklas.

Bramki dla Pomorzanina: Gołdyn 
– 2, Pertkiewicz, K. Miklas.

Pomorzanin bez żadnych problemów 
awansował do dalszej fazy rozgrywek 
Pucharu Polski na szczeblu wojewódz-
twa zachodniopomorskiego. Grający 
w okręgówce Wicher Brojce nie zdołał 
nawiązać walki i wysoko przegrał na 
własnym boisku.

Od początku przewaga była po stro-
nie Pomorzanina i już w 7. minucie 
nasz zespół objął prowadzenie. Będący 
w sytuacji sam na sam z bramkarzem 
Skórniewski został faulowany w polu 
karnym. Rzut karny został pewnie 
wykorzystany przez Gołdyna. W 15. mi-
nucie w podobnej sytuacji znalazł się K. 
Miklas i również został nieprawidłowo 
powstrzymywany w polu karnym. Sędzia 
po raz drugi podyktował jedenastkę i 
Gołdyn ponownie wpisał się na listę 
strzelców.

Pomorzanin nadal nacierał i przed 
szansą na podwyższenie wyniku stanął 
Wielgus, ale przegrał pojedynek z bram-
karzem. W tym czasie Wicher niewiele 
mógł zrobić. Jedyne zagrożenie stwarzał 
ze stałych fragmentów gry, ale to było 
stanowczo za mało.

W 40. minucie w zamieszaniu 

pod bramką gospodarzy przytomnie 
zachował się Pertkiewicz i uderzeniem 
z 11. metrów zdobył bramkę na 3:0.

Na początku drugiej połowy Wicher 
rzucił się do odrabiania strat i w 55. 
minucie zdobył bramkę. W polu kar-
nym jeden z graczy gospodarzy został 
faulowany i sędzia wskazał na jedenasty 
metr. Haberski nie zdołał zatrzymać 
uderzonej piłki i było już 3:1.

Jednak Pomorzanin skutecznie 
kontrolował grę stwarzając sobie oka-
zje bramkowe i dziesięć minut przed 
końcem spotkania zdołał podwyższyć 
wynik. Długie podanie dostał K. Mik-
las, bramkarz Wichra wyszedł przed 
szesnastkę, jednak nasz napastnik 
zdołał go minąć i umieścić piłkę w 
pustej bramce.

Andrzej Garguliński

V liga juniorów: 
Pomorzanin Nowogard – Orzeł Trzcińsko – Zdrój 2:0 (1:0)

Passa przerwana
Poziemak – Grzejszczak (47’ Sko-

wroński), Piotrowicz, Skrzecz, D. 
Żywica, Iwaniuk (47’ Bojarski), 
Kasprzyk, A. Żywica (65’ Molęda), 
Wipplinger, Nowacki, Gaik (75’ 
Gołąb).

Bramki dla Pomorzanin: Gaik, 
Wipplinger.

Passa pięciu porażek w końcu 
została przerwana. Niemałą w tym 
zasługa rywali z Trzcińska – Zdroju, 
którzy przyjechali do Nowogardu 
bez kompletu dokumentów i w kon-
sekwencji musieli wyjść na murawę 
w dziewięciu.

W związku z tym przebieg meczu 
nie mógł być inny. Pomorzanin zde-
cydowanie przeważał i bramka była 
tylko kwestią czasu. Nie padła jeszcze 
w 6. minucie kiedy to A. Żywica 
dostał prostopadłe podanie od Nowa-
ckiego, ale strzelił obok bramki, lecz 
trzeba było na nią poczekać do 35. 
minuty. Wówczas Iwaniuk dośrod-
kował wprost na głowę Gaika, który 

mimo ostrego kąta zdołał pokonać 
bramkarza gości.

Orzeł w pierwszej połowie tylko raz 
zagroził bramce Pomorzanina, kiedy 
po złym wybiciu piłki przez naszych 
obrońców jeden z rywali uderzył nad 
bramką.

W drugiej połowie nadal atakowali 
gospodarze. W 47. minucie Nowacki 
zagrał do Bojarskiego, ale ten strzelił 
zbyt słabo. W 50. minucie to Bojarski 
wcielił się w rolę asystenta, zagrał do 
Wipplingera, który głową przelobo-
wał bramkarza Orła i zdobył bramkę 
na 2:0.

Od tego momentu goście chcąc 
uniknąć pogromu ograniczali się do 
wybijania piłki. Pomorzanin z kolei 
nie potrafił sobie stworzyć klarownej 
sytuacji i dopiero w 80. minucie Wip-
plinger ładnym strzałem z woleja był 
bliski zdobycia trzeciej bramki, ale 
pika przeleciała nad poprzeczką.

Andrzej Garguliński

I klasa juniorów: 
Gryf Kamień Pom. – Pomorzanin Nowogard 0:3 w.o.

Punkty bez wysiłku
Będzie to najkrótsza relacja z 

rozgrywek drużyn Pomorzanina, 
gdyż... zaplanowany na sobotę mecz 
się nie odbył. Podopieczni Pawła 
Kacxzmarka mieli zainaugurować 
rozgrywki w Kamieniu Pomorskim 
meczem z tamtejszym Gryfem. 
Jednak sędzia zdecydował się na 
kontrolę dokumentów i badań 
lekarskich i okazao się, że gospo-
darze takowych nie mają. Arbiter 

nie miał wyjścia i zdecydował, że 
Pomorzanin wygrał walkowerem. 
Był to więc komplet punktów zdo-
byty całkowicie bez wysiłku.

Następny mecz zespół I klasy 
juniorów rozegra na własnym boi-
sku w najbliższą sobotę o godzinie 
17.00. Zmierzy się wówczas z Or-
łem Regą – Meridą Trzebiatów.

Andrzej Garguliński

Po faulu na Marcinie Skrniewskim (na zdjciu z lewej) sdzia 
podyktował rzut karny, po którym Pomorzani objął prowadzenie.  

foto arch. J. Korneluk

dożynkowy Turniej szachowy 
W dniu 15. 09. 2007. (sobota) z 

okazji Święta Plonów  o godzinie 
10. 00 odbędzie się otwarty turniej 
szachowy. Zawody odbędą się w 
Nowogardzie w świetlicy „Promyk” 
przy Placu Szarych Szeregów. Grać 
będziemy 9 rund po 15 minut dla 
zawodnika, kojarzenia systemem 

szwajcarskim za pomocą komputera. 
Zapraszamy wszystkich amatorów tej 
królewskiej gry, a w szczególności 
dzieci i młodzież. Na zwycięzców w 
kategorii „ Junior” i „Open” czekają 
puchary ufundowane przez Prezesa 
PSL Kazimierza Ziembę. 

Janusz Kawecki
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�K WADRAT�
ul. Armii Krajowej 49

NOWOGARD
Tel. 091-39-21-470

(po byłej przychodni)

MEBLE
dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

Transport gratis na terenie miasta Serdecznie zapraszamy

ul. Warszawska 9

NOWOGARD
Tel. 091-39-25-476

PIWNICA BIEDRONKA (główne wejście)

Str efy
przyjaznych

cen

NIE PRZEPŁACAJ - KUPUJ TYLKO U NAS

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

TANIE OPŁATY WSZYSTKO - 0.90 PLN

GOTÓWKOWE
HIPOTECZNE i SAMOCHODOWE

KONSOLIDACYJNE

UBEZPIECZENIA FOTO - BOŻENA
72-200 Nowogard
ul. 3-go Maja 48

Tel. 091 39 26 953
Tel.kom. 501 054 706

Na Życie
i Mieszkaniowe

KREDYTY

LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY
Gryfice, ul. Bracka

(środkowy budynek trojaków)
tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00
W SOBOTY 10.00 - 14.00

tel. 091 392 12 77,tel./fax 091 392 56 39

FABRYKA
OKIEN
I DRZWI PCV
Nowogard
ul. 3 Maja 31

Nowogard i okoliceNowogard i okolice 70-423 Szczecin

tel/fax 091 488 54 26

kom.0502 103 432
0501 307 666www.ardom.pl

KUPNO - SPRZEDAŻ

ul. Piłsudskiego 11/2

ARDOM
DOMY NA WSI GRUNTY

MIESZKANIA

ul. Boh. Warszawy 71
tel./fax 091 39 22 915

NOWOGARD

WYROBY HUTNICZE

PROMOCJA
STALI

NA

STAL ZBROJENIOWĄ
W PEŁNYM ASORTYMENCIE
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kaleNDarIUm
11 wrześNIa
Imieniny: Aisza, Bonawentura, Dagna, Diodor, Diodora, 
Diomedes, Dydym, Dydymus, Emilian, Feliks, Hiacynt, Ja-
cek, Jacenty, Jan, Krzesisław, Krzesława, Naczęsław, Pafnucy, 
Prot, Teodora i Wincenty

1� wrześNIa
Imieniny: Amadeusz, Cyrus, Franciszek, Gwido, Gwidon, 
Juwencjusz, Macedoniusz, Maria, Marlena, Piotr, Radzimir, 
Sylwin, Tacjan i Teodulf. 
1945 - Władze PRL zerwały konkordat ze Stolicą Apostolską.

13 wrześNIa
Imieniny: Aleksander, Amat, Apolinary, Aureliusz, Awit, 
Awita, Dobielut, Eulogia, Eulogiusz, Filip, Genadia, Haralam-
pia, Jan Chryzostom, Julian, Makrobiusz, Maria, Mauryliusz 
i Morzysław. 
Dzień Programisty

Kronika policyjna

Pomóżmy soBie
Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 

tej rubryce jest bezpłatne. Zgłoszenia są przyj-
mowane pod numerami telefonów: 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.

Nie bądźmy obojętni wobec ludzi znajdują-
cych się w trudnej sytuacji.

   Z góry dziękujemy.  Redakcja 

• Gabinet rehabilitacyjny organizuje darmo-
we zabiegi dla dzieci z uszkodzonym narzą-
dem ruchu, ul. Dworcowa 4, tel. 0609 799 
687, 0510 052 611.

Uwaga Emeryci ZK
Zarząd Koła Emerytów i Rencistów (wszystkich) przy Zakładzie Karnym w Nowogardzie zawiadamia zaintere-

sowanych upoważnionych, że organizuje wycieczkę do Ustki w dniach 22 – 26. 10. 2007 r. Odpłatność od osoby 
125 zł. Zapisy przyjmowane są we wtorki w godzinach 11.00 – 13.00 przy ulicy Zamkowej 7B lub telefonicznie 
pod numerem (091) 39 26 077 od godziny 9.00 do 17.00. Zapisy przyjmowane będą do dnia 9.10.2007 r.

Przewodniczący 
Jerzy Tębłowski

03.09.07
W poniedziałek 3 września zgłoszono uszkodzenie samochodu 

Opel Corsa poprzez zarysowanie. Straty wyniosły 1, 600 PLN.
Tego samego dnia przy ul. 700 – lecia w wyniku kontroli pojazdu Opel Calibra, stwierdzono, że jadący 

nim Maciej P. miał m.in. sądowy zakaz kierowania pojazdami motorowymi.
04.09.07
Tego dnia powiadomiono o kradzieży narzędzi z altany ogrodowej o wartości 350 PLN. Do zdarzenia 

doszło w Osinie.
06.09.07
W tym dniu zgłoszono kradzież odtwarzacza DVD o wartości 3,000 z Pizzeri „Neptun”.
Ponadto powiadomiono także o kradzieży dokumentów i sprzętu muzycznego z Hyundai’a. Zdarzenia 

miało miejsce przy ul. 700-lecia.
08.09.07
W sobotę, wieczorem przy ul. Cmentarnej zatrzymano pijaną motorowerzystkę. Katarzyna G. miała 

2,05 promila alkoholu we krwi.
Godzinę później przy ul. Kosynierów policja zatrzymała kierującego motorowerem Piotra K., który 

miał 2,5 promila alkoholu we krwi. Ponadto miał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzec-
zony przez sąd.

ps

sonda 
 W związku z rozwiązaniem sejmu, które 

nastąpiło w piątek, na nowo rozgorzała kampa-
nia wyborcza. W dzisiejszej sondzie zapytaliśmy 
przechodniów czy wezmą udział w, planowanych 
na 21 października, wyborach parlamentarnych i 
z którym ugrupowaniem politycznym wiążą swoje 
nadzieje.

Pani Krystyna Zię-
ciak

Zawsze głosuję pod-
czas wyborów, jest to 
obywatelski obowiązek. 
Swój głos oddam na LPR, 
ponieważ uważam, że 
partia ta opowiada się 
ona za tym, co jest naj-

bardziej istotne, mam tu 
na myśli choćby politykę prorodzinną z czym wiąże 
się np. walka z zabijaniem dzieci nienarodzonych 
czyli tzw. aborcją.

Pan Feliks 
murawski
Wezmę udział w wybo-

rach i poprę LiD, mimo 
wielu kontrowersji, jakie 
wywołali wokół siebie. 
Cieszy mnie to, że ode-
szli z tego ugrupowania 
ludzie, którzy w dużej 
mierze się do tego przy-
czynili jak Leszek Miller czy Józef Oleksy. 

Uważam, że do sejmu powinny wejść, jednak, 
osoby młode i odświeżyć całą scenę polityczną, 
gdyż tacy ludzie, jak np. Ludwig Dorn pokazujący 
arogancję i butę nie wróżą jej najlepiej.

Pani Urszula
Oczywiście, że wezmę 

udział w wyborach. Nie-
stety, wśród tych licznych 
zawirowań i afer ciężko 
kogoś wskazać. Panowie 
zasiadający w ławach po-
selskich bez przerwy myślą 
tylko w czym można prze-

ścignąć swoich politycznych 
rywali. Sądzę, że powinni trochę więcej pomyśleć 
o Polsce. Jeżeli o chodzi o partię, którą, mimo 
wszystko, mogłabym poprzeć to jest to PSL.

Pan Franciszek
Oczywiście wezmę udział 

w wyborach. Zawsze by-
łem za uczciwością i pewnie 
poszedłbym w takim razie 
oddać głos na PiS, ale z przy-
krością muszę stwierdzić, 
że partia ta zawiodła. Nie 
będę również głosował na 
Platformę Obywatelską, ponieważ obawiam się, 
że w kolejnej kadencji znowu będzie wojowała z 
PiSem. Zagłosuję raczej na LiD, widzę, że chcą coś 
zrobić dla ludzi. Wydaje mi się również, że LPR, 
Samoobrona i PSL nie wejdą do parlamentu.

ps

Poszukiwana zaginiona 
dziewczyna

W dniu 05.09.2007 roku w godzinach rannych wyszła z domu i do 
chwili obecnej nie powróciła Joanna MIELCZAREK lat 15. Zaginiona 
ubrana była w spodnie dżinsowe koloru popielatego, marynarkę 
dżinsową w kolorze niebieskim oraz półbuty zamszowe koloru jasnego. 
Rysopis: wzrost 176 cm, szczupła budowa ciała, włosy długie 
ciemny blond, oczy ciemne, twarz okrągła, nos i uszy małe, 
pełne uzębienie. Znaki szczególne to narośl na lewym uchu. 
Ktokolwiek posiada informacje o zaginionej mogące przyczynić się 
do ustalenia jej miejsca pobytu lub okoliczności zaginięcia, proszony 
jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Goleniowie pod nr. 
tel. 091 4602 558 lub tel. alarmowym 997 i 112.
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Do wyborów gotowi – start!
Po rozwiązaniu Sejmu pełną parą ruszyła  kampania wyborcza.
Skrócenie kadencji Sejmu było od dawna przewidywane więc wszystkie 

partie są już gotowe.

Nas, tutaj w Nowogardzie na-
jbardziej interesują nasi kandydaci 
– nasi tzn. Ci których znamy, bo 
żyją wśród nas, nasi bo znamy ich 
dokonania  z gazet lokalnych i wo-
jewódzkich, nasi bo oni znajdą się 
na listach wyborczych w naszym 41 
okręgu wyborczym.

Dzisiaj przedstawiamy rozmowę 
z  kandydatem umieszczonym na 
pierwszym miejscu list wyborczych 
Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
Naszego rozmówcy przedstawiać 
nie trzeba – Burmistrza Kazimierza 
Ziembę znają wszyscy mieszkańcy 
Gminy Nowogard. Znany jest także 
w calym województwie jako wielo-
letni samorządowiec, a od grudnia 
2005 roku Prezes Zachodniopo-
morskiej Organizacji PSL i członek 
Komisji Rewizyjnej Naczelnego 
Komitetu PSL.

Oto jego wypowiedź dla „Dzien-
nika Nowogardzkiego”:

Jesteśmy już po Wojewódzkiej 
Konwencji Wyborczej PSL. Mamy 
gotowe listy kandydatów na posłów, 
mamy wybrane komitety wyborcze 

oraz pełnomocników. Zaczynamy 
akcje zbierania podpisów poparcia. 
Ja jestem liderem listy w Okręgu 
nr 41 (Szczecin), a nasz wieloletni 
działacz samorządowy Stanisław 
Dycha w Okręgu nr 40 (Koszalin).

Na naszych listach są ludzie 
s p r a w d z e n i ,  d o ś w i a d c z e n i 
samorządowcy, rolnicy, nauczy-
ciele, ludzie biznesu, przedsiębiorcy. 
Mężczyźni i kobiety, ludzie młodzi, 
w średnim wieku i doświadczeni 
politycy. Zapewne wielu Czyteln-
ików wysłuchało wystąpienia Prez-
esa Waldemara Pawlaka podczas 
ostatniej Sesji Sejmu (w dyskusji 
nad skróceniem kadencji) oraz na 
Krajowej Konwencji Wyborczej 
na której byłem obecny także ja. 
Z tych wystąpień płynie jeden 
wniosek – nasza partia stawia na 
porozumienie, budowę zgody naro-
dowej, zaufanie do ludzi i wzajemne 
wspomaganie się. Dość już kłótni, 
które niczego nie budują, a wręcz 
niszczą dorobek. Nie będziemy 
prowadzić brudnej kampanii. Nasze 
hasło wyborcze to „Porozumienie 
Służy Ludziom”. Kampania nace-
chowana będzie przekonywaniem 
do spokoju i porozumienia

Wszak wszyscy wiemy, że zgoda 
buduje!

Notował Lesław M. Marek
Od redakcji:
Przygotowania kolejnych partii 

będziemy sukcesywnie prezentować 
na naszych łamach.

Platforma Obywatelska oraz Le-
wica i Demokraci są już po konwenc-
jach wojewódzkich. Nowogardzka 
organizacja Prawa i Sprawiedliwości 
o wyborczych decyzjach debatowała 
podczas zebrania w poniedziałek już 
po zakończeniu składu gazety.

reklama

Wokół obwodnicy
Nowogard czeka na obwodnicę, 

mieszkańcy się denerwują, czytelnicy 
bombardują redakcje pytaniami typu: 
kiedy? Radni Platformy Obywatelsk-
iej piszą petycje do władz lokalnych i 
Dyrekcji Krajowej Dróg i Autostrad 
o przyśpieszenie budowy.

Otrzymalismy informacje od 
posłanki Magdaleny Kochan, która 
zebrała podpisy ponad 200 posłów 
pod wnioskiem o przyspieszenie prac 
nad przekształceniem drogi krajowej 
nr 6 w drogę ekspresową. Udało jej się 
nawet zebrać w tym celu Komisję Fin-
ansów, która zobowiązała się znaleźć 
jeszcze w tegorocznym budżecie 
środki finansowe, za które Dyrekcja 
Krajowa mogłaby wykupić ziemie 
pod obwodnicę Nowogardu.

O stan zaawansowania prac 
zapytaliśmy Burmistrza Kazimierza 
Ziembę.

Według Burmistrza Urząd Miasta 
robi wszystko co do niego należy. 

„Na każdy sygnał od mieszkańców 

reagujemy. Utrzymujemy też stały 
kontakt z Dyrekcją Krajową. Dyrek-
cja Krajowa poprosiła nas o ocenę 
przygotowanego projektu (jest w 
biurku Burmistrza) i przygotowanie 
poprawek jakie wnoszą mieszkańcy.

Przesłalismy do projektanta nasze 
sugestie co do przejść dla pieszych, 
dróg rowerowych i dróg dla pieszych, 
zasugerowalismy lokalizacje wyjść 
mieszkanców Olchowa, Karska, Osi-
edla Bema i Wojcieszyna na jezdnię, 
prosiliśmy o uwzględnienie bezpiec-
znych dojazdów do tych miejscowości, 
proponowaliśmy drogi dojazdowe do 
parku przemysłowego (tereny za firmą 
Rieter)”. 

Burmistrz osobiście ustalił termin 
spotkania dyrektora ds. inwesty-
cji  Mariusza Mierzwy z radnymi i 
mieszkańcami miasta. Do spotkania 
dojdzie w terminie październikowej

Sesji RM.
  LMM

Starostwo

W Zarządzie Powiatu 
nadal niemoc

Wbrew oczekiwaniom na sierpnio-
wej Sesji Rady Powiatu  w porządku 
obrad nie było punktu o uzupełnieniu 
składu Zarządu Powiatu. Przypomi-
namy, że „kłopoty” rozpoczęły się po 
rezygnacji z członkostwa w Zarządzie 
Zygmunta Siepki. Statut przewiduje 
,że ciałem wykonawczym w Powiecie 
Goleniowskim jest Zarząd w składzie 
5 członków – Starosta, Wicestarosta 
i 3 członków wybieranych spośród 
radnych Rady Powiatu.

Umowa koalicyjna przewiduje, 
że w Goleniowie Zarząd składa się 
z dwóch członków Platformy Oby-
watelskiej i trzech z Polskiego Stron-
nictwa Ludowego.

Umowa była aktualna gdy w 
składzie było 3 ludowców – Tomasz 
Kulinicz (automatycznie jako wices-
tarosta) oraz wybrani Józef Korkosz 
i Zygmunt Siepka. Po rezygnacji 

radnego Siepki nastąpiła patowa 
sytuacja – Zarząd w składzie czter-
ech nie może podejmować żadnych 
decyzji (nie pozwala na to statut), 
z kolei PSL ma kłopoty, bo radni tej 
partii odmawiają udziału w pracach 
Zarządu. Jak nieoficjalnie mówią Wi-
told Kaleczyc (Przewodniczący Rady 
Powiatu) i Zygmunt Heland (zastępca 
przewodniczącego Rady) w razie nie 
desygnowania przez PSL swego trze-
ciego członka do Zarządu najpraw-
dopodobniej trzeba będzie zmienić 
statut i zmniejszyć liczbę członków 
Zarządu Powiatu do czterech.

Czyżby trybiki koalicji zaczęły się 
zacinać? Podobno działacze Plat-
formy Obywatelskiej  nie są skłonni 
zakceptować kandydatury pani Gizeli 
Rybickiej…

LMM 

Uwaga – ważne spotkanie!
W dniu dzisiejszym tj.11 września, o godz. 18.00 w rejonie składowiska 

odpadów w Słajsinie odbędzie się spotkanie Komisji Społecznej Rady Miejskiej 
z mieszkańcami Słajsina, Osowa i innych oklicznych wsi. Wcześniej radni 
– członkowie Komisji zapoznają się z zagrożeniami jakie dla środowiska niesie 
składowisko oraz perspektywami budowy Zakładu Przeróbki Odpadów.

Red.
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Pierwsze Nowogardzkie 
Biegi na Orientację

W sobotę 8.09.2007 odbyły 
się Pierwsze Nowogardzkie 
Biegi na Orientację o Puchar 
Burmistrza Nowogardu. Pro-
wadzone w maju i czerwcu 
zajęcia z młodzieżą szkół 
gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych w ramach Nowo-
gardzkiej Akademii Turystyki 
, zaowocowały powstaniem 
nowej imprezy, której autorami 
była sama młodzież. W bie-
gach brała udział młodzież z 
Nowogardu, Żabowa, Łosośni-
cy, Szczecina a także Gorzowa. 
Dzieci i młodzież startowała w 

czterech kategoriach wieko-
wych: TD ( do 10 lat), TM (11-
13 lat),    TG ( 13-16 lat) oraz 
TO (powyżej 16 lat). Młodzież 
otrzymała  puchary, medale i 
pamiątkowe plakietki.

Organizatorzy serdecznie 
dziękują za pomoc w orga-
nizacji Akademii Turystyki 
dyrektorom i nauczycielom 
nowogardzkich szkół,  a w 
szczególności p. Annie Ły-
siak i p. Magdzie Zarębskiej 
–Kuleszy 

(HSI).
Foto LMM

Kat. TD:  I miejsce – Gumbecki Maciej - SP Żabowo, II miejsce Gumbecka 
Marlena – SP Żabowo, III miejsce  Pabisiak Dagmara – SP Żabowo

Kat. TM: I miejsce Baranowski Damian - SP-4, II miejsce Tracz Kamil 
- SP-4, III miejsce Nowicka Anna - SP- Łosośnica

Kat. TG: I miejsce Bartoś Bartek – GP 2, II miejsce Polak Weronika 
– LO2 Gorzów Wlkp. , III miejsce Łysakowska Agata – MKS „Wiking” 
Szczecin

Kat. TO: I miejsce Nowakowski Tomasz – LO2 Nowogard, Sadzikowski 
Andrzej – MKS „Wiking” Szczecin, III miejsce Kaczyński Marcin – MKS 
„ Wiking” Szczecin.

Gazowa czy Bankowa?
Kilka razy informowaliśmy na 

naszych łamach iż Urząd Miasta 
wypowiedział wojnę wszystkim 
właścicielom i zarządcom posesji, 
którzy nie posiadają na budynkach 
aktualnych nazw ulic oraz numerów 
porządkowych. Były nawet pisem-
ne upomnienia i kary - na wsiach, 
koloniach i przysiółkach nie zawsze 
uzasadnionych, bowiem upomnienia 
otrzymywali posiadający wymagane 
tabliczki.

Czytelnicy przypomnieli nam 
przysłowie, że „pod latarnią naj-
ciemniej”.

Na zdjęciu widać centrum miasta 
– gdy jadąc od Szczecina ul. 3 Maja 
naprzeciwko „Kameny” skręcimy w 
prawo to zauważymy, że jesteśmy na 
jezdni ul. Bankowej.

 Ale już następne dwa budynki 
stoją przy ul. Gazowej. Gdy uważnie 
przeczytamy namalowany napis zro-
zumiemy dlaczego – przeciez firma o 
nazwie Rejonowe Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej  (RPGKiM) już nie istnieje ,

a nieistniejącego zarządcę raczej 
trudno zmusić do działania!

LMM
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Zmiany w podstawie programowej widziane oczami nowogardzkich matematyków

Procenty do gimnazjum 
23 sierpnia 2007 roku minister 

edukacji narodowej Ryszard Legutko 
podpisał rozporządzenie o tzw. pod-
stawach programowych do języka 
polskiego i matematyki. Weszło 
ono w życie już 1 września i wiązało 
się z przesunięciem całych działów 
matematyki z jednego typu szkół do 
drugiego, a w przypadku języka pol-
skiego z dodaniem nowych lektur. 

Nie da się ukryć, że rozporządzenie 
wywołało wielkie poruszenie w 
polskim szkolnictwie, było także 
dla wszystkich nauczycieli wielkim 
zaskoczeniem. 

Szczególnie znaczące zmiany 
nastąpiły w podstawie programowej 
do matematyki w szkole podstawowej 
i gimnazjum, choć rozporządzenie 
nie ominęło także szkół średnich. 

Od tego roku szkolnego nauka pro-
centów rozpocznie się w gimnazjum, 
a nie tak jak dotychczas w 5 i 6 klasie 
szkoły podstawowej. W szkołach 
średnich natomiast nie będzie już 
rachunku różniczkowego, czyli po-
chodnych i ich zastosowań oraz niek-
tórych haseł logiki formalnej. Będzie 
także okrojona trygonometria. 

Nauczyciele wszystkich pozi-
omów nauczania zastanawiają się 

nad powodem tych nagłych zmian, 
niektórzy nawet o nich jeszcze nie 
wiedzą. Zmiany spowodowały, że z 
początkiem nowego roku szkolnego 
podręczniki do matematyki straciły 
ważność a nauczyciele zostali skazani 
na skakanie po materiale, ponieważ 
eksperci dopiero piszą nowe pro-
gramy nauczania i podręczniki. 
Pojawia się także wiele problemów 
technicznych, których rozwiązanie 
zostało zrzucone na nauczycieli.

Rozporządzenie ministra nie 
ominęło szkół w gminie Nowogard. 
Nauczycielki matematyki w Szkole 
Podstawowej nr 1 -  pani Elżbieta Flis 
i pani Maria Pastusiak nie ukrywają 
swego zaskoczenia w związku ze zmi-
anami w podstawie programowej. Co 
prawda rozpoczęły już przygotowania 
do wprowadzenia tych przesunięć 
programowych, ale odnoszą się 
krytycznie co do terminu wejścia 
rozporządzenia w życie, który jest dla 
pań zbyt nagły. Zdaniem  matema-
tyczek powinno być ono ogłoszone 
i wprowadzone znacznie wcześniej 
niż tydzień przed rozpoczęciem roku 
szkolnego, co dawałoby szansę nauc-
zycielom na wprowadzenie zmian 
w corocznym planie wynikowym, 

który trzeba teraz zmodyfikować. 
Panie krytycznie wypowiadały się 
na temat największej zmiany w pro-
gramie, czyli o przeniesieniu nauki 
procentów ze szkoły podstawowej do 
gimnazjum. Ich zdaniem procenty 
towarzyszą nam w codziennym życiu 
i dzieci już w szkole podstawowej po-
winny dokonywać na nich prostych 
obliczeń. Jako jedyny plus tej zmiany 
podały to, że w związku z przeniesie-
niem tego działu do gimnazjum po-
zostanie więcej czasu na doskonale-
nie ułamków, co jest głównym celem 
rozporządzenia ministra edukacji, 
kładącego nacisk na to, żeby matema-
tyka była rozumiana, poszczególne 
działy przerabiane były dokładniej, 
matematyczne operacje uczyły log-
icznego myślenia co w rezultacie 
zapewniałoby dużą zdawalność 
tego przedmiotu na maturze, która 
z matematyki jest obowiązkowa od 
2010 roku. Nieco większą rezerwę do 
tych zmian zachowały nauczycielki z 
Gimnazjum nr 1 - pani Magdalena 
Jonica i pani Aleksandra Demkowicz. 
Reakcja pań na rozporządzenie była 
spokojniejsza, choć nie ukrywły, że 
termin jego wprowadzenia był dla 
nich zaskoczeniem.

Zapytane o zdanie na temat prze-
niesienia procentów ze szkoły pod-
stawowej do gimnazjum stwierdziły, 
że o słuszności lub niesłuszności 
tego posunięcia zadecydują wyniki 
egzamninów sprawdzających wiedzę 
gimnazjalistów. Panie zareagowały 
także spokojnie na problemy tech-
niczne związane z podręcznikami. 
Są również przygotowane na to, że 
to one będą wprowadzały procenty 
w gimnazjum, choć nie zaprzeczają, 
że dzieci powinny znać je już w 
szkole podstawowej. Matematyczki 
wskazały  pewne niekonsekwencje w 
zmianach programowych, ponieważ 
w poszczególnych klasach z pro-
gramu wyrzucone zostały zagadnie-
nia uniemożliwiające wytłumaczenie 
tych, które zostały wprowadzone lub 
tych, które pozostały.

Dla wszystkich nauczycieli no-
wogardzkich rozporządzenie to jest 
zaskoczeniem ze względu na treść 
jak i termin wprowadzenia w życie. 
Stawiają ten rok pod znakiem zapy-
tania, mówiąc, że czas pokaże czy 
minister edukacji dokonał koniecznej 
zmiany, czy tylko wprowadził niepot-
rzebny chaos.    

Katarzyna Bielas

Zielona raz jeszcze 
Witam Państwa!

C hc i a ł by m  o d n i e ś ć  s i ę  d o 
artykułu na temat studzienek bur-
zowych na ul Zielonej. Według 
Wa s z e j  g a z e t y  z a  w s z y s t k i e 
nieszczęścia odpowiedzialni są 
mieszkańcy budynków przy ul. 3 
go Maja. Więc po kolei. Owe domy 
zarządzane były przez dziesięciolecia 
przez ZBK więc ich stan nie zmieni 
się z dnia na dzień. Gwoli in-
formacji o spadających z dachu 
dachówkach i cegłach z kominów 
informowano ową instytucję nie raz. 
Zostało to zabezpieczone dopi-
ero po utworzeniu wspólnot  - na 
większe inwestycje trzeba jednak 
czasu ażeby uzbierać fundusze. 
Mieszkańcami tych domów są 
w głównej mierze emeryci, a im 
jak wiadomo  w  naszym kraju 
się nie przelewa. Dbają oni jed-
nak o swój dobytek i Państwa 
tendencyjny artykuł ich obraża. 
Co do studzienek burzowych to przez  
60 lat od wojny nigdy nie stała tam 
woda, więc to nie my podtapiamy 
nowe piękne domy , tylko dzięki tym 
domom mamy bagno na podwórku. 
Cóż się stało, że odkąd nowe bud-
ynki tam stoją studzienki przestały 

działać? Przygotowując plac pod 
budowę owych budynków naw-
ieziono tysiące ton ziemi i usypano 
wzniesienie widoczne gołym okiem 
od strony jeziora, a fundamenty 
stoją na wymienionym gruncie na 

15 metrowych palach gdyż teren jest 
zwyczajnie podmokły. Co ciekawe 
domy budowane przez Niemców 
nigdy nie miały wody w piwnicach 

ani na podwórku choć stoją od 
ulicy równo z parterem a od pod-
wórka bezpośrednio wychodzimy 
z piwnic. Jeśli chodzi o zalewanie 
to rzeka ścieków spływa z terenów 
wyburzonych budynków po byłej 
spółdzielni. Dlaczego? Pewnie usz-
kodzono kanalizację i zasypano 
studzienki  - któżby przejmował 
się tym co jest pod ziemią! Ma być 

pięknie i równo! Wystarczy zadać 
sobie trud i przyjechać podczas 
większego deszczu a przekonacie się 
sami skąd płynie rwący potok. W 

załączeniu przesyłam kilka lepszych 
fotografii obrazujących obecny stan. 
Z poważaniem skromny czytelnik.

Od redakcji:
Bardzo się cieszę ,że mój artykuł 

o problemach rewitalizacji okolic 
ul. Zielonej poruszyl Czytelników 
(mieszkańców opisywanego fragmentu 
miasta).

Listów nie podpisanych imieniem i 
nazwiskiem z zasady nie drukujemy, 
ale tym razem robimy wyjątek bo 
moim zdaniem „skromny czytelnik” 
bardzo trafnie określił  kto „nawarzył 
piwa” i wskazał kto teraz nie powin-
ien brać udziału w jego degustacji. 
Wszystko wskazuje na to, że jednak pić 
będą wszyscy zainteresowani. W liście 
jest jeden fałsz – proszę mi wskazać 
zdanie w którym za całe zło obarc-
zam mieszkańcow starych bloków i 
w którym miejscu ich obrażam? Gdy 
jednak poczuli się Państwo obrażeni 
to szczerze przepraszam.

Artykuł nawiązywał bowiem do 
Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta 
Nowogard nad którym radni będą 
debatować na najbliższej Sesji w 
środę i miał zobrazować jak trudne 
do zrealizowania są rewitalizacyjne 
pomysły.

Lesław M. Marek
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RZemieŚLNiCy, PRZeDsiĘBioRCy
W dniu 16 września o godz. 15.00 

w Kościele Parafialnym pw. WNMP w Nowogardzie 
odbędzie się Msza Św.

Będziemy dziękować Panu Bogu 
za łaski otrzymane w ciągu 60 lat 

obecności rzemiosła na Ziemi Nowogardzkiej. 

serdecznie zapraszamy 
Mieszkańców Ziemi Nowogardzkiej, Przyjaciół

 i Sympatyków Rzemiosła.

Zarząd CECH-u

 „Informacja z Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie, dotycząca zakresu prac nad 
dokumentacją strategiczną Miasta i Gminy”.

 Urząd Miejski w Nowogardzie informuje, że na stronie internetowej 
www.nowogard.pl jest zamieszczona ankieta do Strategii Rozwoju Miasta i 
Gminy Nowogard na lata 2007-2013.

Wszystkich mieszkańców Nowogardu, zainteresowanych jego rozwojem 
społecznym i gospodarczym oraz troszczących się o jego przyszłość prosimy 
o wypełnienie wyżej wymienionej ankiety oraz dostarczenie jej (listownie, 
e-mailem, faxem lub osobiście) do Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy 
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Plac Wolności 5, 72-200 Nowogard, 
tel.: 091 39 26 293, fax: 091 39 26 206, e-mail: promocja@nowogard.pl do 15 
września b.r. Badanie ma charakter anonimowy.

 Ponadto informujemy, że trwają prace nad zatwierdzeniem przez 
Radę Miejską Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowogard na lata 
2007-2013 podczas najbliższej Sesji, która odbędzie sie w dniu 12.09.2007r. 
W chwili obecnej Radni kierują swoje uwagi do dokumentu na posiedzeniach 
poszczególnych Komisji.

 Aby móc skutecznie aplikować o środki finansowe z funduszy struk-
turalnych Unii Europejskiej, tut. Urząd jest zobligowany do przygotowania 
pozostałych dokumentów, tj. Programów Odnowy Miejscowości dla 33 
sołectw oraz Programu Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013. W związku 
z powyższym, prosimy mieszkańców miasta i gminy o czynny udział w 
tworzeniu dokumentacji strategicznej. Swoje uwagi, wnioski i pomysły 
prosimy kierować drogą pisemną lub elektroniczną na wyżej wskazane adr-
esy. 

Rzecznik Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, 
Przemysław Sońtka

Lecą gałęzie
Przy lezącej nad brzegiem naszego jeziora alejce , między ulicami Kiliń-

skiego i Waryńskiego, stoją pokaźnych rozmiarów topole. Sadzone w latach 
sześćdziesiątych ubiegłego stulecia drzewa narażone na wiatry i burze pełne 
są suchych a nawet nadłamanych gałęzi. Zdaniem mieszkańców stanowią 
one poważne zagrożenie dla dzieci, wędkarzy i spacerowiczów.

„Widzi pan tę gałąź? – wskazał 
jeden z nich na gruby, kilkumetrowy 
konar zwisający z drzewa – Prze-
cież to się ledwo co trzyma. Może 
wystarczyć nawet niewielki wiatr by 
taki ciężar spadł na dół. Tu się bawią 
dzieci, wędkarze łowią ryby, a taka 
gałąź może nawet zabić.”

Jego zdaniem niezbędne jest usu-
nięcie tej i dziesiątek innych suchych 
gałęzi, zwłaszcza, że wietrzna pogoda 
nachodzi nas coraz częściej. 

„Czy musimy czekać na tragedię?” 
– pyta.

Życie w sąsiedztwie topoli nie na-
leży do najprzyjemniejszych. Drzewa 
te intensywnie pylą białym puchem 
dostającym się do domów, a gdy pa-
dają na liczne w tamtej okolicy działki 
ogrodowe niemal uniemożliwiają 
jakąkolwiek uprawę.

„Te drzewa posadzono w latach 
sześćdziesiątych. Był to dar od Związ-
ku Radzieckiego mający być zadość-
uczynieniem za zniszczenie tutejszego 
drzewostanu w czasie działań wojen-
nych. Tyle, że nikt nie przemyślał tej 
sprawy, nie przewidział jak bardzo jest 
to kłopotliwy gatunek. - powiedział 
nasz rozmówca z lekką zazdrością 
wskazując na osiedle przy ulicy Zie-
lonej, którego mieszkańcy pozbyli się 
tego problemu. - Wiadomo, każdego 
drzewa szkoda, ale tuż obok topoli 
rosną lipy. Ten gatunek daje bardzo 
miły zapach, jest cennym surowcem 
na miód. Dzięki nim wycięcie topoli 
nie sprawi, ze zostanie tu pustynia, 
nadal będziemy mieli sporo zieleni. 
Może urząd przemyślałby takie po-
sunięcie.” 

Może.
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Zarząd Nowogardzkiego Forum organizacji Pozarządowych 
informuje iż postanowił zarejestrować NFoP

 w Krajowym Rejestrze Sądowym w celu uzyskania przez Forum 
osobowości prawnej. Jest ona bowiem niezbędna do tego aby mogło ono 

pozyskiwać środki finansowe z zewnątrz na prowadzenie działalności 
i funkcjonowanie biura.

W związku z powyższym informujemy, że 13 września (czwartek) o 
godz. 13.00 w Bibliotece miejskiej (sala językowa) odbędzie się Walne 
Zebranie.
Porządek zebrania przedstawia się następująco:
1. Omówienie wniosków składanych do preliminarza budżetu na 2008 rok
2. Dyskusja nad statutem, zgłoszenie i ewentualne zatwierdzenie poprawek 
oraz uwag.
3. Podjęcie uchwały o powołaniu stowarzyszenia
4. Podjęcie uchwały o przyjęciu statutu.
5. Zgłoszenie kandydatów i wybór Komitetu Założycielskiego – podjęcie 
uchwały o wyborze Komitetu Założycielskiego.
6. Wybór władz stowarzyszenia: Zarządu i organu kontroli wewnętrznej 
Komisji Rewizyjnej (podjęcie 2 uchwał o wyborze władz).
7. Zamknięcie zebrania.
Wszystkie osoby, które chciałyby uczestniczyć w realizacji celów Forum 
a tym samym zostać członkiem stowarzyszenia zapraszamy na zebranie.
Przewodniczący Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych

Mieczysław Cedro

Bezpłatne badania 
dermatologiczne

PRAXIS Nowogard
tel 091 3920787

samodzielny Publiczny szpital Rejonowy 
w Nowogardzie 

ul. Wojska Polskiego 7
na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych Dz.U.  nr 79 
z 2006 r. poz. 550 art. 4 ust. 8 

ogłasza konkurs ofert na:
I. Remont pomieszczeń kuchni szpitalnej, tj. pomieszczenia: 
wejściowe II, stołówka, korytarz główny, administracyjne, magazyn 
dzienny, magazyn wyrobów chłodniczych, magazyn materiałów syp-
kich, obieralnia ręczna, mechaniczna i magazynku gospodarczego. 
Zakres remontu do pobrania w pok. 4.
II. Remont pomieszczeń kuchni szpitalnej, tj. pomieszczenia: szatnia i 
kompleks sanitarny. Zakres remontu do pobrania w pok. 4.
Termin składania ofert do 20 września 2007 r.
Zamawiający zapewnia następujące materiały:
1. Materiały budowlane
2. Modernizację instalacji hydraulicznej i elektrycznej w trakcie re-
montu.
Ofertę należy składać w sekretariacie pok. 2 Samodzielnego Publicz-
nego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 7 w 
zamknietej kopercie opatrzonej napisem „konkurs ofert na remont po-
mieszczeń kuchni”.

Termin otwarcia ofert w dniu 20 września 2007 r. w pok. 4 dyrekcji 
Szpitala SPSR w Nowogardzie.

Kryterium wyboru oferty/ cena – 100%.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez 

podania przyczyny.
informacje dodatkowe udziela Jan słaby, tel. 091 39 21 356 w. 167.

Firma zatrudni
 kierowcę kat. C

Tel. 091 39 26 925

Zarząd Rejonowy 
Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Nowogardzie 

składa serdeczne 
podziękowania za pomoc 

w organizacji 
Wyprawki dla Żaka 

następującym firmom:
- Hurtownia „Pier” p. rzeteccy
- restauracja „Neptun” p. wencel
- „Plus” p. lisiewicz
- Sklep “atut” p. kuszyk
Do podziękowań dołaczają 

się dzieci.

KeWes FLoRisTiK 
PoLsKA sp. z o.o. 

ul. Nadtorowa 15 
72-200 Nowogard 

ogłasza zapisy osób 
chętnych do pracy 
na sezon jesienny �007 

przy kompozycjach nagrobnych 
i wieńcach adwentowych. 

Prosimy o kontakt osobisty 
w siedzibie firmy przy 

ul. Nadtorowej 15 
lub kontakt telefoniczny 

091 39 26 011 lub 091 39 20 544. 
ZAPRASZAMY

reklama reklama

Kolejne spotkania 
integracyjne

W związku z opracowywanym Programem Odnowy Miejscowości (obej-
muje on 33 sołectwa) odbywają się spotkania integracyjne podczas których 
mieszkańcy poszczególnych miejscowości zapoznają przedstawicieli Urzędu 
i Rady Miasta  ze swoimi potrzebami.

W miniony weekend odbyły się 
dwa takie spotkania, w Długołęce i 
w Miętnie. Na zaproszenie sołtysów 
Andrzeja Sawickiego i Zbigniewa 
Litwina do tych miejscowości 
przybyli włodarze naszego mia-
sta z wiceprzewodniczącymi Rady 
Miejskiej Tomaszem Szafranem 
i Mieczysławem Laskowski oraz 
Cezary Marcinkowski z Wydziału 
Pozyskiwania Środków Unijnych.

Jak się okazało mieszkańcy obu 
sołectw mają podobne potrzeby. Jed-
nym głosem wymieniano m.in. brak 
placu zabaw, brak ograniczników 
prędkości na jezdniach, remonty 
świetlic, naprawy dróg i chodników, 
brak kanalizacji i modernizacja 
boisk. Mieszkańcy Długołęki zwró-
cili uwagę na brak sali gimnastycznej 
przy tamtejszej szkole i naprawę 
murku przykościelnego. Natomiast 
w Miętnie goście usłyszeli o braku 
oświetlenia przy wjeździe do ich 

miejscowości oraz potrzebie naprawy 
przystanku autobusowego.

Niestety, o realizację tych potrzeb 
będzie trudno. W tegorocznym 
budżecie na budowę placów za-
baw w 35 wioskach zarezerwow-
ano 2 tys. zł, a za takie pieniądze 
można wybudować tylko jeden plac. 
Są jednak fundusze zewnętrzna i 
mieszkańcy wiosek zostali poinfor-
mowani o tym w jaki sposób można 
pozyskać stamtąd środki.

Sołtys i Rada Sołecka Długołęki 
dziękują Piekarni „Saturn” Lidii i 
Jana Szocik za pieczywo oraz wielu 
anonimowym sponsorom za napoje 
i wędliny. Podziękowania należą się 
także Tomaszowi Szafranowi, który 
ufundował piłki i siatki.

Sprawy, z którymi zwrócili się do 
mnie mieszkańcy Długołęki i MIętna 
poruszą w kolejnych wydaniach 
„DN”.

Ireneusz Karczyński
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P.U.H. GrUND-maX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

Firma moNTBUD sp. z o.o.

zatrudni pracowników 
w zawodach budowlanych.
Chętni proszeni są o zgłaszanie się 

osobiście w siedzibie firmy: 
MONTBUD sp. z o.o. ul. Górna 4, 

72-200 Nowogard lub pod numerem 
tel. 091 39 26 861.

Jeśli masz ukończone 7 lat
i pragniesz uczyć się gry 

na fortepianie, akordeonie 
lub instrumentach 

elektronicznych przyjdź do nas.

Informacje 
tel. 091 39 �5 9�3

lub osobiście 
ul. 3 maja 4/4 

Szkoła muzyki

CeNTrUm eDUkaCYJNe 
zIelONa 11

ogłasza nabór na kursy językowe 
– angielski i niemiecki

- wszystkie grupy wiekowe (szkoła podstawowa, 
   gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna oraz dorośli)
- przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych
- przygotowanie do egzaminów zewnętrznych 
   – PET, KET, FCE
- intensywne kursy dla wyjeżdżających za granicę

Podręczniki i materiały dydaktyczne w cenie kursu 
(�50 złotych rocznie lub 350 semestralnie) 

Firma 
zatrudni 

handlowca
na samodzielne stanowisko

Tel. 503 032 234

Piekarnia - Ciastkarnia 
Waldemar Pędziszczak

zatrudni 
piekarza i cukiernika

Praca zmianowa.
Tel. 091 39 �1 9��, 0�0� �91 445

„PBo-GRiNBUD” sp. z o.o. w Nowogardzie 

pilnie przyjmie do pracy pracowników 
do wykonywania robót budowlanych na realizowanych 

przez „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o. budowach w zawodach:
1. murarz tynkarz,
�. betoniarz – zbrojarz
3. monter instalacji sanitarnych.
Zapewniamy wysokie wynagrodzenie w systemie akordowym.
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicz-
nie w biurze „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o., ul. Boh. Warszawy 103 
telefon 091 57 92 630.
1. Teresa Łukomska – tel. 091 57 92 644.

„PBo-GRiNBUD” sp. z o.o. w Nowogardzie 
zleci pilnie wykonanie wymiany konstrukcji drewnianej dachu 

oraz wykonanie pokrycia dachu blachodachówką wraz 
z ołaceniem  i ociepleniem o powierzchni 4�0,00 m kw.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w 
biurze „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o., ul. Boh. Warszawy 103 telefon 091 
57 92 630. Kontakt Wanda Krysiak – telefon 091 57 92 637.

Poradnia medycyny 
Pracy

czynna codziennie
PRAXIS Nowogard

tel. 091 3920787
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OG£OSZENIA drObNE Cyfrowy druk 
kolorowy 

KseRo KoLoRoWe
ul. Boh. Warszawy 7A

NIerUCHOmOśCI
• z a m i e n i ę  m i e s z k a n i e 

własnościowe 3 pokojowe w bloku 
plus garaż na dom w Nowogardzie 
z dopłatą. 091 39 �1 9�5.

• kupię dom w Nowogardzie 
może być połowa lub piętro. 
�07 0�� 4�5.

• k u p i ę  k a w a l e r k ę .  T e l . 
�91 4�� 449.

• Poszukuję mieszkania � poko-
j owe g o  d o  w y n a j ę c i a .  Te l . 
�04 ��7 3�3.

• Sprzedam lub zamienię miesz-
kanie � pokojowe, 4� m kw plus 
ogród 10 arów, garaż, zabudow-
ania gospodarcze w Smorawinie 
na Nowogard. Tel. 0�05 �33 �43, 
091 39 77 10�.

• Pilnie poszukuję do wynajęcia 
małe mieszkanie (parter, I piętro). 
507 5�0 7�3.

• Szukam garażu do wynajęcia. 
50� 01� 70�.

• Sprzedam ziemię 0,19 ha oraz 
0,�3 ha na obrzeżach Nowogardu. 
Tel. �04 �51 190.

• Sprzedam lub wydzierżwię kiosk 
na ul. Poniatowskiego �4. Tel. 091 
39 �0 4�7.

• kupię lub wynajmę garaż ul. Po-
niatowskiego lub zamkowa. Tel. 
��0 �90 314.

• Do wynajęcia pomieszczenia na 
biura. �04 97 71 44.

• Do wynajęcia stoiska handlowe. 
�04 97 71 44.

• Szukam do wynajęcia dużego 
mieszkania lub domu w Now-
o g a rd z i e  –  roz s ą d n a  ce n a . 
��� 709 7��.

• Do w ynajęcia mieszkanie � 
pokojowe, poza kuchnią nieume-
blowane, wysoki standard. Tel. 
�09 313 000.

• Sprzedam mieszkanie, � pokoje, 
kuchnia, w centrum Nowogardu. 
Tel. 0�01 �03 310, wieczorem 091 
39 4�� 13 1�.

• zamienię kawalerkę 3� m kw 
komunalną w Nowogardzie na 
�-3 pokojowe komunalne. miesz-
kanie po remoncie, okna PCV, 
glazura, terakota, nowe drzwi, 
co gazowe własne, niski czynsz, 
I piętro. mogę spłacić niewielkie 
zadłużenie, ewentualnie dopłata. 
Tel. 509 �0� �5�.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
5� m kw w Nowogardzie. Cena 
1�0 000 zł. Tel. 513 153 �4�.

• kupię dom w Nowogardzie, połowę 
lub piętro. Tel. �0� ��5 333.

mOTOrYzaCJa
• Sprzedam radio cd samochodowe 

PIONEER DEH-30 MP, MP3, pilot 
4x50 W, gwarancja nowe + głośniki 
x 4 samochodowe. Cena kompletu  
690,00 zł. Tel 0605 522 340. 

• Sprzedam Skodę Felicję kombi, 
1999 r. listopad. Tel. 091 39 �3 �49, 
�00 314 �31.

• Sprzedam koła 13 do renault meg-
ane, 5 szt. (opony letnie + kołpaki), 
cena 300 zł. 50� 35� 7�0.

• Sprzedam Skoda Felicja 1,3, 199� 
r. Tel. 091 39 17 ��5.

• Sprzedam Vw Golf II, 199� r., poj. 
1,4. Tel. �93 409 937.

• Sprzedam � nowe komplety opon 
letnich i zimowych o wymiarach 
195 �5 r15, cena do uzgodnienia. 
Tel. 0�05 5�� 340.

rOlNICTwO  
• Sprzedam konie. Tel. ��� 141 971, 

091 39 1� ��0.
• Sprzedam byczki rasy mięsnej. 

50� 4�� �0�.
• Sprzedam prosięta. Tel. 091 39 

1� 31�.

USŁUGI
• m a l owa n i e,  m o nt a ż  p a n e l i 

podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona „złota rączka”. 
091 39 �� 7�3, 0��0 39� �51.

• Profesjonalne strony internetowe 
na indywidualne zamówienie 
– szybki czas realizacji, faktury 
VaT. 0�05 5�� 340.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 �5 9�9, 0�95 
51� 5�1.

• DYwaNOPraNIe. 0�04 373 143.
• Transport, przeprowadzki – 0�04 

51� 451.
• N a u k a  a n g i e l s k i e g o.  0 5 0 1 

350 107.
• Tipsy – tanio i profesjonalnie + 

parafina. 504 5�9 �79.
• NaPrawa SPrzĘTU rTV kosmal-

ski, Nowogard Poniatowskiego 7. 
Tel. 091 39 �1 110, �03 5�4 553.

• Artystyczne malowanie pokoi, pokoi 
dziecięcych – tel. 66 77 84 333.

• Nauka gry na fortepianie. 091 39 
18 605.

• Wykonam prace wykończeniowe, 
szpachlowanie, malowanie, regipsy 
i panele, docieplenia. 502 917 758.

• kompleksowe i profesjonalne 
usługi hydrauliczne w zakresie 
instalacji c.o., wod. kan., gaz. Tel. 
0�97 914 �90, 050� 055 3�9.

•  Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.

PraCa
• zatrudnimy osobę do prac przy 

montażu okien. wymagane prawo 
jazdy. Fabryka okien i drzwi 
„OkNO” Nowogard. Tel. 091 39 
�5 �39.

• zatrudnimy handlowca do pracy 
w biurze i w terenie. znajomość 
obsługi urządzeń biurowych, 
prawo jazdy i dyspozycyjność. 
Fabryka okien i drzwi „OkNO” 
Nowogard tel. 091 39 �5 �39.

• FIrma BarTek-Domet zatrudni 
magazyniera. Tel. 091 579 0� �3.

• restauracja „Przystań” zatrud-
ni kucharza – dobre warunki 
płacowe. Tel. 091 39 �0 ��1.

• restauracja przy stacji paliw 
„STm” w Olchowie zatrudni bar-
mana. Tel. 091 39 �0 733.

• Firma zatrudni handlowca na 
s a m o d z i e l n e  s t a n o w i s k o . 
503 03� �34.

• Przyjmę traktorzystę na gospo-
darstwo. �0� ��7 3��.

• zatrudnię na stałe do systemu 
ociepleń. �05 115 0�4.

• zatrudnię pomoc kuchenną, kiko-
rze. Tel. ��3 41� 054.

• z a t r u d n i ę  p r a c o w n i k a  d o 
prac gospodarczych, kikorze. 
��3 41� 054.

• zatrudnię pracowników do robót 
drogowych. mile widziane prawo 
jazdy B,C lub T. �0� �79 3�9, 091 
39 �� ��4.

• Firma budowlana przyjmie pra-

cowników na stanowisko: glaz-
urnik, murarz-tynkarz, szpach-
larz-malarz oraz do dociepleń. 
�07 519 �51.

• Poszukuję pani do sprzątania 
d o m u  w  N o w o g a r d z i e . 
�9� 359 �17, 091 39 �3 107.

• zatrudnię ekspedientkę w sklepie 
spożywczym. Tel. ��7 1�9 714.

INNE
• Sprzedam aparat telefoniczny 

Ericsson K700i, z dodatkowym 
wyposażeniem, na gwarancji, zad-
bany. Tel. 0605 522 340.

• GrzeJNIkI c.o., panelowe, �-
płytowe, do mieszkania, domku, 
różne rozmiary, także nietypowe, 
nowe i używane. Tel. 091 4� 00 51� 
lub 0501 44� 4�7.

• JUNkerSY gazowe, do kuchni, 
łazienki, wersja świeczkowa lub 
elektroniczna na gaz ziemny lub 
propan, cena od 400 zł. Tel. 091 
4� 00 51� lub 0501 44� 4�7.

• elekTrYCzNe przepły wowe 
podgrzewacze wody – 3�0 V, 
firmy aeG, Vaillant moc 1�-�1 kw, 
małe gabaryty, idealne do domku, 
baru, cena od 150 zł. Tel. 091 4�9 
03 3� lub 0501 44� 4�7.

• PIeCe gazowe c.o.,  Vaillant, 
wiszące lub stojące – ogrzewanie 
lub dwufunkcyjne (ogrzewanie + 
ciepła woda) używane z gwarancją 
serwisową oraz GazOwe podgrze-
wacze wody 130-190 litrowe, 
stojące, idealne gdzie jest kilka 
łazienek (domek). Tel. 091 4� 
00 51� lub 0501 44� 4�7.

• P r z y j m ę  g r u z  l u b  z i e m i ę . 
606 615 049.

• Sprzedam ławę rozkładaną. Tel. 091 
39 20 901.

• Kupię niedrogo piec co węgiel, 
drzewo na ogrzanie 60 m kw. Tel. 
605 576 908.

• Kosiarka type Rider (automat) do 
remontu. 0508 40 47 88.

• Sprzedam zmywarkę Bosch, rok 
prod. 2000, typ SGS 4902, stan b. do-
bry, cena 800 zł. Tel. 091 39 21 493.

• O w c z a r k i  n i e m i e c k i e , 
dziewięciotygodniowe, pieski i 
suczki po rodowodowych rodzi-
cach, duże – sprzedam. Tel. 091 39 
21 828.

• Sprzedam grzejniki konwektory. Tel. 
091 39 22 063.
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

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

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)

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 26 91
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

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Karina Czernicka 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

NOwOGarD - Szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
SzCzeCIN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

Informacja PkS 091/39-�1-��7 lub 091/4�-9�-315

ważny od �4.0�.�007r.

Nowogard 10.09.2007r.
OFerTY PraCY 

PUP GOleNIów, 
FIlIa NOwOGarD

1. Sprzedawca 
2. Spawacz, prac. gospodar-

czy
3. Ślusarz – spawacz, for-

mierz , prac. Produkcji 
4. Monter okien PCV
5. Pracownik produkcji
6. Murarz
7. Szwaczka
8. Kelner, kucharz, pomoc 

kuchenna
9. Kierowca kat. B (orzecze-

nie o niepełnosprawno-
ści)

10. Robotnik budowlany
11. Glazurnik, murarz – tyn-

karz, szpachlarz – malarz 
12. Sekretarka księgowa ds. 

magazynowych 
13. Kucharz
14. Osoba do klejenia plan-

dek 
15. Kierowca z kat. C

OFerTY PraCY 
z reJONU

1.  Spedytor (Szczecin)
2. Operator maszyn, mecha-

nik, os. Do sklejania karto-
nów (Kliniska Wlk)

3.  Os. do obróbki skór norek 
(Żdżary)

4.  Pracownik gospodarczy z 
grup inw. ( Szczecin )

5.  Kierowca C+E (Gryfice) 
(Goleniów )

6. Kierowca z kat. D (Masze-
wo)

7. spawacz, tokarz, frezer, 
ślusarz – (Miękowo k. Go-
leniowa)

8. Kucharz, pomoc kuchen-
na – ( Glewice )

9. Pracownik linii produkcyj-
nej w dziale spożywczym 
– (Szczecin – Dąbie)
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Jutro Puchar Polski

Pomorzanin Nowogard – Orzeł Trzcińsko – Zdrój 1:2 (1:1) 

Zgodnie z (kiepską) normą
Pomorzanin: Piątkowski – Sokul-

ski, M. Miklas, Laszkiewicz, Nierad-
ka, Kawa, Konieczny, Pertkiewicz, 
D. Gruszczyński (79’ Wielgus), K. 
Miklas, Gołdyn (46’ Skórniewski).

Bramka dla Pomorzanina: Goł-
dyn.

Fatalna passa Pomorzanina trwa. 
W sobotnim meczu z Orłem Trzciń-
sko - Zdrój nasza drużyna zagrała 
słabo i odniosła siódmą porażkę z 
rzędu w tym sezonie i piętnastą wli-
czając w to poprzednie mecze. Naj-
gorsze jest jednak to, że choć rywal 
nie powiesił poprzeczki szczególnie 
wysoko to jednak 
wystarczyło by 
wywieźć z No-
wogardu kom-
plet punktów.

P i e r w s z a 
groźną akcję w 
meczu w 6. mi-
nucie stworzył 
Orzeł, ale ude-
rzenie z rzutu 
wolnego z 21. 
metrów obronił 
Piątkowski. Pięć 
minut później 
będący przed 
polem karnym 
Konieczny pro-
stopadle podał 
do partnera, ale 
piłka była zbyt 
mocna. W 15. 
m i nu c i e  k o -
nieczny zagrał 
dokładnie do 
K. Miklasa, tyle, że nasz napastnik 
pospieszył się z oddaniem strzału 
i zamiast uderzać nogą główkował 
na tyle słabo, że nie stworzył tym to 
żadnego zagrożenia.

W grze Pomorzanina brakowało 
agresji. Rywale mieli sporo wolnego 
miejsca, ale nie potrafili tego wy-

korzystać. Również gospodarze nie 
mieli pomysłu na akcję a wymiana 
trzech celnych podań stanowiła po-
ważny problem. Indywidualne zrywy 
robiły więcej szumu niż to było warte. 
Szansą mogły być błędy rywali i jeden 
z nich udało się wykorzystać.

W 17. minucie bramkarz Orła źle 
wybił pikę, lewą stroną przedarł się 
z nią Kawa, zagrał do będącego w 
polu karnym Gołdyna, który uwolnił 
się spod opieki dwóch obrońców i 
strzałem z 8. metrów umieścił piłkę 
w siatce. Goście protestowali, twier-
dząc, że piłka dograna była już zza 

linii końcowej, ale sędzia bramkę 
uznał.

Po chwili Orzeł był bliski wyrów-
nania, lecz Laszkiewicz zdjął piłkę 
z nogi rywala. W 26. minucie akcję 
prawą stroną przeprowadził Goł-
dyn, wdarł się w pole karne i mogąc 
zagrać do K. Miklasa zdecydował się 

na indywidualne wykończenie. Piłkę 
posłał na długi słupek, lecz bramkarz 
zdołał ją wybić. Cztery minuty póź-
niej przed polem karnym faulowany 
był K. Miklas. Po szybko rozegranym 
rzucie wolnym sam przed bram-
karzem znalazł się Laszkiewicz, ale 
uderzenie z ostrego kąta kompletnie 
mu nie wyszło.

Gdyby ta i poprzednia akcja za-
kończyłaby się bramką byłoby po 
meczu. Stało się jednak inaczej. W 39. 
minucie po dośrodkowaniu z lewej 
strony Piątkowski wybił piłkę przed 
siebie, wprost pod nogi rywala, ale 
nawet gdyby ten zdołał umieścić ją 
w siatce bramka nie zostałaby uznana 
bo wcześniej nasz bramkarz był fau-
lowany. Jednak w 45. minucie gol wy-
równujący już padł. Piłka po rzucie 
wolnym z okolic prawego narożnika 
została przerzucona na drugą stronę i 
niepilnowany gracz Orła posłał ją do 
bramki. Jeszcze przed przerwą goście 
mogli objąć prowadzenie. Łatwo po-
radzili sobie z naszą obroną, jeden z 
przyjezdnych minął wychodzącego 
Piątkowskiego, lecz jego uderzenie z 
ostrego kąta zablokował obrońca.

W 49. minucie Pomorzanin za-
skoczył rywala rozegraniem rzutu 
wolnego. Zamiast wrzucić piłkę w 
pole karne ta trafiła do cofniętego 
Nieradki, który minął dwóch rywali 
i mocno uderzył na bramkę. Piłka 
jednak odbiła się od naszego zawod-
nika i przeleciała nad bramką. W 65. 
minucie po mocnym dośrodkowaniu 
Kawy z dystansu strzelał Laszkiewicz, 
ale bez efektu.

Orzeł również stwarzał sobie sy-
tuacje i w 77. minucie dopiął swego. 
Piłka z lewej strony trafiła do nie 

pilnowanego gracza gości, który bę-
dąc w polu karnym zdołał ją przyjąć, 
obrócić się i posłać do siatki obok 
bezradnego Piątkowskiego.

Po stracie gola Pomorzanin nie 
rzucił się do huraganowych ataków, 
ale przeprowadził kilka akcji. Groźnie 
z dystansu uderzał Sokulski, bram-
karza próbował pokonać Wielgus, 
nic to jednak nie dało. Nerwowość, 
która towarzyszyła naszym graczom 
niemal przez cały mecz zaczęła się 
nasilać i musiała znaleźć ujście. W 
końcówce meczu w ekwilibrystyczny 
sposób strzelający Laszkiwicz zbyt 
wysoko podniósł nogę i faulował 
rywala. Doszło do przepychanek. 
Dwóch zawodników rywali, w tym 
bramkarz, oraz Wielgus powinni 
dostać czerwone kartki. Sędzia, który 
wcześniej wymierzał kary za dyskusje 
uznał, że to przewinienie się z tam-
tym równoważy i pokazał im tylko 
żółte kartoniki.

W ostatniej akcji Pomorzanina w 
pole karne rywali pobiegł nawet Piąt-
kowski, ale wrzutka z własnej połowy 
Laszkiewicza minęła bramkę i mecz 
zakończył się zwycięstwem Orła.

Dobrze, że chociaż nastroje kibi-
ców poprawiła reprezentacja wywo-
żąc cenny remis z Portugalii. 

Pozostałe wyniki meczów:
Świt Szczecin - Arkonia Szczecin 

2:1, Stal Lipiany - KP Police II 1:0, 
Vineta Wolin - Kłos Pełczyce 2:2, 
Piast Chociwel - Hutnik EKO TRAS 
Szczecin 0:1, Mieszko Mieszkowice 
- Odra Chojna 2:4, GKS Mierzyn - 
Kluczevia Stargard 1:2, Polonia Płoty 
- Sparta Gryfice 2:0.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 7 18 17-5
2.  Vineta Wolin 7 15 20-5
3.  KP Police II 7 13 9-6
4.  Odra Chojna 7 13 19-13
5.  Sparta Gryfice 7 12 14-9
6.  Kłos Pełczyce 7 11 12-10
7.  GKS Mierzyn 7 10 13-11
8.  Kluczevia Stargard 7 10 9-10
9.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 7 10 11-15
10.  Polonia Płoty 7 10 12-17
11.  Piast Chociwel 7 9 8-8
12.  Świt Szczecin 7 9 12-17
13.  Mieszko Mieszkowice 7 7 7-7
14.  Stal Lipiany 7 7 9-17
15.  Arkonia Szczecin 7 2 4-12
16.  Pomorzanin Nowogard 7 0 6-20

Przy obecnej formie Pomorzanina 
losowanie II rzutu Pucharu Polski 
na szczeblu województwa zachod-
niopomorskiego trudno uznać za 
szczęśliwe. Zamiast trafić na B, bądź 
A-klasowy zespół nasza drużyna 
zmierzy się z grającym w okręgów-
ce Wichrem Brojce. nasz rywal w 
siedmiu meczach rozgrywek zdobył 
siedem punktów, uzyskując je jednak 

w meczach z najsłabszymi zespołami 
rozgrywek.

Trener Zbigniew Ceranka zapowia-
dał, że w spotkaniach pucharowych 
grać będą ci, którzy w meczach ligo-
wych rzadziej pojawiają się na boisku. 
Miejmy nadzieję, że staną oni na 
wysokości zadania w wprowadzą nasz 
zespół do dalszej fazy rozgrywek.

Andrzej Garguliński

W meczu z Orłem Trzcińsko - Zdrój Krystian Miklas 
miał niewiele okazji by wpisać się na listę strzelców.

foto. J. Korneluk archiwum

Dożynkowy Turniej szachowy 
W dniu 15. 09. 2007. (sobota) z 

okazji Święta Plonów  o godzinie 
10. 00 odbędzie się otwarty turniej 
szachowy. Zawody odbędą się w 
Nowogardzie w świetlicy „Promyk” 
przy Placu Szarych Szeregów. Grać 
będziemy 9 rund po 15 minut dla 
zawodnika, kojarzenia systemem 

szwajcarskim za pomocą komputera. 
Zapraszamy wszystkich amatorów tej 
królewskiej gry, a w szczególności 
dzieci i młodzież. Na zwycięzców w 
kategorii „ Junior” i „Open” czekają 
puchary ufundowane przez Prezesa 
PSL Kazimierza Ziembę. 

Janusz Kawecki
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banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Nowogard
Tel. 0 605 522 340
e-mail: medmas@wp.pl

Radiowa w
Radio VOX Gryfice 90,7 FM

rozpocząłeś pracę lub staż 
a nie wybrałeś jeszcze funduszu emerytalnego? 

Nie daj się wylosować i przyjdź do najlepszych. 
oFe „Dom” od wielu lat plasuje się w czołówce wszelkich rankingów. 

Sprawdź nas na gospodarczych stronach „Rzeczpospolitej”.
Zadzwoń i umów się na spotkanie 694 281 784

reklama

w obiektywie  Jana korneluka    - Fuji ?

 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

reklama reklama reklama

Informujemy, że   

1� września �007 r.
środa w godz.  �.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 

Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Góra w górach, góra w chmurach, chmura w górach czy chmura w chmurach?
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Co zrobić na Zielonej?
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  Sonda
W dzisiejszej sondzie ulicznej zapytaliśmy przechodniów czy ich zda-

niem media są wiarygodnym  źródłem informacji i do których mediów 
mają największe zaufanie.

Pan Henryk Zblewski z żoną 
jadwigą

Uważam, że media są raczej wia-
rygodne, mimo że, czasami mówią 
nieprawdę. Najbardziej lubię czytać 
„Fakt”, można powiedzieć, że zawiera 
on trochę prawdziwych informacji, 
znajduję tam wiadomości z Polski, 
jest też sport, to wszystko.

Pan Mateusz Lewandowski z radzimia
Media raczej nie są wiarygodnym źródłem infor-

macji, gdyż często przekręcają fakty w ten sposób, 
aby dostosować je do swojego punktu widzenia. 
Nierzadko zdarza się, że w gazetach opisywane są 
różne nieprawdziwe historie, co rzuca się w oczy.

Jeżeli chodzi o media, które mimo wszystko 
mógłbym obdarzyć największym zaufaniem to jest 
to „Gazeta Wyborcza” lub „Dziennik”. Nie za bardzo 
podoba mi się gazeta „Fakt” ponieważ jest tam za 
dużo plotek.

Pani dorota z nowogardu
Media to właściwie jedyne źródło informacji, do 

którego mamy dostęp. Ufam mediom, ponieważ 
wszystkiego możemy dowiedzieć się tylko od nich. 
Najbardziej lubię „Polsat”, zawsze oglądam „Wyda-
rzenia” o północy, lubię także „Fakty” w „TVN”.

Pan Grzegorz rafiński
Generalnie, mam zaufanie do mediów, jednakże 

nie do publicznych, ale do prywatnych. Media 
publiczne są, moim zdaniem, zbyt pro PiS-owskie. 
„TVN” i „Polsat” są, mimo wszystko, o wiele bar-
dziej obiektywne.

Pan Tomasz Spór
Myślę, że media są wiarygodnym źródłem infor-

macji. Możemy się z nich dowiedzieć wielu rzeczy 
i zaczerpnąć istotnych informacji. Lubię oglądać 
m.in. „Fakty” i „Wydarzenia”.

Pan daniel Sasin
Czasami media są wiarygodne, jednakże wszystko 

zależy od tematów, które się porusza. Najbardziej 
przeinaczane i manipulowane są informacje zwią-
zane z polityką. 

Pani Halina Wysocka 
Uważam, że media są źródłem informacji god-

nym zaufania, gdyż mówią prawdę np. o tym, co 
dzieje się w naszym rządzie albo państwie. Najbar-
dziej lubię oglądać informacje w „TVN”.

ps

komunikat Policji

Sprostowanie
Tekst: „uczcili pamięć ofiar wojny”, w numerze poprzednim na stronie 3.
„Do tych ludzi właśnie należeli między innymi Sybiracy, czyli obywatele Polski 

okresu międzywojnia, którzy w lutym i czerwcu roku 1940 oraz maju i czerwcu roku 
1941, w ramach stalinowskiego planu deportacji, zostali wysiedleni w głąb ZSRR.”

Zamiast podkreślonego i pogrubionego słowa deportacja, w tekście użyte zostało 
słowo repatriacja, które ma znaczenie przeciwne. 

Dziękuję pewnej miłej pani, która zwróciła uwagę na ten błąd. 
Za pomyłkę bardzo przepraszam. ps

Stwórz strategię gminy
Strategia rozwoju miasta i gminy to nie tylko sprawa urzędników. Z takiego 

założenia wyszli włodarze naszego miasta zwracając się do mieszkańców z 
prośbą o wnioski w tej sprawie.

Pomóc w ich przyjmowaniu ma 
zamieszczona na urzędowej stronie 
internetowej (www.nowogard.pl) an-
kieta dotycząca opracowania Strategii 
Rozwoju Miasta i Gminy Nowogard 
na lata 2007 – 2013. Zawiera ona 
osiem pytań. Jej twórcy chcą wiedzieć 
m.in. jakie są u nas warunki do pro-
wadzenia działalności gospodarczej, 
jakie są atuty a jakie wady naszej 
gminy oraz w jakim kierunku po-
winna się ona rozwijać. Ankieta jest 
anonimowa, choć każdy jej uczestnik 
proszony jest o podanie wieku, wy-
kształcenia i statusu społecznego.

„Ankieta została stworzona po to, 
by wraz z mieszkańcami gminy opra-
cować Strategię, wybrać priorytety, 

kierunki działania. Założenie jest 
takie, że mają one mieć realny wpływ 
na jej opracowywanie. Jednak jak 
dotychczas nie wpłynęła żadna wypeł-
niona ankieta.” – powiedział Tobiasz 
Lubczyński, kierownik Wydziału 
Rozwoju Lokalnego i Funduszy w 
Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.

Ankietę należy dostarczyć listow-
nie, e-mailem, faxem lub osobiście 
do Wydziału Rozwoju Lokalnego i 
Funduszy w Urzędzie Miejskim w 
Nowogardzie, Plac Wolności 5, 72-
200 Nowogard, tel.: 091 39 26 293, 
fax: 091 39 26 206, e-mail: promocja@
nowogard.pl. Termin ich składania 
upływa 15 września.

Ag

Komisariat  Policji w Nowogardzie 
prowadzi postępowanie w   sprawie 
nieustalonego dotąd mężczyzny, 
który w miesiącu sierpniu 2007 r. w 
Nowogardzie,  powołując się na zna-
jomych pokrzywdzonych, oferuje  do 
sprzedaży cukier w dużych ilościach po 
wyjątkowo niskiej cenie, następnie po 
wyłudzeniu pieniędzy oddala się.

W związku z powyższym proszę 

wszystkie osoby, które posiadają jakie-
kolwiek informacje na temat oszusta 
lub, które zostały oszukane przez 
wymienionego mężczyznę o kontakt 
z prowadzącym w tej sprawie postępo-
wanie sierż.szt. Marcinem Święcickim 
dzwoniąc pod nr 0915792308 w celu 
ustalenia dogodnego terminu przesłu-
chania.
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Lokalny Program Rewitalizacji

co zrobić na Zielonej?
Pracownicy Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy zawaleni pracą  i to 

pracą, która ma być gotowa na …wczoraj. Aby pozyskać środki dostępne z 
Unii Europejskiej trzeba przygotować mnóstwo dokumentów. Najważniejsze 
to Program Odnowy Miejscowości dla 33 sołectw, Program Rozwoju Lokalne-
go oraz Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Nowogard. Wszystko ma być 
przygotowane tak by środki można było wykorzystać w latach 2007 – 2013. 
Pracownicy Wydziału odpowiedzialni za przygotowanie dokumentów proszą 
o aktywny udział mieszkanców w pracach przygotowawczych. (Piszemy o tym 
w artykule „Stwórz strategię Gminy”). Lokalny Program Rewitalizacji jest już 
od dawna przygotowywany. Na najbliższej Sesji Rady Miasta zajmą się nim 
radni. Obecnie uzgadniają szczegóły na posiedzeniach Komisji Rady. 

W tytule artykułu pytam :Co zrobić 
na Zielonej? Ulicę Zieloną wybralem 
nieprzypadkowo.

Widoczne na zdjęciu fragmenty 
miasta leżą akurat w samym centrum. 
Każdy kto przyjeżdża do Nowogardu 
trafia do Oskara, Kameny lub Przy-
stani. Nawet gdy nie chce to przypad-
kowo rzuci okiem i … smutek! Plac 
po dawnej „wiacie” zarasta chwastami 

(dobrze, ze będzie zagospodarowa-
ny). Za placem nauki jazdy uliczka 
pełna wody. Po jej prawej stronie trzy 
piękne prywatne budynki mieszkal-
ne, na wprost piękny, otwarty widok 
na szkołę w budynku po siedzibie 
SM „Gardno” i budowany tu parking. 
Natomiast widoku jaki oglądają 
mieszkancy nowych domów nie za-
zdroszczę. Turyści także nie doznają 

olśnienia. Po lewej stronie obnażone 
obecnie podwórka okazują się zbio-
rem szopek i garaży, mini ogródków 
warzywnych, a tylne ściany budyn-
ków mających front przy ul. 3 Maja  
to brud, osady poiołów i sadzy oraz 
odpadające tynki. Na dodatek jezdnia 
tej urokliwej uliczki tonie w wodzie. 
Woda podtapia także nowe budynki 
mieszkalne.

Dopiero taka wiedza uświadamia 
nam trudność rewitalizacji – czterech 
właścicieli prywatnych, Gmina, ZBK 
i Wspólnoty Mieszkaniowe. To oni 
muszą się dogadać, ustalić zakres 
robót i podjąć decyzję w sprawie par-
tycypacji w kosztach. Prace  - moim 
skromnym zdaniem – należy zacząć 

od kanalizacji burzowej. Woda nie 
może spływać zgodnie z prawami 
fizyki z ulicy 3Maja, podwórek po-
łożonych tam bloków, podtapiać no-
wych budynków mieszkalnych i bez 
przeszkód całą cuchnącą zawartość 
wrzucać do jeziora. Przy okazji na 
długie dni czyniąc uliczkę nieprze-
jezdną. Dalsze prace – nawierzchnia 
uliczki i elewacje dużych starych 
kamienic, szopki, ogródki i garaże to 
problem Gminy, ZBK ze swoimi loka-
torami i Wspólnot Mieszkaniowych. 
Wystarczy?  Wystarczy na cały okres 
do 2013 roku. Niestety kadencja 
obecnej Rady Miejskiej i Burmistrza 
kończy się wcześniej…

Tekst i foto LMM

Sejm ludzi troskliwych…
Troskliwych dla siebie! Tylko tak 

można nazwać szczodrość jaką w środę 
5 sierpnia zamanifestowali posłowie. 
W obliczu kampanii wyborczej żaden 
klub poselski nie zaprotestował prze-
ciwko bezmyślnemu rozdawnictwu 
pieniędzy z budżetu państwa. Nie tylko 
nie protestował – licytował na zasa-
dzie „kto da więcej”. Stanęło na 1200 
złotych. Już w roku 2008 każdy kto 
posiada dziecko będzie mógł odpisać z 
podatku za 2007 rok 1200 złotych.

Pięknie – prawda?  Można pomyśleć, 
że rodzice posiadający pięcioro dzieci 
dostaną prezent  na Wielkanocne 
Święta - 6 000 złotych! Toż to fortuna! 
Niestety rzeczywistość jest inna. Do-
staną tylko ci, którzy dużo zarabiają. 
Przeciętny obywatel niepracujący lub 
żyjący z zasiłku podatku nie płaci i nic 
sobie nie odpisze. Przeciętny robotnik 

pracujący ciężjko za 800, 1000 lub 1500 
złotych odpisze sobie co najwyżej 150, 
200, 600 złotych nawet gdyby miał 6 
dzieci  – wzbogaci się więc o 10, 20 
lub maksymalnie 50 zł miesięcznie.  
Po dokładnych analizach biedni mogą 
nawet stracić. Przecież dzięki hojności 
posłów budżet będzie uszczuplony o 
około 6 miliardów złotych niezapła-
conych podatków – w budzecie musi 
więc na coś zabraknąć. Obawiam się, że 
zabraknie na opiekę społeczną…

A bogaci? No cóż bogatemu to i 
kogut jajko zniesie – pracownik zara-
biający ponad 3 000 złotych dostanie 
po odliczeniach trzynastą pensję…

Miejmy nadzieję, że senatorowie 
zamiast kiełbasy wyborczej zafundują 
wprawdzie tylko kaszankę, ale za to dla 
tych którzy jej potrzebują…

LMM
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Przyczynek do dyskusji...

Szpital staje na nogi...
rozmowa z dyrektorem kazimierzem Lembasem
Od kilku lat nie gaśnie dyskusja na temat przyszłości naszego nowogardz-

kiego szpitala. Mówi się zarówno o jego prywatyzacji czy też o całkowitej li-
kwidacji, a najbardziej nękającym go problemem są wiszące nad nim długi.

Państwowe szpitale w Polsce, w 
zakresie ich finansowania, podlegają 
pod Narodowy Fundusz Zdrowia, 
który to fundusz na podstawie pod-
pisanego ze szpitalem kontraktu i 
według przyjętego planu dostarcza 
szpitalom środków finansowych ce-
lem pokrycia kosztów usług. Kłopoty 
finansowe nowogardzkiego szpitala 
rozpoczęły się gdy koszty jakie szpital 
ponosił za usługi zaczęły przekraczać 
środki dostarczane w ramach kon-
traktu. Niedobór środków finansowych 
spowodowany był zawsze tym, że kon-
trakt nie pokrywał ponoszonych kosz-
tów. Najbardziej tragicznym rokiem 
był 2003 kiedy to szpital wygenerował 
2,5 miliona długu. Natomiast dług w 
należności głównej za okres od 2001 
do 2004 roku wynosił 6,5 miliona PLN 
– powiedział pan Kazimierz Lembas 
dyrektor nowogardzkiego szpitala. 

Zbawienną dla szpitala okazała się 
tzw. ustawa restrukturyzacyjna, jak 
mówił radca prawny Robert Oliwa: 
Ustawa restrukturyzacyjna jest de 

facto pierwszym aktem prawnym, 
który starał się wyjść naprzeciw gi-
gantycznemu problemowi, jakim jest 
zadłużenie przedsiębiorstw wobec 
Skarbu Państwa. Wprowadzenie tej 
ustawy w życie i rozpoczęcie działa-
nia według jej wytycznych pozwoliło 
na wstrzymanie egzekucji długu 
nowogardzkiego szpitala, która 
rozpoczęła się w roku 2005. W 
roku 2005 kiedy nie było jeszcze 
ustawy restrukturyzacyjnej zosta-
ła wydana już zgoda na egzekucję 
komorniczą. I to był właśnie ten, 
można rzec „bum” dla komor-
ników, którzy zaczęli zajmować 
wszystkie pieniądze szpitala. W 
tym czasie wypłacaliśmy pensje 
pracownikom w granicach do 
40%. A poza tym nie płaciliśmy 
właściwie za nic. Sytuacja ta 
trwała do września 2005 roku 
czyli przez 8,5 miesiąca. Dopiero 
we wrześniu 2005 roku otrzymali-
śmy decyzję o warunkach restruk-
turyzacji, na mocy której została 
wstrzymana egzekucja komornicza 
i pieniądze nie mogły być już nam 
odbierane. My, natomiast, mieliśmy 
2 miesiące czasu na to, aby dokonać 
odpowiednich ustaleń z wierzycielami, 
którzy w większości umorzyli nam 
odsetki i przyjęli ratalną formę spłaty 
należności wobec nich. – powiedział 
Kazimierz Lembas. Wśród licznych 
wierzycieli szpitala były zarówno 
podmioty zewnętrzne, dostawcy, 
instytucje podatkowe, ale również 
pracownicy w tym lekarze, wobec 
których szpital miał ok. 200 tys. PLN 

długu.. Lekarze przystali na to, że ich 
zaległe pensje będą wypłacane wtedy, 
gdy pozyska się do tego odpowiednie 
środki. W miesiącu sierpniu bieżą-
cego roku spłacony został ostatni 
lekarz w ramach należności za luty 
2005 roku.

Na  c hw i l ę  o b e c n ą  p ro b l e -
mem są nieuregulowane składki 
ZUS-owskie za lata 2005 – 2006.  
W spłaceniu tego długu pomoże nam 
w pewnym zakresie Narodowy Fun-
dusz Zdrowia oraz organ założycielski, 
poprzez poręczenie kredytu w grani-
cach 1 ml. 200 tys. PLN. Spłata tego 
kredytu zostanie rozłożona na 5 lat, 
tak więc raty nie będą zbyt dokuczliwe. 

Jeżeli chodzi o dostawców to jednym z 
największych długów mieliśmy wobec 
firmy ENEA, należność była ogromna 
gdyż wynosiła ok. 150 tys. Firma ta 
poszła nam jednak na rękę i rozłożyła 
spłatę na 2 lata czyli na 24 raty, które 
wynoszą 10 tys. 281 PLN miesięcznie, 
w grudniu dług ten zostanie całkowicie 
spłacony.

Z tego co mówi dyrektor wynika, 
że nowogardzki szpital jest na dobrej 
drodze do ostatecznego przezwycię-
żenia kłopotów finansowych.

Innym problemem, jaki nasuwa 

się w dyskusji na temat szpitala jest 
jego przyszłość. Rozważane są w tej 
materii różne możliwości m.in. pry-
watyzacja szpitala lub jego likwidacja. 
Do kwestii ewentualnej prywatyzacji 
szpitala dyrektor Kazimierz Lembas 
odnosi się raczej sceptycznie: placów-
ki tego typu, znajdujące się w rękach 
prywatnych są, z reguły, nastawione 
na zysk co, niestety, jak pokazały różne 
przypadki, idzie w parze z poważnymi 
zaniedbaniami w stosunku do pa-
cjenta w zakresie przeprowadzanych 
badań. 

Dyrektor Kazimierz Lembas usto-
sunkował się również do pogłosek o 
ewentualnej likwidacji nowogardz-

kiej placówki. Na dziś nie wiadomo 
jaka opcja zwycięży w następnych 
wyborach. Według założeń obec-
nego rządu szpitale nie będą pry-
watyzowane bądź też likwidowane 
wtedy, gdy nie będą przynosiły strat 
czyli nie będą posiadały długów. 
Początkowo kryterium kwalifiku-
jącym daną placówkę do likwidacji 
miała być liczba łóżek, najmniej 
150 w każdym szpitalu. Jednakże 
pomysłodawcy ustawy odeszli od 
tego założenia, gdyż wtedy każdy 
szpital, nie posiadający tej liczby 
łóżek, zaopatrzyłby się w nie usta-
wiając je nawet na korytarzach. 
My posiadamy 131 łóżek. Tak więc 
opcja ta została, jak mówił minister 
Religa, odrzucona. 

Na ten czas wykonujemy odpo-
wiednie czynności, aby nasz szpital 
nie osiągał już większego zadłużenia 
i na 1 stycznia roku 2008 mógł być 
wykazywany jako placówka zupełnie 
oddłużona, czyli nie będzie, jak już 
wcześniej powiedziano, wytwarzał 
żadnych długów i spłacał w terminie 
wszelkie należności. 

Serdecznie dziękuję
rozmawiał Piotr Słomski

Na ten czas wykonujemy 
odpowiednie czynności, aby 
nasz szpital nie osiągał już 
większego zadłużenia i na 1 
stycznia roku 2008 mógł być 
wykazywany jako placówka 
zupełnie oddłużona, czyli nie 
będzie, jak już wcześniej po-
wiedziano, wytwarzał żadnych 
długów i spłacał w terminie 
wszelkie należności. 

PUWiS odpowiada
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych 

Sp. z o.o. w Nowogardzie w odpowiedzi na artykuł, 
który ukazał się w „Dzienniku Nowogardzkim” w 
dniu 31.08.2007 r. informuje, iż dnia 13.08.2007 r. 
pracownicy naszego przedsiębiorstwa rzeczywiście 
dokonali odcięcia wody w budynku wieloloka-
lowym w miejscowości Ostrzyca. Prawdziwy 
powód podjęcia tych czynności wynikał z faktu, iż 
złożony do naszego przedsiębiorstwa wniosek na 
rozliczenie w/w budynku był niekompletny gdyż 
nie zawierał informacji o zamontowaniu wodomi-
erza w jednym z lokali w tym budynku. O fakcie 
tym właściciel tego lokalu został poinformowany 
pismem z dnia 11.06.2007 r. z jednoczesnym 
wskazaniem 14-to dniowego terminu usunięcia 

braków formalnych w w/w wniosku. Zgodnie z 
Ustawą z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zao-
patrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków koszt montażu wodomierza lokalowego 
pokrywa we własnym zakresie właściciel lokalu. 
W dniu 13.08.2007 r. właściciel przedmi-
otowego lokalu zgłosił się do siedziby naszego 
przedsiębiorstwa gdzie został poinformowany o 
obowiązujących przepisach i zobowiązał się do ich 
niezwłocznego spełnienia. Jednocześnie uzyskał 
on informację, że po zamontowaniu wodomierza 
lokalowego i zgłoszeniu tego faktu do naszego 
przedsiębiorstwa nastąpi ponowne podłączenie 
wody do w/w budynku. Tak też się stało, około 
godziny 15 tego samego dnia, po otrzymaniu 

telefonicznego zgłoszenia o fakcie zamontowania 
wodomierza lokalowego przez właściciela lokalu, 
pracownik naszego przedsiębiorstwa dokonał 
ponownego wznowienia dostawy wody do bu-
dynku i zamontował wodomierz główny. Koszt 
zamontowania wodomierza głównego pokryło 
nasze przedsiębiorstwo zgodnie z art. 15 pkt  3 
w/w Ustawy.

Nie jest więc prawdziwy fakt opisany w poprz-
ednim wydaniu „Dziennika Nowogardzkiego”, że 
kosztem zamontowania wodomierza głównego 
został obciążony właściciel lokalu.  

rzecznik prasowy PuWiS
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Córka Katarzyny Ry-
charskiej ur .31.08.07 
z Łobza

Syn Bożeny Kowalskiej 
ur .2.09.07 z Redła

 Witamy wśród nas...

Syn Anny Torazińskiej 
ur. 1.09.07 z Nowogar-
du

Córka Agnieszki Ka-
pella ur. 3.09.07 z No-
wogardu

Córka Justyny Aniś-
kiewicz ur. 4.09.07 z 
Dobrej

Córka Agnieszki Mi-
zera ur. 4.09.07 ze 
Szczytnik

kolonie z dofinansowaniem kruS Wspomnienie wakacji

koszykarki i harcerki w górachZ wypoczynku letniego w Cen-
tralnym Ośrodku Harcerskim „Per-
koz” koło Olsztynka wypoczywała 
38-osobowa grupa dzieci z terenów 
wiejskich. A to za sprawą Komen-
danta Związku Drużyn ZHP w No-
wogardzie - Andrzeja Wasiaka, który 
wzorem lat ubiegłych przy współ-
pracy z ośrodkiem na Mazurach i 
rodzicami ( p. Małgorzata Stańczyk i 
p. Krzysztof Saja) zorganizował wy-
jazdy na kolonie z dofinansowaniem 

KRUS. W tym roku w koloniach 
uczestniczyły dzieci i młodzież w 
wieku od 7 do 16 lat z terenu Glicka, 
Lestkowa, Warnkowa, Błotna, Siko-
rek, Żabowa, Orzesza, Sieciechowa, 
Szczytnik,Brzozowa,  Strzelewa i 
Nowogardu. Wszystkie zdjęcia z I i 
II turnusu dostępne na stronie in-
ternetowej :http://picasaweb.google.
co.uk/osw.perkoz/KoloniaKRUS-
2007ITurnus

(HSI)

Na początku sierpnia grupa zawod-
niczek UKS „Trójka” Nowogard wraz 
z harcerzami Związku Drużyn ZHP 
Nowogard  przebywała na obozie 
sportowo-rekreacyjnym w Suchem 
k/Zakopanego.  Czas na obozie wy-
pełniony był zajęciami sportowymi 
na sali gimnastycznej, wędrówkami 
pieszymi po Tatrzańskim Parku Na-
rodowym. Była to znakomita okazja 
by zapoznać się z tradycjami, kuchnią 
regionalną oraz kulturą góralską. Jed-
ną z atrakcji był wypad do najwyżej 
położonej wsi w Polsce, miejscowości 
o nazwie Ząb, w której mieszka znany 

skoczek narciarski Kamil Stoch. Kilku 
uczestnikom udało się porozmawiać 
z rodzicami Kamila i zdobyć jego 
zdjęcie z autografem. Odwiedzono 
również Gubałówkę, Krupówki, 
zdobyto Nosal (1209 m npm). Jedną 
z atrakcji tej ostatniej wędrówki była 
obserwacja zjawiska spotykanego 
tylko w rejonach górskich - wywie-
rzyska czyli procesu drążenia w ska-
łach podziemnych korytarzy przez 
górskie potoki, oraz ich wypływu - 
wywierania na powierzchnie tworząc 
naturalną  fontannę. 

Ag

Przymusowy spacer do Bochlina
W poprzednim wydaniu „Dziennika Nowogardzkiego” w artykule „Jak 

dojechać do szkoły?” opisywaliśmy problemy uczniów, którzy chcieliby to 
zrobić za pośrednictwem autobusu komunikacji miejskiej. Okazuje się, że 
młodzi mieszkańcy Bochlina znajdują się w znacznie gorszej sytuacji.

Problem ten dotyka przede wszyst-
kim uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych. O ile dojazd na lekcje nie 
stanowi żadnego problemu, to już 
o powrocie powiedzieć tego nie 
można.

„Moja córka właśnie rozpoczęła 
naukę w szkole zawodowej. Zajęcia 
kończą się najczęściej po godzinie 
14.00 a ostatni autobus, którym mo-

głaby wrócić do domu odjeżdża przed 
tą godziną.”  - żali się matka uczennicy 
z Bochlina.

Sprawdziliśmy, po południu fak-
tycznie nie ma żadnego połączenia, 
które odpowiadałoby uczniom z tej 
miejscowości. 

Bochlin oddalony jest do Nowogar-
du o 13 km i uczniowie, których ro-
dzice bądź znajomi nie mogą odebrać 

ich własnym środkiem transportu 
nie mają wyboru. Czeka ich długi 
przymusowy spacer.

Transport w Nowogardzie i okoli-
cach organizuje PKS Gryfice. Skon-
taktowaliśmy się ze Zbigniewem Kra-
kowskim, specjalistą ds. transportu 
tej firmy, prosząc o wyjaśnienie tej 
sytuacji.

„Niestety, PKS Gryfice nie może 
zajmować się Bochlinem i nie ma 

możliwości by uruchomić takie połą-
czenie z dnia na dzień. My zajmuje-
my się całym rejonem, przewozami 
szkolnymi i to wszystko się dopiero 
uciera, każdemu chcemy dopasować. 
Więc już od piątku w rozkładzie jazdy 
pojawi się kolejny autobus do Bochli-
na.” – powiedział nam w rozmowie 
telefonicznej.

Trzymamy za słowo.
Ag



DZIENNIK
NOWOGARDZKI 77-10.10.�007 r. 

Podziękowanie:
- Burmistrzowi Urzędu Miejskiego w Nowogardzie – Kazimierz Ziemba
- Starostwu Powiatowemu w Goleniowie – zastępca starosty Tomasz Ku-
linicz
- Policji w Nowogardzie
- Piekarni – Waldemar Pędziszczak
- Prezesowi Koła MG PZW – Edmund Paszkiewicz
- Władysław i Wojciech Błażewicz
- Edward Tomczyk
- Tadeusz Kozioł

za pomoc i organizację zawodów wędkarskich 
Społecznych Straży Rybackich Okręgu Szczecińskiego, 

które odbyły się 1.09.2007 r. na jeziorze w Nowogardzie.
Komendant S.S.R. Powiatu Goleniowskiego. Ł. R. Luberadzki

W obiektywie Jana korneluka   - Nowogard „wczoraj”

dziurawy parking
Kierowcy przeklinają, ale nic to nie daje. Parking obok „starej przychodni” 

jak był dziurawy tak jest nadal. I sytuacja od lat się nie zmienia, kierowcy jak 
klęli tak klną nadal.

„Wczoraj o mało co nie urwałem koła. – mówi jeden z nich – Gdy parkowałem 
tam wydawało mi się, że wjeżdżam do zwykłej kałuży. Okazało się jednak, że 
ta była tak głęboka,  że prawie zawadziłem podwoziem.” 

Dziury na jezdniach w większości przypadków w końcu doczekują łatania, 
a wspomniany parking nie wpada w oko gminnych nadzorców dróg. A wy-
starczy przysłowiowa garść asfaltu.

Ag

Punkt Informacji Turystycznej zamknięty!
Urząd Miejski w Nowogardzie informuje, że Punkt Informacji Turystycznej, 

z uwagi na zakończenie sezonu wakacyjnego i na umiarkowane zaintereso-
wanie został zamknięty z dniem 03.09.2007r. Wszelkich informacji na temat 
atrakcji turystycznych, dostęp do folderów promocyjno-reklamowych itp. 
można uzyskać u Pani krystyny dwornik w Wydziale rozwoju Lokalnego 
i Funduszy w urzędzie Miejskim w nowogardzie, Plac Wolności 5, pok. 
210 , tel. 091 39 26 233, e-mail: kdwornik@nowogard.pl.

Ponadto informujemy, że planowane jest uruchomienie wyżej wymieni-
onego Punktu w sezonie letnim 2008.  W związku z tym prosimy mieszkańców 
naszego miasta o  uwagi, wnioski i opinie na temat funkcjonowania takiej 
instytucji w przyszłości i skierowanie ich do Pani Krystyny Dwornik. 

Rzecznik Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, 
Przemysław Sońtka
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Firma 
zatrudni 

handlowca
na samodzielne stanowisko

Tel. 503 032 234

SkleP Z kOmINkamI
nowogard 

ul. Boh. Warszawy 103 a
Oferuje:
- sprzedaż wkładów kominkowych i pie-

ców grzewczych firmy „JOTUL” – 10 lat 
gwarancji

- wkładów kominkowych firmy „LECH-
MA” – 5 lat gwarancji

- sprzedaż wkładów kominkowych in-
nych firm, materiałów montażowych, 
obudów i akcesorii kominkowych

- montaż wkładów zakupionych u nas lub 
przez zleceniodawcę

- wykonywanie obudów projektowanych 
indywidualnie

- wykonywanie kominków tradycyjnych 
otwartych

- naprawy i przeglądy kominków
Oferta specjalna:
- wkład kominkowy 14 kw – 1050 zł
- obudowa + belka – 1350 zł

Sklep otwarty 
od poniedziałku do piątku

9.00 – 17.00, soboty 9.00 – 13.00
Tel. 091 39 �� 000, kom. �07 967 �0�
e-mail: kominkisolowiej@neostrada.pl

OGŁOSZenIe
Zakład Karny w Nowogardzie 

72-200 Nowogard ul. Zamkowa 7 

ogłasza aukcję, 
która odbędzie się w dniu 01 października 2007 roku w 

siedzibie zamawiającego.
Sprzedawane składniki majątku ruchomego oglądać można na 
terenie garaży zamawiającego w terminie od 24 września do 01 
października 2007 roku.
Przedmiotem aukcji są:
- Samochód marki STAR 200, model 200 10,7 t, rok prod. 1986, nr 

rejestracyjny SZD 747 G;
- Przyczepa marki Autosan, model D47/4.0, rok produkcji 1982, 

bez numeru rejestracyjnego.
Wysokość wadium ustala się na kwotę:
- dla aukcji dotyczącej samochodu STAR 200 – 150,00 zł (sto pięć-

dziesiąt zł),
- dla aukcji dotyczącej przyczepy D47/4.0 – 30,00 zł (trzydzieści 

zł), które należy wnieść w kasie sprzedającego najpóźniej na pół 
godziny przed planowanym terminem aukcji.

Cena wywoławcza przedmiotu aukcji wynosi:
- dla aukcji dotyczącej samochodu STAR 200 – 3000,00 zł (trzy 

tysiące zł),
- dla aukcji dotyczącej przyczepy D 47/4.0 – 550,00 zł (pięćset 

pięćdziesiąt zł), postąpienie wynosi 60 zł.
Zastosowanie mają: § 14,1 przy czym wadium ustala się na 5%, 
oraz §§ 21-23 Rozporządzenia RM w sprawie (…) z dnia 11 sierp-
nia 2004 r. (Dz.U.Nr 191 poz.1957).

Inżynier automatyk
(miejsce pracy Nowogard)

Do zadań zatrudnionego kandydata należeć będzie nadzór i obsługa techniczna 
systemów, maszyn 
i urządzeń; organizacja zasad prawidłowej eksploatacji urządzeń produkcyjnych, 
a także dostosowanie parametrów technicznych oraz zapobieganie przestojom 
procesów produkcji. Osoba na w/w stanowisku odpowiedzialna będzie za: pra-
widłowe, bezawaryjne funkcjonowanie maszyn produkcyjnych; koordynację 
napraw i remontów urządzeń produkcyjnych oraz za programowanie robotów 
on-line i off-line. 

Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne o profilu (automatyka, elektronika, elektry-

ka) 
• minimum 2-3 lat doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie produk-

cyjnej 
• znajomość systemów automatyki produkcji 
• swoboda w posługiwaniu się pakietem MS Office i narzędziami informatycz-

nymi
• znajomość układów sterowania, a w szczególności sterowników PLC firmy 

SIEMENS (Simatic S5/S7), Mitsubishi 
• znajomość układów elektropneumatyki  i elektrohydrauliki
• znajomość programowania robotów ABB będzie dodatkowym atutem 
• uprawnienia dozorowe i/lub eksploatacyjne SEP do 1kV  
Oferujemy:
• pracę w stabilnej firmie 
• możliwość rozwoju zawodowego (zagraniczne szkolenia zawodowe) 
• interesującą pracę w środowisku międzynarodowym 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o składanie dokumentów w siedzibie 
firmy lub na adres mailowy: pilarczyk.marek@rieterauto.com

rieter automotive Poland ul. armii krajowej ��D,
7�-�00 Nowogard

Technik automatyk
(miejsce pracy Nowogard)

Do zadań zatrudnionego kandydata należeć będzie nadzór i obsługa techniczna 
systemów, maszyn 
i urządzeń, dostosowanie parametrów technicznych oraz zapobieganie przesto-
jom procesów produkcji. Osoba na w/w stanowisku odpowiedzialna będzie za: 
prawidłowe, bezawaryjne funkcjonowanie maszyn produkcyjnych; a także za 
programowanie robotów on-line i off-line. 

Wymagania:
• wykształcenie średnie techniczne o profilu (automatyka, elektronika, elek-
tryka) 
• minimum 2-3 lat doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie produk-
cyjnej 
• znajomość systemów automatyki produkcji 
• swoboda w posługiwaniu się pakietem MS Office i narzędziami informatyc-
znymi
• znajomość układów sterowania, a w szczególności sterowników PLC firmy 
SIEMENS (Simatic S5/S7), Mitsubishi 
• znajomość układów elektropneumatyki  i elektrohydrauliki
• znajomość programowania robotów ABB będzie dodatkowym atutem 
• uprawnienia dozorowe i/lub eksploatacyjne SEP do 1kV  
Oferujemy:
• pracę w stabilnej firmie 
• możliwość rozwoju zawodowego (zagraniczne szkolenia zawodowe) 
• interesującą pracę w środowisku międzynarodowym 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o składanie dokumentów w siedzibie 
firmy lub na adres mailowy: pilarczyk.marek@rieterauto.com

rieter automotive Poland ul. armii krajowej ��D,
7�-�00 Nowogard                                                                           

Piekarnia - ciastkarnia 
Waldemar Pędziszczak

zatrudni 
piekarza i cukiernika

Praca zmianowa.
Tel. 091 39 �1 9�6, 0606 �91 ���
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Zapraszamy do sklepu 
„NIe TYlkO po � zł”
naprzeciw boiska Szkoły Podstawowej nr 2

przy ul. żeromskiego
w godz. 10.00 – 18.00 

w soboty 10.00 – 14.00

Jeśli masz ukończone 7 lat
i pragniesz uczyć się gry 

na fortepianie, akordeonie 
lub instrumentach 

elektronicznych przyjdź do nas.

Informacje 
tel. 091 39 �� 9�3

lub osobiście 
ul. 3 maja �/� 

Szkoła muzyki

CeNTrUm eDUkaCYJNe 
ZIelONa 11

Ogłasza nabór na kursy językowe 
– angielski i niemiecki

- wszystkie grupy wiekowe (szkoła podstawowa, 
   gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna oraz dorośli)
- przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych
- przygotowanie do egzaminów zewnętrznych 
   – PET, KET, FCE
- intensywne kursy dla wyjeżdżających za granicę

Podręczniki i materiały dydaktyczne w cenie kursu 
(6�0 złotych rocznie lub 3�0 semestralnie) 

Firma MOnTBud sp. z o.o.

zatrudni pracowników 
w zawodach budowlanych.
Chętni proszeni są o zgłaszanie się 

osobiście w siedzibie firmy: 
MONTBUD sp. z o.o. ul. Górna 4, 

72-200 Nowogard lub pod numerem 
tel. 091 39 26 861.

„PBO-GrInBud” Sp. z o.o. w nowogardzie 

pilnie przyjmie do pracy pracowników 
do wykonywania robót budowlanych na realizowanych 

przez „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o. budowach w zawodach:
1. murarz tynkarz,
�. betoniarz – zbrojarz
3. monter instalacji sanitarnych.
Zapewniamy wysokie wynagrodzenie w systemie akordowym.
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicz-
nie w biurze „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o., ul. Boh. Warszawy 103 
telefon 091 57 92 630.
1. Teresa Łukomska – tel. 091 57 92 644.

„PBO-GrInBud” Sp. z o.o. w nowogardzie 
zleci pilnie wykonanie wymiany konstrukcji drewnianej dachu 

oraz wykonanie pokrycia dachu blachodachówką wraz 
z ołaceniem  i ociepleniem o powierzchni ��0,00 m kw.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w 
biurze „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o., ul. Boh. Warszawy 103 telefon 091 
57 92 630. kontakt Wanda krysiak – telefon 091 57 92 637.

 uWaGa!!!
Najbliższy kurs na Przewóz Osób I rzeczy 

rozpocznie się dnia 1�.09.�007r. 
Szczegółowe informacje pod nr tel. 0913927467, 509910772.

Serdecznie zapraszamy!!!!!!!!
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Poradnia Medycyny Pracy 

nZOZ „SanuS” 
pokój. 210 w Przychodni 

(ul. kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okreso-

we i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
uWaGa aBSOLWencI!!! 

ceny PrOMOcyjne!
rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

P.U.H. GrUND-maX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
kom. 0691 281 950

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”)

naprawa 
i konserwacja podwozi

Mechanika i blacharstwo
Michał Jankowski

                         Wojtaszyce 37
                     Tel. 07�� 667 9��

uWaGa 

POSZkOdOWanI 
PrZeZ III rZeSZĘ

Członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez 
III Rzeszę, którzy nie otrzymali żadnego odszkodowania win-
ni zgłosić się do Biura w Nowogardzie w każdy czwartek od 
godz. 10.00 do 13.00 celem wypełnienia wniosku na zasiłek 
socjalny lub wniosku o przyznanie zasiłku na zakup lekarstw 
specjalistycznych.

Pełnomocnik
Zarządu Wojewódzkiego SPP
Rajmund Bojarski
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OG£OSZENIA 
drObNE

NIerUCHOmOŚCI
• kupię mieszkanie � lub 3 pokojowe 

własnościowe w Nowogardzie na 
os. radosława lub w innej części 
miasta. Tel. 060� ��� 3�0.

• Zamienię mieszkanie własnościowe 
3 pokojowe w bloku plus garaż na 
dom w Nowogardzie z dopłatą. 091 
39 �1 9��.

• kupię dom w Nowogardzie może 
być połowa lub piętro. 607 066 ���.

• Kupię kawalerkę. Tel. 691 466 449.
• Poszukuję mieszkania 2 pokojowego 

do wynajęcia. Tel. 604 867 363.
• Sprzedam lub zamienię mieszkanie 

2 pokojowe, 46 m kw plus ogród 10 
arów, garaż, zabudowania gospodar-
cze w Smorawinie na Nowogard. Tel. 
0605 233 243, 091 39 77 102.

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia w 
Nowogardzie. 0504 493 228.

• Pilnie poszukuję do wynajęcia 
małe mieszkanie (parter, I piętro). 
507 520 723.

• Pilnie sprzedam duże mieszkanie w 
Dobrej do remontu, bezczynszowe, 
dach świeżo po remoncie; cena tylko 
50 tys. zł gotówką, reszta 61 tys. przez 
7 lat na raty. Tel. 608 337 427.

• Szukam garażu do wynajęcia. 
506 012 702.

• Kupię garaż w okolicach ul. Zamko-
wej. 091 39 26 813.

• Sprzedam ziemię 0,19 ha oraz 0,63 
ha na obrzeżach Nowogardu. Tel. 
604 651 190.

• Wynajmę 3-pokojowe mieszkanie. Tel. 
091 39 23 818.

• Sprzedam lub wydzierżwię kiosk na 
ul. Poniatowskiego 24. Tel. 091 39 
20 467.

• Kupię lub wynajmę garaż ul. Po-
niatowskiego lub Zamkowa. Tel. 
880 690 314.

• Do wynajęcia pomieszczenia na 
biura. 60� 97 71 ��.

• Do wynajęcia stoiska handlowe. 
60� 97 71 ��.

• Szukam do wynajęcia dużego miesz-
kania lub domu w Nowogardzie – roz-
sądna cena. 662 709 728.

• Nowogard – sprzedam mieszkanie 
własnościowe 3 pokojowe, 58 m kw, 
cena do uzgodnienia, centrum, stan-
dard, do zamieszkania od zaraz. Tel. 
091 32 62 140.

• Do wynajęcia mieszkanie � pokojo-
we, poza kuchnią nieumeblowane, 
wysoki standard. Tel. 609 313 000.

mOTOrYZaCJa
• Sprzedam radio cd samochodowe 

PIONEER DEH-30 MP, MP3, pilot 4x50 
W, gwarancja nowe + głośniki x 4 sa-
mochodowe. Cena kompletu  890,00 
zł. Tel 0605 522 340. 

• Sprzedam Fiata Cinquecento, w do-
brym stanie, rok 1993. Tel. 091 39 
18 626, 502 117 907.

• Sprzedam Skodę Felicję kombi, 
1999 r. listopad. Tel. 091 39 23 649, 
600 314 631.

• Sprzedam koła 13 do Renault Me-
gane, 5 szt. (opony letnie + kołpaki), 
cena 300 zł. 506 356 720.

• Sprzedam Skoda Felicja 1,3, 1998 r. Tel. 
091 39 17 665.

• Sprzedam VW Golf II, 1992 r., poj. 1,4. 
Tel. 693 409 937.

• Sprzedam Fiat Ritmo 1,7 D, nowy 
przegląd, ubezpieczenie, opony, p. 
rozrządu, wydech, cena 1350 zł. Tel. 
667 353 993.

rOlNICTWO 
• Sprzedam konie. Tel. 668 141 971, 091 

39 18 260.
• Sprzedam pasiekę minimum 36 ro-

dzin. Tel. 602 350 007.
• Kupię zboże paszowe. 091 39 18 275. 

Płatne od ręki.
• Sprzedam byczki rasy mięsnej. 

506 486 202.
• Sprzedam prosięta. Tel. 091 39 18 316.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• Profesjonalne strony internetowe na 
indywidualne zamówienie – szyb-
ki czas realizacji, faktury VAT. 0605 
522 340.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWaNOPraNIe. 060� 373 1�3.
• Transport, przeprowadzki – 060� 

�16 ��1.
• Nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Rehabilitacja osób po udarze mózgu. 

609 799 687.
• Masaże. 510 052 611.
• Tipsy – tanio i profesjonalnie + pa-

rafina. �0� ��9 679.
• NaPraWa SPrZĘTU rTV kosmal-

ski, Nowogard Poniatowskiego 7. 
Tel. 091 39 �1 110, 603 ��� ��3.

• Prace ogólnobudowlane remontowe, 
wykończeniowe oraz dekarskie. Tel. 
516 130 944.

• Malowanie, szpachlowanie – tanio. 
605 461 255.

• Artystyczne malowanie pokoi, pokoi 
dziecięcych – tel. 66 77 84 333.

• Nauka gry na fortepianie. 091 39 
18 605.

• Elewacje budynków, wykończe-
nia wnętrz, tynki tradycyjne. Tel. 
783 678 673.

PraCa
• Zatrudnimy osobę do prac przy mon-

tażu okien. Wymagane prawo jazdy. 
Fabryka okien i drzwi „OKNO” Nowo-
gard. Tel. 091 39 25 639.

• Zatrudnimy handlowca do pracy w 
biurze i w terenie. Znajomość obsługi 
urządzeń biurowych, prawo jazdy i 
dyspozycyjność. Fabryka okien i drzwi 
„OKNO” Nowogard tel. 091 39 25 639.

• FIrma BarTek-Domet zatrudni 
magazyniera. Tel. 091 �79 0� 63.

• restauracja „Przystań” zatrudni ku-
charza – dobre warunki płacowe. 
Tel. 091 39 �0 ��1.

• Restauracja przy stacji paliw „STM” w 
Olchowie zatrudni barmana. Tel. 091 
39 20 733.

• Firma zatrudni handlowca na samo-
dzielne stanowisko. �03 03� �3�.

• Przyjmę traktorzystę na gospodar-
stwo. 602 267 382.

• Zatrudnię na stałe do systemu ocie-
pleń. 605 115 064.

• Zatrudnię pomoc kuchenną, Kikorze. 
Tel. 663 412 054.

• Zatrudnię pracownika do prac gospo-
darczych, Kikorze. 663 412 054.

• Poszukuję panią do nauki angielskie-
go dwoje dzieci w domu. Tel. 0693 
128 108.

• Zatrudnię pracowników do robót dro-
gowych. Mile widziane prawo jazdy 
B,C lub T. 606 879 329, 091 39 26 824.

• Zatrudnię pana lub panią kierowcę, 
prawo jazdy kat. B, praca od ponie-
działku do piątku, pensja stała uzgod-
niona, do dyspozycji nowy Fiat Duca-
to. 502 651 671.

• Firma budowlana przyjmie pracow-
ników na stanowisko: glazurnik, mu-
rarz-tynkarz, szpachlarz-malarz oraz 
do dociepleń. 607 519 251.

• PRZYJMĘ NA STAŻ Z MOŻLIWOŚ-
CIĄ PRZEDŁUŻENIA NA UMOWĘ O 
PRACĘ W DROGERII „NATURA WIT-
TER”. W OKRESIE STAŻU PROPONUJĘ 
KONKURENCYJNE WARUNKI PŁACO-
WE. WIADOMOŚĆ NA MIEJSCU. TEL. 
509 861 740.

INNe
• Sprzedam aparat telefoniczny Erics-

son K700i, z dodatkowym wyposaże-
niem, na gwarancji, zadbany. Tel. 0605 
522 340.

• GrZeJNIkI c.o., panelowe, �-płyto-
we, do mieszkania, domku, różne 
rozmiary, także nietypowe, nowe 
i używane. Tel. 091 �6 00 �1� lub 
0�01 ��6 �67.

• JUNkerSY gazowe, do kuchni, 
łazienki, wersja świeczkowa lub 

elektroniczna na gaz ziemny lub 
propan, cena od �00 zł. Tel. 091 �6 
00 �1� lub 0�01 ��6 �67.

• elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody – 3�0 V, firmy aeG, 
Vaillant moc 1�-�1 kw, małe gaba-
ryty, idealne do domku, baru, cena 
od 1�0 zł. Tel. 091 �69 03 3� lub 
0�01 ��6 �67.

• PIeCe gazowe c.o., Vaillant, wiszące 
lub stojące – ogrzewanie lub dwu-
funkcyjne (ogrzewanie + ciepła 
woda) używane z gwarancją serwi-
sową oraz GaZOWe podgrzewacze 
wody 130-190 litrowe, stojące, ide-
alne gdzie jest kilka łazienek (do-
mek). Tel. 091 �6 00 �1� lub 0�01 
��6 �67.

• Przyjmę gruz lub ziemię. 606 615 049.
• Sprzedam akordeon marki „Delicja”, 

80 basów, 10 registrów. Tel. 091 39 
21 176.

• Sprzedam pianino. 506 486 202.
• Sprzedam fotelik samochodowy, 

stan bardzo dobry, 9-�6 kg, cena �0 
zł. Tel. 66� 010 69�.

• Sprzedam ławę rozkładaną. Tel. 091 39 
20 901.

• Kupię niedrogo piec co węgiel, 
drzewo na ogrzanie 60 m kw. Tel. 
605 576 908.

• Sprzedam stół ślusarsko-elektryczny 
z urządzeniami pomiarowymi oraz re-
gał metalowy. Tel. 889 120 929.

• Kosiarka type Rider (automat) do re-
montu. 0508 40 47 88.

• Sprzedam zmywarkę Bosch, rok prod. 
2000, typ SGS 4902, stan b. dobry, 
cena 800 zł. Tel. 091 39 21 493.

• Owczarki niemieckie, dziewięciotygo-
dniowe, pieski i suczki po rodowodo-
wych rodzicach, duże – sprzedam. Tel. 
091 39 21 828.
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złomowanie samochodów
• złomowanie samochodów
• wystawiamy zaświadczenia do Wydziału
Komunikacji celem wyrejestrowania samochodu
• posiadamy własny transport
• sprzedaż części uzywanych

bezpłatne

Słudwia koło Płotów

Tel. 601 579 590, 604 790 118 lub 091 38 51 778

AUTOZŁOM

Cyfrowy druk 
kolorowy 

kSerO kOLOrOWe
ul. Boh. Warszawy 7A

 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

ul. Boh. Warszawy 71
tel./fax 091 39 22 915

NOWOGARD

WYROBY HUTNICZE

PROMOCJA
STALI

NA

STAL ZBROJENIOWĄ
W PEŁNYM ASORTYMENCIE

rozpocząłeś pracę lub staż 
a nie wybrałeś jeszcze funduszu emerytalnego? 

Nie daj się wylosować i przyjdź do najlepszych. 
OFe „dom” od wielu lat plasuje się w czołówce wszelkich rankingów. 

Sprawdź nas na gospodarczych stronach „Rzeczpospolitej”.
Zadzwoń i umów się na spotkanie 694 281 784
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Humor 
Henia Szczupaka

Krzyżówka panoramicznaNR 35

Rozwiązanie krzyżówki – parafrazę przysłowia ludowego – utworzą litery z pól ponumerowanych upo-
rządkowane od 1 do 27.

rozwiązanie krzyżówki nr 34 – PIerWSZy 
dZWOnek – nadesłali: Eliza Zawidzka z Orze-
chowa, Maria Gortat z Czermnicy, Patrycja Zó-
ralska z Czermnicy, Teresa Młynarska ze Słajsina, 
Bogumiła Urtnowska z Kulic, Franciszek Bezulski z 
Czarnogłów, Grażyna Furmańczyk z Sikorek, Iwo-
na Kochelska z Błotna, Andżelika Nizio z Osowa, 
Michał Furmańczyk ze Strzelewa oraz z Nowogar-
du: Jerzy Wiśniewski, Krystyna Zawidzka, Jerzy 
Siedlecki, Marzena Wojciechowska, Władysława 
Kubisz, Jan Mikłaszewicz, Pelagia Feliksiak, Adam 

Stefański, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Józef 
Górzyński, Edward Orłowski, Ryszard Gutowski, 
Szczepan Falaciński, Mirosława Rutkowska, Alicja 
Wypych, Andrzej Leszczyński, Bogumiła Czu-
pryńska, Grażyna Kosmalska, Franciszek Palenica, 
Teresa Powalska.

Prenumeraty „DN” na październik wylosowali:
- Patrycja Żóralska z Czermnicy, 
- Szczepan Falaciński z Nowogardu,
- Adam Stefański z Nowogardu.

Gratulujemy!

ODlOT  PTakÓW
Niejedna panna
Uroni łezkę,
Kiedy odlecą
Ptaki niebieskie.

GrZYBOBraNIe
Bory, lasy, zagajniki
Nawoływań echem brzmią:
Pełne grzybów już koszyki
Torby ciężkie, aż się rwą!
Skraj zarośli tuż o krok –
Polne kwiaty na przesiece
Grą kolorów kuszą wzrok,
Niczym deseń wiejskich kiecek.
Tu maślaków wyspa spora,
Paru rydzów gapo nie miń,
Ale zostaw muchomora,
Co jak kozak się czerwieni.
Kania zgrabnie w pas się kłania,
Gdy opieniek widzi tłum.
Na dziś koniec już zbierania,
Cichnie weekendowy szum.

W raJSkIm SaDZIe
Chwali cię Ewa 
Adamie,
Za twe owocne
Działanie.

leŚNe WeSTCHNIeNIa
Grzyb przy niejednej wzdycha panience,
A co nań czeka? Kosze dziewczęce.



DZIENNIK
NOWOGARDZKI1� m - Nr 69 (1606)

INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

rOZK£Ad JAZdY PKP 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)

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 
Bezpłatne LO dla Dorosłych - ul. ZIELONA 
 - 091 392 66 91
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych - 3 MAJA  
 - 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
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 02Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 

Nowogard,  Osina. 
Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Karina Czernicka 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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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 PKS
NOWOGarD - Szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
SZCZeCIN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

Informacja PkS 091/39-�1-��7 lub 091/�6-9�-31�

Ważny od ��.06.�007r.

Nowogard 03.09.2007r.
OFerTY PraCY 

PUP GOleNIÓW, 
FIlIa NOWOGarD

1. Sprzedawca 
2. Kierowca z kat. C + E
3. Stolarz
4. Ochroniarz 
5. Ślusarz – spawacz
6. Instruktor terapii zajęcio-

wej, psycholog 
7. Spawacz, prac. gospodar-

czy
8. Ślusarz – spawacz, for-

mierz, prac. Produkcji 
9.  Monter okien PCV
10.  Pracownik produkcji
11.  Murarz
12.  Szwaczka
13. Kelner, kucharz, pomoc 

kuchenna
14.  Kierowca kat. B (orzecze-

nie o niepełnosprawno-
ści)

15.  Robotnik budowlany
16. Glazurnik, murarz – tyn-

karz, szpachlarz – malarz 
17. Sekretarka księgowa ds. 

magazynowych 
18.  Kucharz
19. Osoba do klejenia plan-

dek
20.  Pracownik gospodarczy

OFerTY PraCY 
Z reJONU

1. Os. do obróbki skór norek 
(Żdżary)

2. Pracownik gospodarczy z 
grup inw. (Szczecin)

3. Kierowca C+E (Gryfice) 
(Goleniów)

4. Kierowca z kat. D (Masze-
wo )

5. spawacz, tokarz, frezer, 
ślusarz – (Miękowo k. Go-
leniowa)
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V liga juniorów: Kluczevia Stargard – Pomorzanin Nowogard 11:1

juniorzy rozgromieni

kolejna szansa Pomorzanina

Młodzież wraca do gry
Tylko V ligowi juniorzy Pomorzanina mają za sobą już sześć ligowych 

spotkań. Reszta drużyn młodzieżowych zaczęła sezon w miniony weekend 
bądź rozpocznie już w najbliższy.Rekordową porażkę w tym sezonie 

zanotowali V ligowi juniorzy Pomo-
rzanina Nowogard, którzy w minioną 
sobotę ulegli stargardzkiej Kluczevii 
aż 11:1. Była to ich piątą porażka z 
rzędu. Kto wie jak ułożyłby się ten 
mecz gdyby wszyscy pikarze mieli 
kompletne dokumenty uprawniające 
do gry w tym meczu.

Na ten mecz pojechało osiemna-
stu zawodników. Wszyscy przeszli 
niezbędne badania, wszystkim wy-
robiono stosowne dokumenty, tyle że 
na niektórych brakowało jednej daty. 
Tego dnia sędziowie prowadzący to 
spotkanie zdecydowali się na skru-
pulatne sprawdzenie dokumentów 
uprawniających młodych zawodni-
ków Pomorzanina do gry. Konse-
kwencją tego była konieczność grania 
w dziesiątkę przeciwko kompletnemu 
składowi gospodarzy. Na domiar 
złego między słupkami musiał stanąć 
zawodnik grający w polu.

W tej sytuacji trudno było nawet 
myśleć o korzystnym wyniku. Mecz 
przebiegał zgodnie z przewidywa-
niami. Zaczęło się szybko a skoń-

czyło wysoko. Juniorzy Kluczevii 
zaaplikowali naszym zawodnikom 
aż jedenaście bramek. Pomorzanin 
stać było tylko na jedno honorowe 
trafienie.

Wyraźnie widać, że młodzieżowcy 
Pomorzanina są w dołku, ale sytuacja 
może się zmienić. Na wtorkowym 
treningu pojawiło się aż 32 zawod-
ników. Wielu z nich to uczniowie 
klasy sportowej I LO, którzy po wa-
kacyjnej przerwie wrócili do szkoły a 
tym samym na treningi. A poza tym 
trener Marcin Wolny właśnie zmienił 
swój stan cywilny (Gratulujemy!) 
więc teraz będzie mógł bardziej po-
święcić się przygotowaniom swoich 
podopiecznych. Czekamy na efekty. 
Najlepiej już w najbliższym meczu z 
juniorami Orła Trzcińsko – Zdrój.

Wyniki niektórych meczów:
Sparta Gryfice - Vineta Wolin 0:1, 

Kłos Pełczyce - GKS Mierzyn 3:0, 
KP Police II - Hutnik EKO TRAS 
Szczecin 6:2.

Andrzej Garguliński

aktualna tabela:
1.  Vineta Wolin 6 15 28-4
2.  Kłos Pełczyce 6 13 20-9
3.  Piast Chociwel 5 12 14-11
4.  Polonia Płoty 5 12 20-11
5.  Świt Szczecin 5 12 27-5
6.  Mieszko Mieszkowice 5 11 10-5
7.  Stal Lipiany 5 9 6-14
8.  KP Police II 6 9 19-23
9.  Kluczevia Stargard 6 7 21-19
10.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 5 7 14-13
11.  Sparta Gryfice 6 7 11-11
12.  Arkonia Szczecin 5 6 8-12
13.  GKS Mierzyn 6 4 7-22
14.  Pomorzanin nowogard 6 3 9-30
15.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 6 1 8-30
16.  Odra Chojna 5 0 5-18

Fatalna passa Pomorzanina trwa. 
Porażka z Kluczevią Stargard w 
poprzedniej kolejce była już szóstą 
z rzędu. Jeśli doliczyć do tego osiem 
porażek w poprzednim sezonie liczba 
ta wzrośnie do czternastu. W najbliż-
szą sobotę Pomorzanin stanie przed 
szansą by tę passę przełamać. Tego 
dnia na własnym boisku zmierzy się 
z Orłem Trzcińsko – Zdrój, który z 
siedmioma punktami zajmuje dwu-
naste miejsce w tabeli. W ostatniej 
kolejce na własnym boisku pokonał 
beniaminka z Lipian 3:2.

Jeśli tym razem Pomorzanin znowu 

przegra mecz będzie to jego piętnasta 
porażka z rzędu, czyli sytuacja będzie 
wyglądała tak jakby przez całą rundę 
nie zdobyli żadnego punktu.

Początek meczu o godzinie 16.00.
Pozostałe mecze kolejki:
Świt Szczecin - Arkonia Szczecin, 

Stal Lipiany - KP Police II, Vineta 
Wolin - Kłos Pełczyce, Piast Cho-
ciwel - Hutnik EKO TRAS Szczecin, 
Mieszko Mieszkowice - Odra Chojna, 
GKS Mierzyn - Kluczevia Stargard, 
Polonia Płoty - Sparta Gryfice.

Andrzej Garguliński

Inaugurację rozgrywek mają za 
sobą trzy drużyny młodych piłkarzy. 
Najmłodszy zespół rocznika 1995/96 
występujący w Lidze Wojewódzkiej 
Trampkarzy Młodszych uległ na 
własnym boisku rówieśnikom re-
prezentującym Błękitnych Stargard 
10:0. Również od porażki rozpoczęli 
trampkarze rocznika 1994 rywa-
lizujący o Puchar Nike ulegając w 
Goleniowie tamtejszej Inie 6:1.

W najbliższą sobotę rozgrywki 
zainauguruje I klasa juniorów. To 
z tą drużyną wiąże się największe 
nadzieje. Świadomy tego jest trener 
zespołu Paweł Kaczmarek.

„Naszym celem na rozpoczynający 
się sezon jest zajęcie jak najwyższego 
miejsca, ale wraz z zawodnikami li-
czymy na awans. Czy to się uda? Jeśli 
w mojej drużynie zostaną wszyscy 
zawodnicy to mamy realne szanse.” 
– powiedział.

Zadanie to jednak z pewnością 
do łatwych nie będzie. Analizując 
poprzedni sezon bez problemów 

można wysunąć kilku kandydatów 
do zajęcia pierwszego miejsca. Będą 
nimi z pewnością piłkarze Gryfa 
Kamień Pomorski, Pogoni Nowej 
Szczecin i z pewnością jednej z dwóch 
zgłoszonych do rozgrywek drużyn 
tryumfatora poprzednich rozgrywek, 
Iny Goleniów, w których jednak wiek 
juniora ukończyło kilku kluczowych 
zawodników zeszłego sezonu. Z 
pewnością liczyć się będą również 
zawodnicy Pogoni Szczecin, tyle, 
ze ten zespół nie może awansować, 
gdyż w wyższej klasie Pogoń ma już 
jeden zespół.

Warto więc przyglądać się tym za-
wodnikom, wszak to oni już za rok, 
dwa będą stanpowić o sile seniorskiej 
drużyny.

Podopieczni Pawła Kaczmarka w 
pierwszym ligowym meczu zmierzą 
się w Kamieniu Pomorskim z tamtej-
szym Gryfem.

Andrzej Garguliński

uwaga 
wędkarze

Kolo M-G PZW Nowogard orga-
nizuje w dniu 15 września otwarte 
zawody wędkarskie spławikowe o Pu-
char Dożynkowy ufundowany przez 
Burmistrza i Starostwo Dozynek.

Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 
14.09.2007. Zbiórka zawodników o 
godzinie 7.00 kolo Neptuna.

Zarząd

W zeszłym sezonie drużyna występująca w I klasie juniorów skończyła 
rozgrywki na trzecim miejscu, w tym planują walkę o awans.
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�K WADRAT�
ul. Armii Krajowej 49

NOWOGARD
Tel. 091-39-21-470

(po byłej przychodni)

MEBLE
dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

Transport gratis na terenie miasta Serdecznie zapraszamy

ul. Warszawska 9

NOWOGARD
Tel. 091-39-25-476

PIWNICA BIEDRONKA (główne wejście)

Str efy
przyjaznych

cen

NIE PRZEPŁACAJ - KUPUJ TYLKO U NAS

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

TANIE OPŁATY WSZYSTKO - 0.90 PLN

GOTÓWKOWE
HIPOTECZNE i SAMOCHODOWE

KONSOLIDACYJNE

UBEZPIECZENIA FOTO - BOŻENA
72-200 Nowogard
ul. 3-go Maja 48

Tel. 091 39 26 953
Tel.kom. 501 054 706

Na Życie
i Mieszkaniowe

KREDYTY

LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY
Gryfice, ul. Bracka

(środkowy budynek trojaków)
tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00
W SOBOTY 10.00 - 14.00

tel. 091 392 12 77,tel./fax 091 392 56 39

FABRYKA
OKIEN
I DRZWI PCV
Nowogard
ul. 3 Maja 31

Nowogard i okoliceNowogard i okolice 70-423 Szczecin

tel/fax 091 488 54 26

kom.0502 103 432
0501 307 666www.ardom.pl

KUPNO - SPRZEDAŻ

ul. Piłsudskiego 11/2

ARDOM
DOMY NA WSI GRUNTY

MIESZKANIA
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kaleNDarIUm
4 wrześNIa
Imieniny: Agatonik, Bonifacy, Boromea, Daniela, Felicyta, 
Gwidona, Heliodora, Hermiona, Ida, Imelda, Iwo, Iwona, 
Julian, Kanizja, Kanuta, Katarzyna, Liliana, Marceli, Maria, 
Mojżesz, Przemysł, Przemysław, Rajmunda, Rościgniew, 
Rozalia, Sergia, Stella i Teodor

5 wrześNIa
Imieniny: Bertyn, Budziboj, Dorota, Herakles, Herkulan, 
Herkules, Justyna, Laurencjusz, Peregryn, Przyboj, Racisław, 
Racław, Racława, Rozwita, Stronisława, Teodor, Urban, 
Wawrzyniec, Wiktoryn i Wiktoryna

6 wrześNIa
Imieniny: Albin, Aleksja, Beata, Bertrand, Bogdana, Bo-
lemir, Donacjan, Eleuteria, Eleuteriusz, Eleutery, Eugenia, 
Eugeniusz, Faust, German, Kornelia, Liberat, Magnus, 
Manswet, Michał, Onezyfor, Tomasz, Uniewit, Zachariasz 
i Zachary

Kronika policyjna

Pomóżmy sobie
Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 

tej rubryce jest bezpłatne. Zgłoszenia są przyj-
mowane pod numerami telefonów: 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.

Nie bądźmy obojętni wobec ludzi znajdują-
cych się w trudnej sytuacji.

   Z góry dziękujemy.  Redakcja 

• Gabinet rehabilitacyjny organizuje darmo-
we zabiegi dla dzieci z uszkodzonym narzą-
dem ruchu, ul. Dworcowa 4, tel. 0609 799 
687, 0510 052 611.

Poszukuję, oddam, sprzedam: 
Giełda podręczników szkolnych

Do 15 września wprowadzamy rubrykę, która 
ułatwi nabycie podręczników szkolnych.

Ogłoszenia w tej rubryce są bezpłatne, 
przyjmowane są pod numerem telefonu 091 
39 22 165, fax 091 39 25 087 lub w siedzibie 
redakcji.
• Sprzedam podręczniki do I klasy Gimna-

zjum nr 2. Dzwonić po 19.00. 091 39 26 
192

• Kupię podręczniki do kl. I LO nr 1, klasa 
z rozszerzonym j. niemieckim. Tel. 091 39 
22 979.

• Sprzedam książki do III kl. Gimnazjum nr 
2. Tel. 513 157 193.

• Kupię do II klasy Gimnazjum nr 3: WOS 
„KOSS” wyd. CEO; do języka polskiego 
„Między nami” Łuczak i Prylińska. Tel. 
0694 909 602.

• Sprzedam podręczniki do I klasy Gimna-
zjum nr 2 z płytami, stan bardzo dobry. Tel. 
091 39 22 863.

• Kupię książki do kl. I Technikum Handlo-
wego. Tel. 091 39 18 602.

• Sprzedam podręczniki do kl. I i III Gimna-
zjum nr 2. Tel. 091 39 21 815.

27.08.07 W poniedziałek 27 sierpnia zgłoszono 
kradzież napowietrznej linii telekomunikacyjnej 
na odcinku Łęgno – Błotno. Szkody w wysokości 
6 tys. 600 PLN poniosła TP S.A.

W nocy z 27 na 28 sierpnia na terenie budowy 
przy ul. Bohaterów Warszawy 5 dokonano kra-
dzieży przedłużacza elektrycznego o wartości 700 
PLN.

Tej samej nocy o godz. 3 przy ul. Poniatowskiego 
usiłowano ukraść BMW X 5. Sprawcy zostali spło-
szeni przez mieszkańców zanim zdołali włączyć 
silnik.

28.08.07 W nocy z 28 na 29 sierpnia na terenie 
posesji przy ul. Krótkiej skradziono rower górski 
o wartości 500 PLN.

29.08.07 Z 29 na 30 sierpnia dokonano włama-
nia, wybijając szybę lufcika nad drzwiami wejścio-
wymi do sklepu. Skradziono artykuły spożywcze.

31.08.07 W piątek 31 sierpnia zgłoszono uszko-

dzenie powłoki 
lakierniczej sa-
mochodu Opel 
Vectra przy ul. Kilińskiego. Straty wyniosły 1980 
PLN.

02.09.07 Tego dnia ujęto nietrzeźwego motocy-
klistę na drodze Krasnołęka – Redło. Daniel G. z 
Długołęki miał 1, 78 promila alkoholu we krwi i 
nie posiadał uprawnień do kierowania ani doku-
mentów motocykla.

Nadal zgłaszają się osoby oszukane, które uisz-
czały opłaty za pośrednictwem firmy „Cent”, która 
oferowała usługi proponując niskie opłaty. 

Policja prosi osoby, które zostały oszukane o 
zgłaszanie się, jeżeli do tej pory jeszcze tego nie 
zrobiły.

ps

życzeNIa

w dniu urodzin 

Mikołajowi 
Gała

Zdrowia, szczęścia, 
wielu sukcesów w nauce oraz 

uśmiechu na każdy dzień 
życzą 

rodzice chrzestni.

Remonty szkół na terenie gminy Nowogard
 
Jak co roku w czasie wakacji przeprowadzone 

zostały liczne remonty w szkołach na terenie 
gminy Nowogard. Niektóre z nich zostały już za-
kończone, inne zaś są kontynuowane. Największe 
prace naprawcze miały miejsce w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących przy ulicy Bohaterów War-
szawy 78. Obejmowały one częściową wymianę 
pokrycia dachu, której koszt wyniósł 75 tys. złotych 
oraz częściową wymianę stolarki okien za 23 tys. 
złotych. Ogólny bilans kosztów wyniósł ok.100 
tys. złotych.

Prace remontowe trwają nadal w Szkole Pod-
stawowej nr 2. Przeprowadzany jest tam remont 
łazienek oraz wymiana okien na co przeznaczono 
ok. 80 tys. złotych. W czasie wakacji wymieniono 
drzwi. Koszt wymiany wyniósł 3 tys. złotych.

Remonty w czasie wakacji nie ominęły także 
szkół wiejskich. Największe prace naprawcze miały 
miejsce w Szkole Podstawowej w Błotnie, gdzie na 
wymianę wykładzin, wymienników ciepła, pokry-
cia dachu nad salą gimnastyczną i inne drobne 
naprawy zostało przeznaczonych z  budżetu gminy 
ok. 50 tys. złotych. 

Prace naprawcze zostały zakończone w czasie 
wakacji w Szkole Podstawowej w Długołęce. Tam 
na remont schodów wejściowych, wymianę rynien, 

rur spustowych i przebudowę  komina zostało 
przeznaczonych ok. 10 tys. złotych.

W Szkole Podstawowej w Strzelewie wymienio-
no wykładziny i  oświetlenie, odmalowano także 
klasy,  co pochłonęło ok. 30 tys. złotych. Natomiast 
w Szkole Podstawowej w Orzechowie na wymianę 
nawierzchni i ogrodzenia przeznaczono ok. 20 
tys. złotych.

Wszystkie fundusze na remonty na terenie gminy 
Nowogard pochodzą  puli pieniędzy przeznaczonej 
na te cele przez gminę Nowogard.

Należy podkreślić, że wiele prac zostało rozpo-
czętych w czasie wakacji i jest kontynuowanych, 
wiele z nich jest dopiero planowanych. Każda ze 
szkół na terenie gminy Nowogard otrzymała pulę 
pieniędzy, której wysokość uzależniona jest od jej 
potrzeb. Co prawda nie są to remonty komplek-
sowe, ale zadawalający jest fakt, że we wszystkich 
szkołach w ciągu kilku ostatnich lat zostało zain-
stalowane ogrzewanie gazowe, oraz że przeprowa-
dzane remonty są wykonywane solidnie.

Katarzyna Bielas

Starosta Goleniowski 
informuje, 

że  w budynku Starostwa Powiatowego 
w Goleniowie przy  ul. Dworcowej 1, 
na tablicy ogłoszeń został wywieszony 
wykaz nieruchomości Skarbu Państwa 
przeznaczonych do oddania w najem i 
dzierżawę na okres do lat 3. 

Ogłoszenie dot. działek nr: 18, 20, 22, 
24, 26, 28/1, 28/2, 28/3, 30/1, 30/2, 30/3, 
30/4, 31/1, 41/1, 41/2, 43/1, 43/2, 45/1, 
45/2, 52/1, 55, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 
56/5, 58/3, 59, 61, 62, 68, 77/1, 77/2, 
139, 148, 159, 175 położonych w obr. 4 
m. Nowogard.
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Obchody 1 września

Uczcili pamięć ofiar wojny
1 września jest czasem zadumy i refleksji nad tragicznymi wydarzeniami, 

jakie miały miejsce ponad 60 lat temu. 

Czas wojny i okupacji pochłonął 
miliony istnień ludzkich i na za-
wsze zapadł w pamięci tych, którzy 
wzrastali w tym czasie i zostali 
bezpośrednio dotknięci i doświad-
czeni okrucieństwem wojny. Do 
ludzi tych właśnie należeli między 
innymi Sybiracy, czyli obywatele 
Polski okresu międzywojnia, którzy 
w lutym i czerwcu roku 1940 oraz 
maju i czerwcu roku 1941, w ramach 
stalinowskiego planu repatriacji, 
zostali wysiedleni w głąb ZSRR. Dla 
wielu z nich nie było dane powrócić 
z nieludzkiej ziemi. Ci natomiast, 
którym udało się przeżyć utracili 
swoje domostwa, pozostawione na 
terenach z których ich przesiedlono  
w odległe dla nich zachodnie strony 
naszego kraju. 

Niektórzy z nich jeszcze żyją wśród 
nas a każdy  jest żywą historią i idzie 
przez życie z ogromnym bagażem 

doświadczeń, jakie wyniósł z tego 
okresu. 

 Rocznicowe obchody 1 września 
były kolejną okazją kiedy mogli się 
spotkać i wspomnieć dawne czasy 
oraz uczcić pamięć tych, którzy 
zginęli w obronie zagrożonej w roku 
1939 niepodległości.

Sybiracy z Zachodniopomorskiego 
Związku Sybiraków rozpoczęli ob-
chody 68 rocznicy wybuchu II wojny 
światowej od uczestnictwa w mszy 
świętej celebrowanej w ich intencji 
oraz intencji ofiar wojny. Po czym 
udali się na cmentarz komunalny 
w Nowogardzie, aby złożyć znicze i 
kwiaty pod pomnikiem Poległych na 
Wschodzie. 

Bardzo wymownym akcentem 
pamięci o 1 września był też dźwięk 
syren, które w sobotę o godz. 12 roz-
legły się w naszym mieście.

ps

Do:
Wojewoda Zachodniopomorski

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Burmistrz Nowogardu

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

my, niżej podpisani mieszkańcy miasta i gminy Nowogard oraz użytkow-
nicy drogi krajowej s6 zwracamy się z żądaniem przyspieszenia budowy 
obwodnicy miasta Nowogard.

Wciąż zwiększające się nasilenie liczby pojazdów poruszających się drogą 
S6 od lat stanowi kluczowy problem dla tysięcy mieszkańców Nowogardu 
i użytkowników tej drogi. Fragment tej drogi jest bowiem również jedyną 
arterią pozwalającą na przejazd przez centrum Nowogardu, co powoduje, ze 
skupia zarówno ruch tranzytowy jak i miejscowy. W bieżącym roku i latach 
ubiegłych sytuacja wielokrotnie osiągnęła poziom paraliżujący funkcjono-
wanie Nowogardu jako organizmu miejskiego. Setki pojazdów ustawione w 
wielokilometrowych korkach powodują niemożność poruszania się po No-
wogardzie samochodem, stwarzają zagrożenie poprzez utrudnianie przejazdu 
pojazdom służb ratunkowych i policji. Mieszkańcy obiektów mieszkalnych 
przylegających w Nowogardzie do drogi S6 żyją w tragicznych warunkach – w 
stężeniach spalin i natężeniu hałasu przekraczającym wszelkie dopuszczalne 
normy. Zablokowanie drogi S6 powoduje również niedrożność pozostałych 
dróg przechodzących przez Nowogard, a zwłaszcza drogi 106.

mieszkańcy Nowogardu od lat słyszą informację, że budowa obwod-
nicy rozpocznie się w niedługim czasie. mamy dość obietnic, pogłosek, 
dezinformacji.

Zwracamy się zatem również z następującymi żądaniami:
1. Chcemy otrzymać od Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad informacje 

na temat:
a) na jakim etapie znajduje się obecnie proces inwestycyjny budowy ob-

wodnicy
b) jaki jest projektowany przebieg obwodnicy
c) kiedy zaplanowane jest rozpoczęcie budowy i jej zakończenie
2. Chcemy otrzymać od Wojewody oraz Marszałka Województwa Za-

chodniopomorskiego informację na temat podjęcia wspólnych działań dla 
zapewnienia środków pozwalających na sfinansowanie budowy obwodnicy 
oraz działań dla przyspieszenia procesu inwestycyjnego

3. Chcemy otrzymać od Burmistrza Nowogardu i Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Nowogardzie informację na temat dotychczas podjętych i podej-
mowanych obecnie działań dla przyspieszenia budowy obwodnicy

Apelujemy do wszystkich decydentów, aby zaangażowali się w przyspie-
szenie budowy obwodnicy Nowogardu tak, jakby sami byli mieszkańcami 
domu, za którego oknami całymi dniami widać, słychać i czuć tylko nie-
kończący się sznur samochodów.

PeTyCJA W sPRAWie 
PRZysPiesZeNiA bUDoWy 
obWoDNiCy miAsTA NoWoGARD

Sybiracy pod pomnikiem Poległych na Wschodzie
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Czas powrotu do szkoły
Układ w kalendarzu sprawił, że uczniowie mieli nieco dłuższe wakacje niż zazwyczaj i dopiero 

wczoraj 3 września w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych rozpoczął się 
rok szkolny.

Mimo, że wakacje zawsze są zbyt krótkie w 
zdecydowanej większościu uczniowie powrót 
do szkoły przyjęli z radością. Dwa miesiące to 
wystarczająco dużo czasu by zatęsknić za szkolną 
rzeczywistością a przede wszystkim koleżankami 
i kolegami.

Nie obyło się bez nerwów. Te były udziałem 
zaczynających edukację pierwszoklasistów a 
jeszcze bardziej ich rodziców. Po chwili jednak 
ustąpiły miejscu wzruszeniu i radości, szczególnie 
w doniosłej chwili pasowania na ucznia. W tym 
roku w naszych szkołach naukę rozpoczęło 294 
pierwszaków.

„Życzę wszystkim uczniom, a przede wszystkim 

pierwszakom sczęścia i powodzenia w roku szkol-
nym, – mówił dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
3 Piotr Kazuba – aby pilnie się uczyły i zgłębiali 
tajniki wiedzy, tak, aby za jej brak nigdy w życiu ich 
nie potępił. Pierwszakom życzę aby zostali w przy-
szłości wspaniałymi ludźmi, dumnymi Polakami i 
szczęśliwymi europejczykami.”

Wczorajsza uroczystość miała być premierą 
mundurków szkolnych. Te jednak nie pojawiły 
się w żadnej z nowogardzkich szkół i podczas 
rozpoczęcia roku szkolnego nadal królowały stroje 
apelowe. Mundurki mają pojawić się lada dzień.

Ag

Podczas rozpoczęcia roku szkolnego nadal królowały stroje apelowe.

Niebezpieczne rudery
Przedstawiamy relację naszego 

Czytelnika zatroskanego o bez-
pieczenstwo dzieci.

Sprawa dotyczy budynków na 
Osiedlu Radosława, które kiedyś 
były cielętnikami.

Powyrywane okna i drzwi, 
walące się dachy, wysypisko 
odpadków przywożonych przez 
„oszczędnych” mieszkańców. 
Miejsce biesiadowania smakoszy 
tanich trunków i co najgorsze 
częste miejsce zabaw miejscowej 
dzieciarni. Liczne szkła i grożące 
zawaleniem dachy to wielkie 
niebezpieczeństwo. Czy ktoś się 
tym zajmie?

Ireneusz Karczyński

  Sonda 
  Zaufanie...

W naszej sondzie ulicznej zapytaliśmy prze-
chodniów, czym jest dla nich zaufanie i czy 
istnieją osoby, którym mogą ufać.

Pani Jagoda
Zaufanie jest to ufność 

w stosunku do drugie-
go człowieka, któremu 
możemy np. powierzyć 
jakąś tajemnicę. 

Osoby, którym mogę 
zaufać to moi rodzice, 
brat i mój chłopak.

Pan błażej brodow-
ski

Zaufanie to coś czego 
nie można podważyć, 
czym darzymy ukocha-
ne osoby. 

Jeżeli o chodzi o lu-
dzi, którym ufam to są 
to moi rodzice.

Pan Robert Kuriata 
z sikorek

Przez zaufanie rozu-
miem to, że człowiek 
może powierzyć komuś 
np. jakąś tajemnicę i jest 
pewnym, że ta osoba jej 
dochowa.

Ufam żonie, dzie-
ciom, niektórym ko-
legom i koleżankom. 

Oczywiście nie mogę ufać wszystkim gdyż ludzie 
wiele rzeczy wykorzystują i przeinaczają.

Pani Danuta z 
synem Jędrkiem 

Z au f an i e  to, 
moim zdaniem, 
bezgraniczna wia-
ra w drugą osobę. 
Ufam mojej ma-
mie i moim dwóm 
braciom.

Pan marek strzyżew-
ski

Zaufanie to jedna z 
najważniejszych rzeczy 
w życiu człowieka. Na za-
ufaniu opiera się wszyst-
ko związki, rodziny i w 
ogóle świat. 

A komu ufam? Przede 
wszystkim rodzinie ma-

mie, tacie i braciom.                                           ps
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życzeNIa

Z okazji urodzin
kochanemu 

Janowi Pawliszak
dużo szczęścia, radości,

uśmiechu, samych przyjemnych
i spokojnych dni

życzą
wszystkie dzieci, 

wnuki i prawnuki

Podziękowanie 
dla Andrzeja Wasiaka

za zorganizowanie kolonii letniej 
dla dzieci w Uroczysku Waszeta

składają rodziny
Szatkowskich i Łubińskich

Jak dojechać do szkoły?
Rozpoczął się nowy rok szkolny. Od dziś zaczynają się normalne zajęcia . Oka-

zuje się, że dotarcie do szkoły za pośrednictwem komunikacji miejskiej jest mocno 
utrudnione.

A wszystko przez brakujące bądź nie-
aktualne rozkłady jazdy.

„Mój syn codziennie dojeżdża do I LO. 
Niestety, na żadnym z przystanków na 
osiedlu Bema nie ma rozkładu jazdy.” -  
mówi mieszkanka naszego miasta. 

To nie jest jedyny sygnał, a sprawa nie-
stety nie jest nowa. Trudno w to uwierzyć, 
ale pisaliśmy już o tym... przed kilku laty. 
Niestety, bez skutku.

A problem ten dotyka wielu osób. 
Uczniowie z reguły rozpoczynają zajęcia 
o tej samej porze więc po jakimś czasie 
zdołają tajemniczą godzinę odjazdu po-
znać. Gorzej mają okazyjni pasażerowie 

komunikacji miejskiej, którzy rzadko 
korzystają z jej usług, chcąc np. uchronić 
się przed deszczem. Tutaj nie ma szans. 
Jedynym znakiem rozpoznawczym jest 
grupka wyczekujących, bardziej zorien-
towanych, pasażerów. 

Ponawiamy więc pytanie: czy naprawdę 
rzeczą niewykonalną jest naklejenie kilku 
kartek na przystankach autobusowych. 
Przecież nie wiążę się to z jakimiś niewy-
obrażalnymi nakładami finansowymi, a 
znacznie ułatwiłoby życie wielu pasaże-
rom.

Ag

Na przystanku przy ulicy Bohaterów Warszawy jest rozkład jazdy, tyle, że aktualny 
do 12 listopada 2006 roku.

Spotkanie z posłanką

michał Piórko usłyszał 
to co chciał…

Na adres redakcji dostarczono pismo „NASZ ZAŚCIANEK” 
(ulotka okazjonalna) Nr. 4

w którym to faktycznie ulotnym 
pisemku Michał Piórko w cha-
rakterystycznym dla siebie stylu  
nazwał mnie kłamcą i tchórzem. 
Rzecz dotyczy mojej relacji ze 
spotkania z posłanką PiS panią 
Mirosławą Masłowską jakie miało 
miejsce w dniu 20.08. 07 r.

Pan Piórko nie chce przyjąć 
do wiadomości faktu, że licznie 
zgromadzona publiczność (czytaj 
członkowie spółdzielni mieszka-
niowej „Gardno”) nie przybyli na 
spotkanie przedwyborcze posłanki 
rzadzącej partii. Przyszli by poznać 
szczegóły realizacji nowej ustawy o 
możliwościach przekształcenia lo-
katorskiego prawa do lokalu spół-
dzielczego w odrębną własność. 
Gdy tak spojrzymy na przebieg 
spotkania to moje zdanie „miesz-
kańcy nie dowiedzieli się niczego” 
jest całkowicie prawdziwe!

Nie dowiedzieli się bowiem co 
z zadłużonymi mieszkaniami, nie 
dowiedzieli się jakimi kredytami 
obciążona jest SM, a jakimi po-
szczególne mieszkania, nie dowie-
dzieli się jakie są faktyczne kredyty, 
a jakie odsetki zafundowane w cza-
sach Balcerowicza, pani sekretarz 
Krajowego Związku Lokatorów i 
Spółdzielców (oddział Szczecin) 
nie raczyła powiedzieć, że sena-
torowie PiS wykreślili z ustawy 
zdanie mówiące o umorzeniu 
spółdzielniom mieszkaniowym 
odsetek od „Balcerowiczowskich 
kredytów”, i że senator Adam Biela 
główny inicjator ustawy na znak 
protestu opuścił szeregi PiS!  Nie 
dowiedzieli się, że lokator pozba-
wiony członkostwa spółdzielni 
(np. za notoryczne niepłacenie 
czynszu i innych opłat) ma tylko 
prawo pierwokupu swojego miesz-

kania. Wysłuchali w zamian wy-
kładu o  nowoczesnej księgowości 
i prezesach, którzy jako wynajęci 
przez spółdzielców pracownicy nie 
myślą o niczym innym jak tylko o 
przekrętach. Michał Piórko pisze 
też, że wziąłem w obronę prezesa 
Smolirę  któremu (cytat): w star-
ciu z ludzkim żywiołem „warga 
opadła”.

Mnie także opadła, bo prezes 
Smolira był chyba jedynym na sali, 
który był w stanie wyjaśnić jakie to 
pułapki niesie „uszczęśliwiająca” 
spółdzielców ustawa. Akurat w tej 
materii nie pozwolono mu zabrać 
głosu. Wręczono za to lokatorom 
kuriozalny druk wniosku „o ana-
lityczne rozliczenia od momentu 
zasiedlenia lokalu”. W tym miej-
scu wypada zadać proste pytanie: 
który to punkt lub paragraf ustawy 
mówi o takowym rozliczeniu?  Kto 
zapłaci za wypełnianie tego wnio-
sku danymi sprzed 30 lub 40 lat? 

Nie tchórzostwo lecz szacunek 
dla pani ekspert nie pozwolił mi 
wymieniać jej nazwiska – szacu-
nek za działalność opozycyjną i 
solidarnościową.

I na koniec prywatna odpowiedź 
dla pana Piórko. Pisze pan : Kiedy 
Pan „Gazetowy” pełnił funkcję 
p.o. redaktora naczelnego seriami 
drukował artykuły o siermiężnym 
modelu folwarcznej egzystencji 
członków spółdzielni „Gardno” i 
bizantyjskim stylu urzędolenia 
figurantów na tym majdanie – cóż 
takiego się zmieniło w życiu spół-
dzielni , że redaktor uczynił tak na-
głą woltę i koloryzuje spółdzielczą 
rzeczywistość?

Prawda panie Michale – gdy 
pan niósł sztandar przemian to 
Dziennik Nowogardzki tworzył 

wiatr, który sztandarowi pozwolił 
się rozwinąć. Doprowadził pan do 
zmiany prezesa, delegatów i Rady 
Nadzorczej w której pan zasiadł. 
I co? Bizantyjski styl urzędolenia 
pozostał, a pan odszedł. Dlacze-
go? Bo barwnie pisać łatwo, a 
dokonywać zmian (szczególnie w 
ustawach i ludzkiej mentalności) 
bardzo trudno.

Teraz nadszedł tworzenia „od-
rębnych własności” – pozwólmy 
prezesom realizować ustawę. Szko-
da, że bardzo złą ustawę. Dobrze 
pan wie, że odrębną własność to 
ma pan – żaden spółdzielca po 
wykupieniu lokalu w bloku  60 
mieszkaniowym panem nie będzie, 
a po nowe okna i drzwi będzie 
biegał do sklepu, a nie na folwark 
prezesa!

Czas narzekań i pańskiej aktyw-
ności się kończy…

Z poważaniem 
Lesław M. Marek
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CZY: I – Barszczyk Jarosław, II – Rogoś 
Krzysztof, III – Kosadka Krzysztof

CIĘCIE KLOCA NA CZAS: I – Turkiewicz 
Nina i Barszczak Jarosław, II – Grażyna i 
Bogdan Banasiewicz, 

III – Lewandowska Wiesława i Zehner 
Krzysztof

RZUT KAMYKIEM DO POJEMNIKA: I 
– Wawrzyniak Teresa, II – Heland Mał-
gorzata, III – Niemirska Marta

RZUT WAŁKIEM DO CHŁOPA: I – Waw-
rzyniak Teresa, II – Olejnik Halina, III 
– Olejnik Malwina

WBIJANIE GWOŹDZI DZIURAWYM 
MŁOTKIEM: I – Bąbała Marcin, II – Gó-
recki Bogdan,  

III– Lewandowski Marcin
KONKURENCJA WĘDKARSKA: I – Olej-

nik Łukasz, II – Strumiński Waldek, III 
– Kosadka Krzysztof

W godzinach przedpołudniowych 
odbył się blok konkurencji dla najmłod-
szych zorganizowanych i poprowa-
dzonych przez Radną Panią Zuzannę 
Kondratowicz.

W godzinach nocnych odbył się po-
kaz Teatru Ognia „FAN” z Nowogardu.

Loteria, pokazy rękodzieła, poczę-
stunek.

Turniej piłki siatkowej o PUCHAR  
ANPOLU – startowało 5 drużyn

I – ANPOL Krzywice
II – LZS Węgorza
III – LZS Kikorze
Najlepszy siatkarz turnieju – Ola 

Zehner Krzywice 
Podziękowania dla sponsorów „DNIA 

PALA” w Krzywicach
- STOWARZYSZENIE „SZANSE BEZ-

DROŻY GMIN GOLENIÓW, OSINA, 
  PRZYBIERNÓW, STEPNICA”;
- LZS – KRZYWICE;

- NADLEŚNICTWO - NOWOGARD
- „DREWPOL” SP. Z O.O. - OSINA
- „DARBUD” SP. Z O.O.  - GOLENIÓW
- TRANSPORT SPEDYCJA MUSIALSKI 

TOMASZ - GOLENIÓW
- KOPALNIA KRUSZYW „ANPOL” KRZY-

WICE - ELWIRA WALCZAK
- STACJA PALIW ORLEN MASZEWO 

- WACŁAW WALCZAK 
- STACJA PALIW LPG KIKORZE - RAFAŁ 

LIS
- SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY 

ABC OSINA - BOGUMIŁA DADEŁO
- TRANSPORT ZAROBKOWY WITOLD 

JACEK SZATKOWSKI S.C DOMASTRY-
JEWO

- SKLEP WĘDKARZ NOWOGARD BO-
GUSŁAW REKOWSKI - NOWOGARD

- OŚRODEK POSZUKIWAŃ TWÓR-
CZYCH STRZELEWO - KASIA I ZYG-
MUNT 

  HELAND
- STAROSTA POWIATU GOLENIOW-

SKIEGO - TOMASZ STANISŁAWSKI
- PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 

OSINA - SYLWESTER GRYSZÓWKA
- WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMI-

NY OSINA - MARZANNA GRODŹ
- SEKRETARZ GMINY OSINA - URSZU-

LA WITKOWSKA
- BOGDAN I ZUZANNA KONDRATO-

WICZ - KRZYWICE
- SŁAWOMIR SZWED - GOLENIÓW
- JAROSŁAW BARSZCZAK - KRZY-

WICE
- JOLANTA HUBNER - KRZYWICE
- TOMASZ MICHNIEWSKI - KRZYWI-

CE
- WÓJT GMINY OSINA - WIESŁAW 

TOMKOWSKI

Dzień Pala po raz piąty 
W poprzedni weekend w Krzywicach (gmina Osina) po raz piąty orga-

nizatorzy przygotowali dla zaproszonych gości wiele interesujących i ory-
ginalnych konkurencji na doroczny Dzień Pala. W koronnej konkurencji, 
wspinaczka na sześciometrowy pal, ponownie nie miał sobie równych Jacek 
Wawrzyniak z Krzywic. Zatem podobnie jak w latach ubiegłych statuetka 
wspinacza została na miejscu. 

Dzień Pala rozpoczęli od zmagań 
siatkarze i dzieci. W wielu konkuren-
cjach dla najmłodszych nie zabrakło 
emocji. Dzieci musiały wykazać się 
wyobraźnią; konkurs na herb wsi 
Krzywice, był też konkurs na piosen-
kę rodzinną, rozpoznawanie roślin, 
picie soku na czas, biegi ze związa-
nymi nogami. Konkursy prowadziła 
radna Zuzannna Kondratowicz. 

Od godzin popołudniowych roz-
poczęły się pozostałe konkurencje 
dla kobiet i mężczyzn. Zawodnicy 
zmagali się na czas we wspinaczce na 
linie, którą wygrał Stanisław Falfura. 
Było też strzelanie z procy, wiatrówki, 
łuku, rzut oszczepem, równoważnia 
drwala, a kto miał dobre oko mógł 
wbijać gwoźdź dziurawym młotkiem, 
była też konkurencja dla wędkarzy. 
Nie zabrakło też konkurencji dla ko-
biet, które rzucały kamyczki szczęścia 
do celu, najwięcej emocji jednak 
wzbudził rzut wałkiem do chłopa. 
Okazało się, że najcelniej rzucała 
Teresa Wawrzyniak, widać że długo 
musiała trenować, ciekawe na kim? 

Dla wszystkich gości od lat pięciu 
do dziewięćdziesięciu była loteria 
fantowa, w której każdy los wygry-
wał. Na tych, którzy chcieli obejrzeć 
piękne okolice Krzywic czekała 
zaczarowana dorożka. Opowiadał o 

tym wszystkim „do sitka” niezmor-
dowany filar wiejskich festynów, 
jarmarków, zawodów sportowych 
– Tadziu Łukaszewicz. 

Po takich emocjach przyszedł czas 
na relaks, czyli prawdziwą zabawę ta-
neczną do pierwszego piania koguta, 
a może i dłużej... 

Jedna rzecz była widoczna gołym 
okiem olbrzymie zaangażowanie 
mieszkańców wsi w przygotowanie 
miejsca do imprezy. Wszystkie urzą-
dzenia i teren zostały gruntowanie 
odnowione. Ten fakt mnie osobiście 
cieszy najbardziej, bo to świadczy 
o tym, że nam się chce zrobić coś 
dobrego i wartościowego nie tylko 
dla siebie ale też dla innych. Podobne 
ożywienie zauważyłem też we wsi 
Węgorzyce, a to dzięki dużemu wy-
siłkowi Bogdanowi Banasiewiczowi i 
wielu innym mieszkańcom tej wsi. 

Organizatorzy serdecznie dziękują 
wszystkim, którzy czynnie zaangażo-
wali się w pomoc w zorganizowaniu 
piątej edycji Dnia Pala. Warto przy 
tym wspomnieć, że dużą pomoc 
finansową okazało stowarzyszenie 
„Szansa Bezdroży”. Do spotkania 
za rok. 

Z. Heland 
zadowolony uczestnik wszystkich 

pięciu edycji 
wyniki w poszczególnych konku-

rencjach:
WSPINANIE NA PAL:  po raz czwarty 

Jacek Wawrzyniak z czasem 10,31
WSPINANIE PO LINIE: I -  Falfura Sta-

nisław, II – Stępień Piotr, III – Witkowski 
Arkadiusz

ŚCIEŻKA ROLNIKA: I – Olejnik Łukasz, 
II – Zehner Radosław, III – Grabarek 
Mirosław

STRZELANIE Z PROCY DO CELU: I 
– Olejnik Bogdan, II – Strusiński Walde-
mar, III – Ziółkowski Dariusz

RZUT WŁÓCZNIĄ DO TARCZY: I – Gó-
recki Rafał, II – Heland Zygmunt, III 
– Witkowski Arkadiusz

STRZELANIE Z ŁUKU DO TARCZY: I 
– Sienkiewicz Łukasz, II – Szwedo Krzysz-
tof, III – Górecki Rafał

STRZELANIE Z WIATRÓWKI DO TAR-
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NOWOGARDZKA AKADEMIA TURYSTYKI
oraz Związek Drużyn ZHP w Nowogardzie

oddział Zachodniopomorski PTTK i międzyszkolny Klub sportowy „Wiking” w szczecinie
zapraszają do udziału 

w I Nowogardzkich  biegach  na orientacje
o Puchar Nowogardu 2007 pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Nowogard, 

Nowogard – 8 września 2007r. (sobota)
Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w parkowych biegach na orientację. Zabawa polega na pokonaniu z mapą (ew. kompasem) trasy rozstawionej 
na terenie przyjeziornym w jak najkrótszym czasie,  na podstawie mapy i rozstawionych punktów. Impreza skierowana jest zarówno dla początkujących 
jak średnio zaawansowanych. Jest to bardzo łatwa forma orientacji sportowej oparta na gogle maps. Serdecznie zapraszamy. Mile widziane wcześniejsze 
zgłoszenia na e-mail zhpnowogard@wp.pl lub wiking@wiking.szczecin.pl . Informacje szczegółowe i techniczne również pod numerem GSM 501036860, 
GG 2070164, skype: hakacik (Sędzia Główny Robert Filipski). Kierownikiem imprezy jest Andrzej Wasiak zaś budowniczymi tras i sędziami technicznymi 
absolwenci Nowogardzkiej Akademii Turystyki. sTARTy RoZPoCZyNAJĄ siĘ o GoDZiNie 12.00, NATomiAsT seKReTARiAT RoZPoCZyNA 
ZAPisy oD GoDZiNy 11:30.  mieJsCe sTARTóW – PLAC PRZy bibLioTeCe mieJsKieJ, ZA PomNiKiem (namioty).

WPisoWe i ŚWiADCZeNiA:
Dla pierwszych 100 zgłoszonych uczestników pamiątkowe znaczki imprezy.. Wszyscy uczestnicy otrzymują Puchary burmistrza Nowogardu – Kazi-
mierza Ziemby, dyplomy za miejsca 1-3 w każdej kategorii, medale dla 1-3 miejsc w każdej kategorii, komplet materiałów startowych, punkty do odznak 
turystyki kwalifikowanej oraz w miarę pozyskania środków inne świadczenia dla uczestników. 

Na zawodach obowiązują następujące kategorie wiekowe:
TD – dzieci do lat 10 włącznie – drużyny 1-2 osobowe 
Tm – dzieci od 11-13 roku życia – starty indywidualne 
TG – młodzież od 14-16 roku życia – starty indywidualne 
To – powyżej 16 roku życia – starty indywidualne 

PosTANoWieNiA KoŃCoWe:
Impreza odbędzie się bez względu na pogodę, organizator nie odpowiada za straty poniesione i spowodowane przez uczestników, uczestnicy ubezpieczają 
się we własnym zakresie. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w imprezie pod opieką opiekunów lub za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych. 
Klasyfikacja i ocena wg. Regulaminu iMPREZY. Wyniki rywalizacji będą podane w internecie. 

WWW.WIKING.SZCZECIN.PL        WWW.NOWOGARD.GOLENIOW.ZHP.PL     

W sikorkach na sportowo
W niedzielę, 2 września  Sikorki 

były miejscem ostatniej Letniej Spar-
takiady LZS.

Organizatorzy – sołtys Marzena 
Kuriata, Rada Sołecka i miejscowy 

LZS z prezesem Waldemarem Kazaną 
uczynili wszystko, by sportowcy z 
całej gminy czuli się jak u siebie.

Najważniejsze, bo liczone do punk-
tacji rozgrywki to piłka nożna i piłka 

siatkowa.
W turnieju piłki 

nożnej (uczestniczyło 
7 drużyn) znowu nie-
spodzianka – po raz 
drugi wygrywają de-
biutanci – zawodnicy 
LZS Osowo, przed 
gospodarzami LZS 
Sikorki .

Trzecie miejsce wy-
walczyli zawodnicy ze 
Słajsina.

W turnieju piłki 
siatkowej uczestni-
czyło 8 drużyn. Wy-
grali chłopcy z LZS 
Czermnica przed Si-
korkami i Słajsinem.

Jak podczas każdej 

spartakiady i w Sikorkach nie zabra-
kło konkursów dla dzieci – podzięko-
wania dla Kornelii i jej koleżanki, któ-
re fachowo bawiły najmłodszych.

Spartakiada to bardzo dużo pracy 
przy przygotowaniu boiska – praco-
wała młodzież z Sikorek i Grabina 
oraz panowie Robert i Waldemar 
Kuriata, Dariusz Wojciechowski, 

kosiarki udostępnił i siatki zakupił 
Tadeusz Soroka, puchary ufundowała 
Rada Sołecka.

Gastronomię zapewnił Leszek Os-
trowski, a oprawę słowno-muzyczną 
Tadeusz Łukaszewicz.

Wyniki ostateczne letnich zmagań 
w następnym numerze.

Ireneusz Karczyński
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P.U.H. GrUND-maX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

Firma moNTbUD sp. z o.o.

zatrudni pracowników 
w zawodach budowlanych.
Chętni proszeni są o zgłaszanie się 

osobiście w siedzibie firmy: 
MONTBUD sp. z o.o. ul. Górna 4, 

72-200 Nowogard lub pod numerem 
tel. 091 39 26 861.

Jeśli masz ukończone 7 lat
i pragniesz uczyć się gry 

na fortepianie, akordeonie 
lub instrumentach 

elektronicznych przyjdź do nas.

Informacje 
tel. 091 �9 �5 98�

lub osobiście 
ul. � maja 4/4 

Szkoła muzyki

ceNTrUm eDUkacyJNe 
zIelONa 11

ogłasza nabór na kursy językowe 
– angielski i niemiecki

- wszystkie grupy wiekowe (szkoła podstawowa, 
   gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna oraz dorośli)
- przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych
- przygotowanie do egzaminów zewnętrznych 
   – PET, KET, FCE
- intensywne kursy dla wyjeżdżających za granicę

Podręczniki i materiały dydaktyczne w cenie kursu 
(650 złotych rocznie lub �50 semestralnie) 

Firma 
zatrudni 

od zaraz na stanowisku
sprzedawcy, 

kucharza, 
kelnerki.

Kontakt: 
tel. 091 39 26 925 

lub w siedzibie firmy
Nowogard, 

ul. Armii Krajowej 28.

Firma 
zatrudni 

handlowca
na samodzielne stanowisko

Tel. 503 032 234

UWAGA 

PosZKoDoWANi 
PRZeZ iii RZesZĘ

Członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez 
III Rzeszę, którzy nie otrzymali żadnego odszkodowania win-
ni zgłosić się do Biura w Nowogardzie w każdy czwartek od 
godz. 10.00 do 13.00 celem wypełnienia wniosku na zasiłek 
socjalny lub wniosku o przyznanie zasiłku na zakup lekarstw 
specjalistycznych.

Pełnomocnik
Zarządu Wojewódzkiego SPP
Rajmund Bojarski



DZIENNIK
NOWOGARDZKI 94-6.08.�007 r. 

OG£OSZENIA drObNE cyfrowy druk 
kolorowy 

KseRo KoLoRoWe
ul. Boh. Warszawy 7A

NIerUcHOmOścI
• kupię mieszkanie � lub � po-

kojowe własnościowe w Nowo-
gardzie na os. radosława lub 
w innej części miasta. Tel. 0605 
5�� �40.

• zamienię mieszkanie własnoś-
ciowe � pokojowe w bloku plus 
garaż na dom w Nowogardzie z 
dopłatą. 091 �9 �1 985.

• kupię dom w Nowogardzie 
może być połowa lub piętro. 
607 066 4�5.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we, 58 m kw w Nowogardzie. Tel. 
513 153 646 (po 16.00).

• Kupię kawalerkę. Tel. 691 466 449.
• Poszukuję mieszkania 2 po-

kojowego do wynajęcia. Tel. 
604 867 363.

• Pokój z używalnością kuchni i ła-
zienki w Szczecinie do wynajęcia. 
091 39 104 15.

• Sprzedam lub zamienię miesz-
kanie 2 pokojowe, 46 m kw plus 
ogród 10 arów, garaż, zabudowa-
nia gospodarcze w Smorawinie 
na Nowogard. Tel. 0605 233 243, 
091 39 77 102.

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia 
w Nowogardzie. 0504 493 228.

• Pilnie poszukuję do wynajęcia 
małe mieszkanie (parter, I piętro). 
507 520 723.

• Poszukuję mieszkania 2 pokojo-
wego lub kawalerki do wynajęcia. 
Tel. 697 439 199.

• Pilnie sprzedam duże mieszkanie 
w Dobrej do remontu, bezczyn-
szowe, dach świeżo po remon-
cie; cena tylko 50 tys. zł gotówką, 
reszta 61 tys. przez 7 lat na raty. 
Tel. 608 337 427.

• Szukam garażu do wynajęcia. 
506 012 702.

• Kupię garaż w okolicach ul. Za-
mkowej. 091 39 26 813.

• Sprzedam ziemię 0,19 ha oraz 
0,63 ha na obrzeżach Nowogardu. 
Tel. 604 651 190.

• Wynajmę 3-pokojowe mieszka-
nie. Tel. 091 39 23 818.

• Sprzedam lub wydzierżwię kiosk 
na ul. Poniatowskiego 24. Tel. 091 
39 20 467.

mOTOryzacJa
• Sprzedam radio cd samochodowe 

PIONEER DEH-30 MP, MP3, pilot 
4x50 W, gwarancja nowe + głośni-
ki x 4 samochodowe. Cena kom-
pletu  890,00 zł. Tel 0605 522 340. 

• Sprzedam Daewoo Lanos, 1998 r., 
1,5 benzyna + gaz, poduszka po-
wietrzna, centralny zamek, alarm, 
wspomaganie kierownicy, cena 
7 300 zł – do uzgodnienia. Tel. 
692 364 824.

• Sprzedam Skoda Felicja 1,3, 1998 
r. Tel. 091 39 17 665.

• Sprzedam Fiata Cinquecento, w 
dobrym stanie, rok 1993. Tel. 091 
39 18 626, 502 117 907.

• Sprzedam Skodę Felicję kombi, 
1999 r. listopad. Tel. 091 39 23 649, 
600 314 631.

rOlNIcTwO 
• Sprzedam konie. Tel. 668 141 971, 

091 39 18 260.
• Sprzedam pasiekę minimum 36 

rodzin. Tel. 602 350 007.
• Kupię zboże paszowe. 091 39 18 

275. Płatne od ręki.
• Sprzedam prosięta 20 kg. Tel. 091 

39 17 366.
• Sprzedam byczki rasy mięsnej. 

506 486 202.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli pod-

łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• Profesjonalne strony internetowe 
na indywidualne zamówienie – 
szybki czas realizacji, faktury VAT. 
0605 522 340.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DywaNOPraNIe. 0604 
�7� 14�.

• Transport, przeprowadzki – 
0604 516 451.

• Nauka angielskiego. 0501 
350 107.

• Rehabilitacja osób po udarze 
mózgu. 609 799 687.

• Masaże. 510 052 611.
• Tipsy – tanio i profesjonalnie + 

parafina. 504 589 679.
• Usługi ogólnobudowlane i wy-

kończeniowe, tynki włoskie i tynki 
minionej epoki. Tel. 504 602 275.

• Fachowo wykonam remonty 
mieszkań, glazura, malowanie, 
szpachlowanie, panele. Tel. 0781 
295 868.

• NaPrawa SPrzĘTU rTV kos-
malski, Nowogard Poniatow-
skiego 7. Tel. 091 �9 �1 110, 
60� 584 55�.

• Prace ogólnobudowlane remon-
towe, wykończeniowe oraz de-
karskie. Tel. 516 130 944.

• Malowanie, szpachlowanie – ta-
nio. 605 461 255.

• Artystyczne malowanie pokoi, 
pokoi dziecięcych – tel. 66 77 
84 333.

Praca
• Zatrudnimy osobę do prac przy 

montażu okien. Wymagane pra-
wo jazdy. Fabryka okien i drzwi 
„OKNO” Nowogard. Tel. 091 39 
25 639.

• Zatrudnimy handlowca do pracy 
w biurze i w terenie. Znajomość 
obsługi urządzeń biurowych, 
prawo jazdy i dyspozycyjność. 
Fabryka okien i drzwi „OKNO” No-
wogard tel. 091 39 25 639.

• FIrma BarTek-Domet zatrudni 
magazyniera. Tel. 091 579 0� 6�.

• Poszukuję opiekunki do 1,5 rocz-
nego dziecka (od października 
– listopada). Tel. 695 878 802.

• Szukam troskliwej i opiekuńczej 
opiekunki do rocznego dziecka. 
0601 373 129.

• restauracja „Przystań” zatrudni 
kucharza – dobre warunki pła-
cowe. Tel. 091 �9 �0 ��1.

• Restauracja przy stacji paliw „STM” 
w Olchowie zatrudni barmana. 
Tel. 091 39 20 733.

• Poszukuję pracownika do 
sklepu spożywczego. Tel. 
667 189 714.

• Firma zatrudni handlowca 
na samodzielne stanowisko. 
50� 0�� ��4.

• Przyjmę traktorzystę na gospo-
darstwo. 602 267 382.

INNe
• Sprzedam aparat telefoniczny 

Ericsson K700i, z dodatkowym 
wyposażeniem, na gwarancji, za-
dbany. Tel. 0605 522 340.

• GrzeJNIkI c.o., panelowe, �-pły-
towe, do mieszkania, domku, 
różne rozmiary, także nietypo-
we, nowe i używane. Tel. 091 46 
00 518 lub 0501 446 467.

• JUNkerSy gazowe, do kuchni, 
łazienki, wersja świeczkowa lub 
elektroniczna na gaz ziemny lub 
propan, cena od 400 zł. Tel. 091 
46 00 518 lub 0501 446 467.

• elekTryczNe przepływowe 
podgrzewacze wody – �80 V, 
firmy aeG, Vaillant moc 18-�1 
kw, małe gabaryty, idealne do 
domku, baru, cena od 150 zł. 
Tel. 091 469 0� �8 lub 0501 
446 467.

• PIece gazowe c.o., Vaillant, wi-
szące lub stojące – ogrzewanie 
lub dwufunkcyjne (ogrzewanie 
+ ciepła woda) używane z gwa-
rancją serwisową oraz GazOwe 
podgrzewacze wody 1�0-190 
litrowe, stojące, idealne gdzie 
jest kilka łazienek (domek). 
Tel. 091 46 00 518 lub 0501 
446 467.

• Przyjmę gruz lub ziemię. 
606 615 049.

• Sprzedam sznaucerkę miniaturkę 
(7 tygodni). 697 921 900.

• Sprzedam okna plastikowe 75 
x 90, cena 250 zł/ szt. 091 39 
13 417.

• Sprzedam foksterierka. Tel. 091 39 
18 775, 697 086 561.

• Sprzedam akordeon marki „De-
licja”, 80 basów, 10 registrów. Tel. 
091 39 21 176.

• Sprzedam pianino. 506 486 202.
• Sprzedam fotelik samochodo-

wy, stan bardzo dobry, 9-�6 kg, 
cena 40 zł. Tel. 668 010 694.
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

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

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)

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 26 91
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

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Karina Czernicka 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

NOwOGarD - Szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
SzczecIN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

Informacja PkS 091/�9-�1-887 lub 091/46-98-�15

ważny od �4.06.�007r.

Nowogard 03.09.2007r.
OFerTy Pracy 

PUP GOleNIów, 
FIlIa NOwOGarD

1. Sprzedawca 
2. Kierowca z kat. C + E
3. Stolarz
4. Ochroniarz 
5. Ślusarz – spawacz
6. Instruktor terapii zajęcio-

wej, psycholog 
7. spawacz, prac. gospodar-

czy
8. Ślusarz – spawacz, for-

mierz , prac. Produkcji 
9.  Monter okien PCV
10.  Pracownik produkcji
11.  Murarz
12.  Szwaczka
13.  Kelner, kucharz, pomoc 

kuchenna
14.  Kierowca kat. B (orzecze-

nie o niepełnosprawno-
ści)

15.  Robotnik budowlany
16. Glazurnik, murarz – tyn-

karz, szpachlarz – malarz 
17. Sekretarka księgowa ds. 

magazynowych 
18.  Kucharz

OFerTy Pracy 
z reJONU

1.  Spedytor (Szczecin)
2. Operator maszyn, me-

chanik, os. Do sklejania 
kartonów (Kliniska Wlk)

3.  Os. do obróbki skór no-
rek (Żdżary)

4.  Pracownik gospodarczy z 
grup inw. (Szczecin)

5.  Kierowca C+E (Gryfice)
6. Kierowca z kat. D (Masze-

wo)
7. spawacz, tokarz, frezer, 

ślusarz – ( Miękowo k. Go-
leniowa)
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Kluczevia Stargard – Pomorzanin Nowogard 2:0 (0:0)

Znowu było blisko

W Pucharze w Wichrem brojce
Znane są już pary II rzutu Pucharu Polski na szczeblu województwa zachod-

niopomorskiego region szczeciński. Pomorzanin zmierzy się na wyjeździe 
z Wichrem Brojce, trzynastym zespołem I grupy klasy okręgowej, który po 
sześciu meczach zgromadził cztery punkty.

mecze odbędą się w środę 12 września o godzinie 17.00.
Zestaw pozostałych par (w nawiasach klasy, w których występują poszcze-

gólne drużyny):
Sekwoja Brwice (A 4) – Odra Chojna (V)
LZS Kołbaskowo (B 1) – GOK Ehrle Polska Dobra Szcz. (O 1)
Ina Ińsko (A 2) – Piast Chociwel (V)
Iskra Banie (A 3) – Czcibor Cedynia (O 2)
Zorza Tychowo (B 1) – Hutnik Eko Tras Szczecin (V)
Korona Stuchowo (O 1) – Sparta Gryfice (V) 
Bałtyk Międzywodzie (B 1) – Flota II Świnoujście (A 1)
Światowid Łobez (O 1) – Polonia Płoty (V)
Unia Swochowo (A 3) – Odrzanka Radziszewo (O 2)
Trojan Strąpie (A 5) – Stal Lipiany (V)
Pogoń II Szczecin (A 3) – Arkonia Szczecin (V)
Grot Gardno (A 3) – Świt Szczecin (V)
Chrobry-Dąb II Boleszkowice (A 4) – Mieszko Mieszkowice (V)
Sparta Węgorzyno (O 1) – Kluczevia Stargard (V) 
Leśnik Kliniska Wlk. (A 3) – Promień Mosty (O 1)
Zenit Koszewo (B 1) – Iskierka Śmierdnica (O 1)
Znicz Wysoka Kam. (A 1) – Jantar Dziwnów (O 1)
Korona Raduń (A 5) – Zorza Dobrzany (O 1)
Strzelcy Pucice (A 3) – Masovia Maszewo (O 1)
Orzeł Bierzwnik (A 5) – Remor Recz (O 2)
Zieloni Zielin (A 4) – Sokół Różańsko (O 2)
Polonia Giżyn (A 5) – Sokół Granowo (O 2)
Merkury Nowogródek Pomorski (A 5) – Osadnik Myślibórz (O 2)
Ina Nadarzyn (B 3) – Orkan Suchań (A 5)
Vitkowia Witkowo (A 2) – Błyskawica Kluki (A 2)
Czarni Czarnówko (A 3) – Morzycko Moryń (A 4)
Tywa Swobnica (A 4) – Sparta Godków (O 2) 
Piast II Chociwel (A 2) - Sarmata Dobra Nowogardzka (O 1)
Drawa Drawno (A 5) – Unia Dolice (O 2) 
Wicher-Sokół II Przelewice (A 5) – Impex-Jedność Przewłoki (O 2) 
Mewa Resko (O 2) – Radovia Radowo Małe (O 2)

Andrzej Garguliński

Pomorzanin: Piątkowski – Nierad-
ka, Marcin Miklas, Laszkiewicz (46’ 
Gołdyn), Sokulski, D. Gruszczyński, 
Piotrowski (65’ Majdziński), Skór-
niewski, Kawa, K. Miklas, Nosek (75’ 
Wielgus).

Pomorzanin po raz kolejny był 
bliski przełamania fatalnej passy 
i zdobycia pierwszych ligowych 
punktów. I po raz kolejny zabrakło 
szczęścia. Losy spotkania z Kluczevią 
Stargard zostały przesądzone w samej 
końcówce meczu.

W pierwszej połowie niewielką 
przewagę uzyskali gospodarza. Nie 
mogli jej jednak udokumentować 
bramką bo albo zatrzymywali ich nasi 
obrońcy, albo gospodarze grali mało 
skutecznie. Najgroźniejszą sytuację 
Kluczevia stworzyła w końcówce 
pierwszej połowy, kiedy to jeden ze 
stargardzkich zawodników znalazł 
się w sytuacji sam na sam Piątkow-
skim. Nasz bramkarz wygrał ten 
pojedynek. Z kolei Pomorzanin nie 
stworzył sobie żadnej klarownej sy-

Aktualna tabela:
1.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 6 15 16-5
2.  Vineta Wolin 6 14 18-3
3.  KP Police II 6 13 9-5
4.  Sparta Gryfice 6 12 14-7
5.  GKS Mierzyn 6 10 12-9
6.  Kłos Pełczyce 6 10 10-8
7.  Odra Chojna 6 10 15-11
8.  Piast Chociwel 6 9 8-7
9.  Mieszko Mieszkowice 6 7 5-3
10.  Kluczevia Stargard 6 7 7-9
11.  Polonia Płoty 6 7 10-17
12.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 6 7 9-14
13.  Świt Szczecin 6 6 10-16
14.  Stal Lipiany 6 4 8-17
15.  Arkonia Szczecin 6  2 3-10
16.  Pomorzanin Nowogard 6 0 5-18

tuacji i pierwsza odsłona zakończyła 
się bezbramkowym remisem.

Na początku drugiej połowy me-
czu Kluczevia nadal przeważała i 
Piątkowski po raz kolejny skutecznie 
interweniował w pojedynku sam na 
sam z rywalem.

Obraz meczu zmienił się w 60. 
minucie spotkania. Przez kwadrans 
mocno nacierał Pomorzanin obejmu-
jąc zdecydowaną przewagę. Bramka-
rza gospodarzy próbował zaskoczyć 
Nosek, który po otrzymaniu dobrego 
podania od M. Miklasa uderzył z 
16. metrów, lecz bramka nie padła. 
Bramkarza Kluczevii próbowali rów-
nież pokonać Piotrowski i K. Miklas, 
jednak żadnemu z nich ta sztuka się 
nie udała.

I nadeszła kolejna fatalna koń-
cówka. W 88. minucie prawą stroną 
przedarł się jeden z zawodników 
Kluczevii. Wszyscy, łącznie z na-
szym bramkarzem spodziewali się 
dośrodkowania, ten jednak – naj-
prawdopodobniej przez przypadek 
– posłał piłkę w krótki róg i było 1:0. 
Pomnorzani rzucił się do odrabiania 

strat i po dwóch minutach nadział 
się na kontrę, jeden z gospodarzy 
po raz kolejny znalazł się sam przed 
Piątkowskim, lecz tym razem nasz 
bramkarz przegrał ten pojedynek 
i mecz zakończy się zwycięstwem 
gospodarzy 2:0.

„Brakuje nam szczęścia. – powie-
dział po meczu trener Zbigniew 
Ceranka – Po raz kolejny przegraliśmy 
w końcówce meczu. Teraz musimy 
się poskłądać i powalczyć w meczu 
z Orłem Trzcińsko – Zdrój. Wszyscy 
zawodnicy są zmobilizowani, wszyscy 
chcą grać jak najlepiej, ale ciągle bra-
kuje nam tego czegoś.”

Pozostałe wyniki meczów:
Arkonia Szczecin - Polonia Płoty 

1:1, Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Stal 
Lipiany 3:2, Odra Chojna - Świt 
Szczecin 6:1, Piast Chociwel - Miesz-
ko Mieszkowice 1:1, Kłos Pełczyce 
- GKS Mierzyn 1:1, Sparta Gryfice 
- Vineta Wolin 2:2, KP Police II - 
Hutnik EKO TRAS Szczecin 0:3.

Andrzej Garguliński

oldboje w berlinie 
i Głubczycach

W sobotę 25 sierpnia 2007 r. 
Oldboje „BOSMAN” Nowogard 
rozegrali mecz towarzyski z drużyną 
Oldbojów „Coca Cola –Berlin”. Mecz 
rozegrany został na boisku sztucznej 
nawierzchni w Berlinie.

Nasza Drużyna pojechała na za-
proszenie „Stowarzyszenia Niemie-
cko- Polskiego”, które po meczu 
zorganizowało piknik.

Wynik meczu 6:5 dla Nowogardu, 
wśród zawodników wyróżnili się 
Bogdan Drzewiecki i Stanisław Rab-
czuk- strzelcy bramek, oraz Andrzej 
Szafran i Wojciech Wiśniewski.

Rewanż odbędzie się 29 września w 
Nowogardzie, a zawodnicy z Berlina 
już zarezerwowali 20 noclegów.

Nasi Oldboje uczestniczyli 11 
sierpnia w Turnieju Międzynaro-
dowym w Głubczycach, zajmując 
IV miejsce. Do wyróżniających się 
piłkarzy naszej drużyny należą: 
Andrzej Piątak, Romuald Gurbiel, 
Andrzej Szafran i Mirosław Gliwka. 
W drużynach Czech i Słowacji grali 
Burmistrzowie.

B u r m i s t r z  m i e j s c o w o ś c i 
Brutal(Czechy), zaprosił naszych 
Oldbojów na Turniej i zagwaranto-
wał przyjazd swoich zawodników do 
Nowogardu. Natomiast Burmistrz 
Sturowa (Słowacja) jest zaintereso-
wany szerszą współpracą tzn. oświatą, 
sportem, współpracą samorządową i 
turystyką.

Miasteczko jest położone na grani-
cy Słowacko- Węgierskiej, łączy ich 
most na Dunaju i do Budapesztu jest 
tylko kilkadziesiąt km. Burmistrzem 
z pochodzenia jest Węgrem: Pan Jan 
Orawec. Na nasze zaproszenie do 
Nowogardu w czerwcu przyszłego 
roku odpowiedział pozytywnie i 
osobiście nas odwiedzi, a naszą dru-
żynę zaprosił na Turniej Halowy w 
grudniu do Sturowa, gdzie spotkamy 
się z drużynami partnerskimi mia-
sta Sturowa: Ukraińcami, Serbami, 
Włochami, Rumunami, Czechami i 
Węgrami.

Anna Protas
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banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Nowogard
Tel. 0 605 522 340
e-mail: medmas@wp.pl

Radiowa w
Radio VOX Gryfice 90,7 FM

rozpocząłeś pracę lub staż 
a nie wybrałeś jeszcze funduszu emerytalnego? 

Nie daj się wylosować i przyjdź do najlepszych. 
oFe „Dom” od wielu lat plasuje się w czołówce wszelkich rankingów. 

Sprawdź nas na gospodarczych stronach „Rzeczpospolitej”.
Zadzwoń i umów się na spotkanie 694 281 784

reklama reklama

w obiektywie  Jana korneluka    - Tańczące  fontanny

 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Informujemy, że   

4 września �007 r.
wtorek w godz.  8.�0 - 9.�0 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 

Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!
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WIĘŹBY DACHOWE, TARCICA, DESKI, ŁATY

SŁUDWIA 12c

tel. 091 38 52 540
fax: 091 38 47 688

e-mail: biuro@ekotrak.pl
www.ekotrak.pl

(k/Płotów)eEKOTRAK

I po 
wakacjach...

Obwodnica - 
podpisz petycję
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KALENDARIUM
31 sIERpNIA
Imieniny: Aidan, Albertyna, Amat, Arystyda, Arystydes, 
Bohdan, Izabela, Jan, Józef, Nikodem, Optat, Paulin, Pry-
mian, Rajmund, Rajmunda, Solidariusz i Świętosław

1 wRzEśNIA
Imieniny:  Amon, August, Beatrycze, Bronisław, Broni-
sława, Donat, Dzirżysław, Egidia, Feliks, Gedeon, Idzi, 
Michał, Ruta, Sator, Satora, Sykstus, Werena i Witalis

� wRzEśNIA
Imieniny: Absalon, Aleksander, Antonin, Apolinary, 
Bohdan, Czech, Czesław, Dziesław, Dionizy, Eliza, Elpidia, 
Elpidiusz, Franciszek, Henryk, Ingryda, Jakub, Jan, Julian, 
Oktawian, Piotr, Salomon, Seweryn, Sobiemysł, Stefan, 
Teodor, Tobiasz, Walenty, Walentyn, Wilhelm i Zenon

3 wRzEśNIA
Imieniny: Antoni, Bartłomiej, Bartosz, Bazylisa, Bro-
nisław, Erazma, Erazm, Feba, Grzegorz, Izabela, Jan, 
Maryn, Maryniusz, Mojmir, Natalis, Przecław, Serapia 
i Szymona.

Pomóżmy 
sobie

Informujemy, że zamiesz-
czanie ogłoszeń w tej rubry-
ce jest bezpłatne. Zgłoszenia 
są przyjmowane pod nume-
rami telefonów: 091 392 21 
65 do 16.00, po 16.00 - 091 
392 50 87.

Tutaj mogą Państwo za 
pośrednictwem gazety lub 
osobiście zaoferować swoją 
pomoc, np.: odzież, meble, 
żywność, opał.

Nie bądźmy obojętni wo-
bec ludzi znajdujących się w 
trudnej sytuacji.

   Z góry dziękujemy. 
 Redakcja 

Poszukuję, oddam, sprzedam: 
Giełda podręczników szkolnych

Do 15 września wprowadzamy rubrykę, która ułatwi nabycie 
podręczników szkolnych.

Ogłoszenia w tej rubryce są bezpłatne, przyjmowane są pod 
numerem telefonu 091 39 22 165, fax 091 39 25 087 lub w sie-
dzibie redakcji.
• Sprzedam podręczniki do I klasy Gimnazjum nr 2. Dzwonić 

po 19.00. 091 39 26 192
• Kupię podręczniki do kl. I LO nr 1, klasa z rozszerzonym j. 

niemieckim. Tel. 091 39 22 979.
• Sprzedam książki do III kl. Gimnazjum nr 2. Tel. 513 157 

193.
• Kupię do II klasy Gimnazjum nr 3: WOS „KOSS” wyd. CEO; 

do języka polskiego „Między nami” Łuczak i Prylińska. Tel. 
0694 909 602.
• Sprzedam podręczniki do I klasy Gimnazjum nr 2 z płytami, 

stan bardzo dobry. Tel. 091 39 22 863.
• Kupię książki do kl. I Technikum Handlowego. Tel. 091 39 

18 602.

Nowi duchowni w nowogardzkich parafiach
swoją pracę duszpasterską w tych dniach 

w parafii p.w. Świętego Rafała Kalinowskiego 
rozpoczęli siostra Norberta i ksiądz mirosław 
staroszczyk. 

Oto co powiedzieli o sobie
siostra Norberta (Zofia michalak)

W  z a k o n i e 
jestem od 50 lat. 
Pochodzę z Pod-
l a s i a .  Uro d z i -
łam się w Stoku 
Wiśniewskim, w 
gminie Wiśniew, 
znajdującej się na 
terenie byłego wo-
jewództwa siedle-
ckiego. W 20 roku 
życia wstąpiłam 
do zakonu Sióstr 
Opatrzności Bo-
żej w Przemyślu, 
gdzie po 5 latach 
złożyłam śluby 
wieczyste. 

Pierwszą pla-
cówką, do której zostałam skierowana był Wodzi-
sław Śląski, gdzie przez 20 lat pracowałam  w domu 
opieki nad dziećmi szczególnej troski.

Następnie, udałam się do Szczecina i  przez 3 
lata pracowałam jako katechetka w jednej z tam-
tejszych parafii. Kolejnym miejscem, do którego 
zostałam wysłana była Niemcza w województwie 
dolnośląskim. Tam pracowałam jako kościelna i 
zakrystianka, posługa ta trwała 10 lat, po czym 
wyjechałam do Pępowa w Wielkopolsce, gdzie zaj-
mowałam się pracami związanymi z prowadzeniem 
gospodarstwa domowego. Ostatnią placówką, w 
której posługiwałam była parafia Serca Bożego w 
Turku, również na terenie województwa wielkopol-
skiego i właśnie stamtąd 24 sierpnia przybyłam do 
Nowogardu. Czuję się tutaj bardzo dobrze i jestem 
zadowolona.  

Jestem bardzo szczęśliwa, że wiele lat temu 

wstąpiłam do Zakonu. Jestem przekonana, że gdyby 
dane mi było urodzić się raz jeszcze obrała bym tę 
samą drogę.

Ksiądz mirosław staroszczyk
Urodziłem 

się w Siemiano-
wicach Śląskich 
koło Katowic. W 
roku 1993 ukoń-
czyłem Wyższe 
S e m i n a r i u m 
Duchowne w 
Szczecinie po 
czym otrzyma-
łem święcenia 
kapłańskie. Moją 
pierwszą para-
fią było Resko. 
Następnie po-
sługę kapłańską 
pełniłem m.in. 
w Świnoujściu, 
C h o j n i e , 

Trzebiatowie a ostatnio w Dębie i stamtąd właśnie 
przybyłem do Nowogardu. Do moich obowiązków 
będzie należało m.in. prowadzenie lekcji religii 
w pobliskiej szkole, prawdopodobnie przejmę 
również obowiązki, które do tej pory wykonywał 
ks. Marek Wesołowski, który został przeniesiony 
do Dębna.

Nowogard wywarł na mnie bardzo miłe wraże-
nie. Ludzie są tutaj bardzo mili. Poza tym okolica 
jest malownicza, zwłaszcza nowogardzkie jezioro.

ps

Natomiast w parafii p.w. Wniebowzięcia 
NmP swoją posługę rozpoczął ksiądz Jacek 

... Ksiądz Jacek Czekański ... przybył do 
nowogardzkiej parafii 25 sierpnia z Gryfina, z 
kościoła, który w zeszłym roku wygrał konkurs 
na najładniej oświetloną świątynię w Polsce. Po 
ukończeniu Seminarium w Szczecinie w 1995 roku 

przyjął święcenia kapłańskie. Pierwszą jego parafią 
była Warenica, później pracował w Łobzie, Dobrej 
Nowogardzkiej i Kamieniu Pomorskim. Pytany o 
wiek odpowiada „pod czterdziestkę”. Pochodzi z 
Podkarpacia.

„Można powiedzieć, że Pomorze Zachodnie to 
teren misyjny. Patrząc z Podkarpacia jest to całkiem 
inna praca, 
całkiem inna 
mentalność 
ludzi .  Tam 
wiara prze-
k a z y w a n a 
jest z dziada, 
pradziada, tu 
jest zlepek lu-
dzi z różnych 
stron, ale ja-
koś ta praca 
idzie. – mówi 
ksiądz, który 
na codzień 
zajmuje się 
chorymi – Pracowałem w szpitalu w Kamieniu Po-
morskim, teraz w Gryfinie na oddziale paliatywnym 
i psychiatrycznym. Trzeba mieć do tych ludzi podej-
ście, żeby w tym wszystkim jakoś dotrzeć do nich, dać 
wsparcie. Bo się okazuje, że nie tylko leki, nie tylko 
medycyna, ale wiele zależy od psychiki. Dużo też 
chorym pomaga wiara. Czasami lekarze rozkładają 
ręce, a okazuje się, ze ktoś daną chorobę czy dany 
stan przetrzymał. Tego nie da się wytłumaczyć. 
Rozmawiałem na ten temat z wieloma lekarzami i 
oni nieraz mówili, że nie wiadomo jak to się stało, 
że stan pacjenta uległ poprawie. Dopiero po pewnym 
czasie widać, że chęć życia i sens życia, że pacjent 
ma dla kogo żyć powoduje, że on walczy.”

Ag
. ......

Żywimy głęboką nadzieję, że praca nowo 
przybyłych duchownych wyda wspaniałe owoce 
i szybko poczują się członkami naszej lokalnej 
społeczności.

Ksiądz Jacek Czekański
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i po wakacjach…
Dwa miesiące to jednak krótki okres czasu. Tak przynajmniej oceniają to 

uczniowie. Jakie były te wakacje? Jednej odpowiedzi nie ma.Dla jednych to 
czas wypraw i przygód, wyjazdy nawet do egzotycznych krajów, dla drugich 
nuda zabijana na placach i podwórkach, dla trzeciej grupy to wcale nie 
laba. Dla wiejskich dzieci to często praca w polu, zbieranie plonów, jagód i 
grzybów, aby tylko zarobić parę groszy…

C z y  s a m o r z ą d 
mógłby zrobić wię-
cej? Tradycyjnie już 
od lat organizowane 
półkolonie kończą się 
szybciej aniżeli waka-
cje się zaczynają. Na 
początku lipca życie 
kulturalne zamiera. 
Grupka sportowców 
jedzie w góry, co za-
możniejsi harcerze na 
obóz, a pozostali?

Pozostali radzą so-
bie sami nie myśląc o 
dorosłych. Czyżby te harce przed blo-
kami, koło śmietników i piaskownic, 
ba nawet koszy na śmieci, krzyki do 
późnych godzin wieczornych  były 
rodzajem odwetu za bezradność ro-
dziców i animatorów kultury?

Wakacje to czas wielkich wypraw 
i niestety małych wyprawek. Tych 
szkolnych wyprawek.

Minister Giertych uszczęśliwił 
mundurkami, ale jak można w me-
diach przeczytać na początku wrześ-
nia z przekąsem cytowany fragment 
pieśni:”wczoraj łach, mundur dziś” 
aktualne nie będzie. Wiadomo też, że 
niektóre ubiory mundurkami nazwać 
nie można (pisaliśmy o tym w DN 
nr 60 z 07.08.07). Przyszedł nowy 
minister i też pragnie dać o sobie 

znać – wprawdzie ma przed sobą 
raczej krótki okres ministrowania, 
ale administrować pragnie dogłębnie 
– zmienił listę lektur, przenosi mate-
matykę do gimnazjum, marzy mu się 
nowa matura z języka polskiego. Na 
szczęście na razie odstąpił od likwi-
dacji gimnazjów!

Rodzice znowu szukają pieniędzy 
na nowe podręczniki, a nauczyciele 
głowią się nad nowym programem 
nauczania. Może to i dobrze, że 
kończą się wakacje – zmian już nie 
będzie, a niektóre dzieci z utęsknie-
niem czekają na powrót do szkoły. 
Nie spieszno im do klasy, pracowni, 
biblioteki. Tęsknią za szkolną sto-
łówką.

Lmm

Ksiądz Jacek Czekański
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 Sonda
W związku z przypadającą jutro rocznicą 

wybuchu II wojny światowej zapytaliśmy prze-
chodniów czy jest dla nich patriotyzm. 

Pan marian Cyganko
Patriotyzm przejawia się 

pracą dla dobra ojczyzny. 
Niestety ciężko powiedzieć 
o naszym rządzie, że jest pa-
triotyczny, gdyż uwikłał się w 
krąg własnych intryg, mam 
tutaj na myśli choćby ostatnie 
zatrzymania. Mam nadzieję, że 
to się zmieni i wszystko wróci 
do normy.

Pan Przemysław Czarno-
cki

Pod słowem patriotyzm 
rozumiem to, że np. ludzie 
pozostają w swoim kraju i 
pracują dla niego. Niestety, 
ciężko nazwać patriotyzmem 
bałwochwalcze przechwałki 
ludzi, którzy aktualnie sprawu-

ją władzę i wymyślają różne dziwne rzeczy typu 
podsłuchy itp.

Pani Dagmara Pęcak
Według mnie, o patriotyzmie 

można mówić gdy człowiek, 
który kocha swój kraj, pozo-
staje w nim i pracuje dla niego, 
nawet mimo nienajlepszych 
warunków, jakie mamy np. w 
naszym kraju. 

Pan marek
Patriotyzm jest to wierność 

swojej ojczyźnie, która prze-
jawia się np. przywiązaniem 
do narodowej tradycji, obcho-
dzeniu świąt państwowych itp. 
Niestety w Polsce ciężko się 
dzisiaj spotkać z prawdziwą de-

monstracją patriotycznej postawy patrząc choćby 
na to jak wielu ludzi ucieka za granicę.

Pan Juliusz mańkowski
Patriotyzm to na pewno 

nie to co PiS pokazuje dzisiaj 
w telewizji. Moim zdaniem 
patriotyzmem nazwać można 
codzienne uczciwe i porządne 
życie oraz zachowanie szacun-
ku dla narodowych symboli i 
właściwe pokazywanie się za 
granicą, jednakże bez zbędnego epatowania. 

Pani marta Ziółkowska
Myślę, że jest to umiłowanie 

ojczyzny i robienie wszystkiego 
dla jej dobra oraz swoiste zżycie 
się ze swoim krajem a także 
przestrzeganie tradycji i zasad, 
jakie w nim panują.

Pani Kesja Pęczak
Patriotyzm to szacunek wo-

bec swojego kraju, który prze-
jawia się poszanowaniem dla 
symboli narodowych, obcho-
dzeniem świąt państwowych 
itp.

ps

Uwaga 
Emeryci ZK

Zarząd Koła Emerytów i Renci-
stów (wszystkich) przy Zakładzie 
Karnym w Nowogardzie zawiadamia 
zainteresowanych upoważnionych, 
że organizuje wycieczkę do Ustki w 
dniach 22 – 26. 10. 2007 r. Odpłat-
ność od osoby 125 zł. Zapisy przyj-
mowane są we wtorki w godzinach 
11.00 – 13.00 przy ulicy Zamkowej 
7B lub telefonicznie pod numerem 
(091) 39 26 077 od godziny 9.00 do 
17.00. Zapisy przyjmowane będą do 
dnia 9.10.2007 r.

Przewodniczący 
Jan Tębłowski

UWAGA 
WĘDKARZE!
1 września 2007 r. od godz. 5.00 do 
godz. 15.00 odbywać się będą zawo-
dy wędkarskie Społecznych Straży 
Rybackich Okręgu Szczecińskiego. 
W związku z tym linia brzegowa 
Jeziora Nowogardzkiego od punktu 
czerpania wody przy pizzerii Nep-
tun do Restauracji „Przystań będzie 
zajęta. Prosimy o nie zajmowanie 
stanowisk.

organizatorzy Powiatowa 
Komenda w Goleniowie

KomUNiKAT    PoLiCJi
I. Komisariat  Policji w Nowogardzie prowadzi po-

stępowanie w   sprawie nieustalonego dotąd mężczy-
zny, który w miesiącu sierpniu 2007 r. w Nowogardzie,  
powołując się na znajomych pokrzywdzonych, oferuje  
do sprzedaży cukier w dużych ilościach po wyjątkowo 
niskiej cenie, następnie po wyłudzeniu pieniędzy od-
dala się.

W związku z powyższym proszę wszystkie oso-
by, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat 
oszusta lub, które zostały oszukane przez wymienione-
go mężczyznę o kontakt z prowadzącym w tej sprawie 
postępowanie sierż.szt. Marcinem Święcickim dzwo-
niąc pod nr 0915792308 w celu ustalenia dogodnego 
terminu przesłuchania.

II. W dniu 14.08.2007 r. w okolicach Oddziału Ban-
ku Spółdzielczego w Nowogardzie przy ul. 3 Maja zo-

stał odnaleziony wózek dziecięcy koloru niebieskiego. 
Właściciel proszony po odbiór wózka w KP Nowogard 
lub kontakt pod nr tel. 091 579 23 83 lub 997

III. Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 21.11.2000 r. o dowodach osobistych i art. 42 ust 1 
Ustawy z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i do-
wodach osobistych cyt.” osoba, która utraciła dowód 
osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić 
o tym najbliższy organ gminy. organ ten wydaje za-
świadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do 
czasu wydania nowego dokumentu.”  

Zgodnie z tymi przepisami Policja nie jest zobowią-
zana do przyjmowania zgłoszeń i wydawania zaświad-
czeń o utracie dowodu osobistego w sytuacji gdy do 
jego utraty nie doszło w wyniku przestępstwa 

Awanse policjantów
Tradycyjnie z okazji święta policji funkcjonariusze otrzymali awanse na wyższe stopnie służbowe. Komen-

dant powiatowy inspektor Leszek Skotnicki zdecydował się wręczyć je na pierwszej po wakacjach sesji Rady 
Powiatu.

Tego zaszczytu dostąpiło 48 policjantów pełnią-
cych służbę na terenie powiatu goleniowskiego. 13 z 
nich na codzień pracuje w Nowogardzie. 

Najważniejszym awansem jest z pewnością nomi-
nacja   komendanta nowogardzkiego Komisariatu 
Policji nadkomisarza Stanisława Saniuka na stopień 
podinspektora, który przepracował 30 lat w policji.

Nominacje na stopień komisarza otrzymali pod-
komisarz Leszek Nowak i podkomisarz Tomasz 
Karpiński.

Od dziś stopniem młodszego aspiranta legity-
mować się będą mogli wczorajsi sierżanci sztabowi: 
Artur Klimek, Stanisław Pokomenda, Tomasz Pro-
chowski, Grzegorz Tandecki i Andrzej Zarośliński. 
Natomiast starsi posterunkowi Damian Denisiewicz, 
Mariusz Kawka, Piotr Leyk i Adam Szczyrba otrzy-
mali awanse na stopień sierżanta policji.

Gratulujemy.
Ag
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Mateusz syn Olgi 
Bruszkowskiej ur. 
23.08.07 z Polic

Jakub syn Krzyszto-
fy i Remigiusza ur. 
27.08.07 z Nowogardu

 Witamy wśród nas...

Córka Joanny Cim-
cioch ur. 29.08.07 z 
Ostrzycy

Córka Małgorzaty 
Ławniczak ur. 29.08.07 
z Nowogardu

Córka Katarzyny 
Marszałkowskiej ur. 
29.08.07 z Buku

Ponadto w Szpitalu w 
Nowogardzie urodziło 
się 1 dziecko 

Zdjęcie oraz dane 
personalne nie zostały 
o p u b l i k o w a n e  z e 
względu na brak zgody 
rodziców

życzENIA

Niech ten radosny dzień
Na zawsze Twe troski

Odsunie w cień
I niech się śmieje do Ciebie świat,
Blaskiem szcześcia i długich lat.

z okazji 18 urodzin

Karolinie 
Skulskiej

najserdeczniejsze życzenia
składają

ciocia Joanna, wujek Mirek i Mateusz

Wszystko co piękne i upragnione
Niech będzie w Twym życiu spełnione.

z okazji urodzin
kochanej 

Gertrudzie 
Wasyluk

dużo zdrowia, zadowolenia 
na co dzień

życzą
mąż, córka i syn z rodzinami

Z okazji
7� urodzin

EDMUNDOWI 
I SABINIE
LANGNER
dużo zdrowia, ciepła, 

uśmiechu
na co dzień

życzą 
Zbyszek i Renia z dziećmi

życzENIAżyczENIA

Zrzuć zbędne kilogramy
ARtyKUł spoNsoRowANy

Zrzucenie kilku zbędnych kilogramów jest marzeniem wielu osób, za-
równo kobiet jak i mężczyzn. Często jest to jednak prawdziwa droga przez 
mękę. Mieszkańcy naszego miasta i okolic mają teraz okazję skorzystać z 
kosmetyczno – medycznego urządzenia „Rolletic”.

Mieszczące się przy ulicy Warszawskiej 6 (w tzw. podkowie) „Studio Zdro-
wia i Urody Elwira Syfert i Monika Bacza” zaopatrzyły się  w to urządzenie i 
już ma wielu oddanych klientów. „Rolletic jest  stosowany do masażu całego 
ciała. Opiera się on na tradycyjnej chińskiej metodzie. Drewniane, wirujące 
wałkorolki pomagają osobom walczącym ze zbędnymi kilogramami rozbija-
jąc tkankę tłuszczową, jaki i tym, którzy chcą kształtować mięśnie ud, łydek 
czy pośladków. Jest również znakomity przy walce z cellulitem. 

Co równie ważne ćwiczenie z tym urządzeniem to prawdziwy relaks.
„Producenci urządzenia „Rolletic” opracowali wiele pozycji, w jakich moż-

na ćwiczyć – mówi Elwira Syfert – My jednak mamy wiele klientek, którym 
dobieramy  program ćwiczeniowy do  ich własnych potrzeb i skupiają się na 
ćwiczeniu tylko tych partii ciała z którymi mają problemy. Mamy bardzo 
fajne ćwiczenia pomagające zwalczać tkankę tłuszczową i cellulit ćwicząc 
na tym urządzeniu znakomicie to likwidują. Wiadomo, że po pierwszym 
czy drugim razie nie widać jeszcze efektów, ale po kilku wizytach wszystkie 
klientki są zadowolone z osiągniętych efektów. Wiele pań, które po porodzie 
mają problemy z rozstępami i ze zbędnymi kilogramami korzystają z naszych 
usług.  Te wszystkie ćwiczenia są o tyle fajne, że nie wymagają od nas żadnego 
wysiłku a traci się zbędne kilogramy.Kobiety wychodząc z naszego salonu nie 
są zmęczone, wprost przeciwnie, są wypoczęte, mają pełno energii na resztę 
dnia po godzinnym masażu.

Ćwiczenia warto połączyć z dietą. Kuracja trwa 15 tygodni- każdy tydzień 
to inny zestaw diet. Dieta ta dostarczy organizmowi budulca mięśni - białka 
oraz witamin i minerałów ograniczając przy tym węglowodany budujące 
tkankę tłuszczową. Natomiast masaż urządzeniem Rolletic sprawi, że od-

chudzone ciało wzmocni się i będzie bardziej jędrne. Oddając się w ręce 
prowadzących „Studio” można być spokojnym o swoje zdrowie. Każda 
klientka  ma założoną swoją kartę, jest ważona i mierzona, a efekty kuracji 
są odnotowane.

„Rolletic” może być również wykorzystywany w rehabilitacji. Urządzenie 
ma niezbędny certyfikat leczniczo – rahabilitacyjny. Masaż znakomicie 
wpływa na układ krążenia, układ nerwowy i mięśniowy. Oszczędza przy tym 
stawy, wzmacnia łydki, pośladki, uda i mięśnie pleców, reguluje ciśnienie krwi 
i tętno, wzmacnia spalanie tłuszczów, wzmacnia ukrwienie, usuwa napięcie 
mięśni i uelastycznia tkankę. Zwiększa zdolność do przyswajania tlenu oraz 
zwiększa siłę mięśni. A poza tym zwyczajnie odpręża.

Jeśli więc ktoś chce spróbować tej nowatorskiej i co najważniejsze skutecz-
nej metody może umówić się na pierwszą półgodzinną  wizytę gratis  pod 
numerami telefonów: 510 290 428 i 513 122 737.
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Przekształcenia mieszkań 
w spółdzielniach bez podatku

Osoby zamierzające przekształcić 
spółdzielcze prawa do lokalu w prawo 
odrębnej własności nie zapłacą za tę 
transakcję podatku dochodowego. 
Wg Jakuba Lutyka - rzecznika Mini-
sterstwa Finansów – przekształcenie 
spółdzielczych praw do lokali w 
prawo odrębnej własności nie jest 
objęte podatkiem dochodowym 
od osób fizycznych. Zapłata podat-
ku nie grozi również w przypadku 
ustanowienia odrębnej własności w 
byłych mieszkaniach zakładowych 
przekazanych spółdzielniom przez 
zakłady pracy ( Rzeczpospolita z 6 i 
z 22 sierpnia b.r.).   

Wyjaśnienia te są niezwykle istotne 
dla wielu spółdzielców, którzy złożyli 
w spółdzielni wnioski o przekształ-
cenia i oczekują na ustanowienie 
prawa odrębnej własności swoich 
mieszkań. 

W chwili obecnej w SM „Gardno” 
trwają prace inwentaryzacyjne stano-

wiące podstawę podjęcia przez Za-
rząd dla każdej nieruchomości ( bu-
dynku ) uchwał określających przed-
miot odrębnej własności. Uchwały 
te stanowią podstawę uzyskania dla 
każdego lokalu zaświadczenia ze 
starostwa o samodzielności lokalu. 
Po uzyskaniu takiego zaświadczenia 
możemy już udać się do notariusza 
aby sfinalizować ustanowienie na 
rzecz lokatora odrębnej własności 
lokalu.

Przed przystąpieniem do aktu 
notarialnego osoby zamierzające 
przekształcić prawo do lokalu zobo-
wiązane są spłacić zaległy czynsz lub 
nie spłacony kredyt. Dlatego zapra-
szamy do odwiedzenia spółdzielni w 
celu  uzgodnienia stanu zobowiązań 
i uregulowania ewentualnych zale-
głości. 

Prezes sm „Gardno”
Jan smolira  

Przedwyborcze tematy

Przyszłym posłom pod rozwagę
Już za kilka dni rozpocznie się zapewne kampania wyborcza. Tradycyjnie 

kandydaci na posłów zawitają do naszego miasta i będą nas mamić przeróżny-
mi obiecankami, podkreślać zalety programu swego ugrupowania, krytykować 
kandydatów z innych list.

Bądźmy madrzejsi o doświadczenia 
poprzednich wyborów, nie dajmy się 
łapać na lep pięknych słówek z których 
nic nie wynika. Przepytajmy kandy-
data , by wiedzieć co on wie o naszych 
problemach. Nie pytajmy o teczki, haki 
i podsłuchy. O tym nawet nie pozwólmy 
mówić. Mamy mnóstwo przyziemnych 
spraw, które powinny być już dawno 
rozwiązane, ale jakoś nikt się nimi nie 
zajmuje. Dzisiaj przedstawię jeden z 
problemów. Od Czytelników oczekuję 
aktywności i dzielenia się z redakcją 
przemyśleniami na podobne, przyziem-
ne a jednak bardzo uciążliwe tematy. 
Będziemy je publikować, a przy okazji 
przedwyborczych spotkań przekazywać 
kandydatom.

orzecznictwo ZUs
Spełniłem przyjemny, ale jednak 

obowiązek bycia osobą towarzyszącą 
inwalidzie w jego podróży do Szcze-
cina. Jechał tam, aby stanąć przed 
orzecznikiem ZUS.

Historia ma swój początek w roku 
ubiegłym. Człowiek cierpiący na szereg 
schorzeń postanowił starać się o przy-
znanie mu grupy inwalidzkiej (używam 
celowo jezyka potocznego). Lekarz 
rodzinny podszedł do prośby swego 
pacjenta solidnie i ze znajomością te-
matu – w ciągu miesiąca przygotował 
odpowiednie dokumenty. Trzeba tu 
zaznaczyć, że kosztowne dokumenty, 
bo pacjenta badało wielu specjalistów 
na podstawie skierowania lekarza 
rodzinnego. Wyjazd przed Powiatowy 
Zespół ds. Orzekania o Niepełnospraw-
ności  do Goleniowa i ulga. Komisja 
Zespołu (trzyosobowa) dokładnie 
zapoznała się z dokumentacją, przepro-
wadziła wywiad, przebadała pacjenta 
i  orzekła: umiarkowany stopień nie-
pełnosprawności bezterminowo. W 
objaśnieniach uwaga o możliwości 
zatrudnienia tylko w zakładach pracy 
chronionej.

Ze względu na niemożność podjęcia 
pracy inwalida rozpoczął starania o 
rentę z ZUS.

Znowu lekarz rodzinny przystąpił 
do pracy wysyłając swego podopiecz-
nego do specjalistów i kompletując 
dokumenty określające stan zdrowia 
pacjenta. Oddział ZUS w Gryficach  
po osobistej konsultacji z petentem 
przesłal „papiery” do Szczecina. Było to 
w maju br. Oddział w Szczecinie szybko 
podjął decyzję i wezwał zainteresowa-
nego na dzień 16 sierpnia, jednocześnie 
informując o potrzebie dostarczenia 
wyników dodatkowych badań.

W dniu 16 sierpnia towarzyszyłem 
petentowi w podróży. Na miejscu zoba-
czyłem czteropiętrowy budynek prze-
znaczony tylko na potrzeby Orzeczni-
ctwa ZUS. W rejestracji (dlaczego na II 
piętrze, a nie na parterze ? Udogodnie-
nie dla niepełnosprawnych?) obsłużo-
no nas szybko, uprzejmie i skierowano 
do odpowiedniego gabinetu, wręczając 
jednocześnie druk do wypełnienia 
– na jego podstawie otrzymamy zwrot 
kosztów przejazdu (do 20 zł płatne 
gotówką w kasie na parterze, powyżej 
20 zł przelew na konto lub przesłanie 
pocztą). Na drzwiach długiego kory-
tarza przeczytałem wizytówki – cytuje 
dokładnie: Główny Orzecznik ZUS, 
Zastępca Głównego Orzecznika ZUS, 
Zastępca Głównego Orzecznika ZUS, 
Zastępca Głównego Orzecznika ZUS, 
Orzecznik ZUS (na 9-ciu drzwiach). 
Przed kazdym z dziewięciu orzecz-
ników kolejki oczekujących, którzy 
przyjechali z całego województwa. 
Petenci wchodzą na wezwanie orzecz-
nika, kolejki pilnują sami. Pierwszy 
petent wyszedł już po 8 minutach. Był 
rozgoryczony. Następni również nie 
okazywali zadowolenia. Najdłuższa 
wizyta trwała 15 minut, bo pacjent 
dostarczał orzecznikowi kserokopie 
jakiegoś badania. Mój podopieczny 
wyznał krótko – po co mnie tu ściągali? 
Orzeczenie jest już gotowe w kompute-
rze. Wyniki Komisji, ani nowe badania 
„mnie nie interesują”- rzekł orzecznik. 
Najcięższe schorzenie to kontuzja nogi. 
„Proszę poruszać palcami. Buta nie 
zdejmować!?”. Znak „X” w krateczce 
NIE i po wizycie.

Po co ja to piszę? Ano po to by uzmy-
słowić decydentom, że taki system 
orzecznictwa jest bardzo kosztowny i 
uciążliwy dla pacjentów. Chyba z góry 
zakłada się, że petenci to symulanci i 
należy im maksymalnie utrudnić drogę 
do świadczeń rentowych.

Po co wykonywać kosztowne i cza-
sochłonne badania gdy orzecznika „nie 
interesują”?

Po co wzywać petenta na kilka minut 
rozmowy i płacić za jego podróż skoro 
orzeczenie jest już gotowe w kompu-
terze? Wniosek nasuwa się sam – dla-
czego schorowani ludzie mają jechać 
do orzecznika, skoro zdrowy orzecznik 
mógłby zabrać laptopa z gotowymi 
orzeczeniami i przyjechać do powiatu 
lub gminy, by spotkać się z petentami 
wezwanymi na ustalony dzień?

Lesław m. marek

Niezadowoleni Czytelnicy…
Do redakcji nadchodzą listy od Czytelników, którzy mają przeróżne za-

strzeżenia do tych instytucji, które ich obsługują - pieniądze inkasują, ale 
z obsługą różnie bywa. Kto ma rację?

List z ostrzycy.
Podobno „13” jest pechowa. Pechowa 

była dla mieszkańców jednego z bloków 
w Ostrzycy. 13 sierpnia, z samego rana 
podjechał samochód firmy PUWiS z 
dwoma paniami i ekipą hydraulików. 
Wkroczyli do budynku i odcięli wodę 
dla wszystkich czterech rodzin tu miesz-
kających. Powód? Jeden z lokatorów nie 
posiadał wodomierza. „Sprawcę” nie-
szczęścia poinformowano, że musi kupić 
wodomierz. Po zainstalowaniu fachowcy 
z PUWiS go oplombują i woda popłynie. 
Pan (tu nazwisko) założył wodomierz 
i udał się do firmy w Nowogardzie z 
prośbą o odbiór. 

Wtedy okazało się, że to nie koniec 
„operacji” – mieszkańcy muszą zainsta-
lować jeszcze jeden wodomierz główny. 
Oczywiście na własny koszt.

Wodomierze założono, woda popły-
nęła, ale pytanie pozostało:

- dlaczego lokator, który ma wo-
domierz w mieszkaniu (przez  siebie 
zakupiony) i płaci za jego używanie 7zł 
47 gr miesięcznie ma jeszcze kupować 
wodomierz dla firmy dostarczającej 
wodę?  Uważamy, że główny wodomierz 
to interes PUWiS, a nie mieszkańców.

Podobno tak stanowi ustawa – czy 
prawodawca z góry zakłada, że my 
lokatorzy jesteśmy złodziejami?

List od lokatorki sm „Gardno”.
Chwała Prezesowi SM „Gardno”, że 

założono nam gazowe ogrzewanie. Tylko 
niech władza SM nie chwali się, że nam 
ogrzewanie zafundowała!  Przecież przez 
lata płaciliśmy składkę na fundusz remon-
towy. Teraz mamy nowy kłopot. Na nasze 
monity SM odpowiedziała pozytywnie i 
przystąpiono do wymiany drzwi wejścio-
wych naszego budynku (Poniatowskiego 
9). Na początku sierpnia dość sprawnie 
zamontowano nowe drzwi. Powinno się 
napisać szybko wykonano fuszerkę! Drzwi 
mają 80 cm szerokości ale otwierają się 
tylko na 78 cm. W dodatku powinny 
otwierać się w kierunku ściany, a nie na 
wolną przestrzeń. Nie ma mowy o wno-
szeniu większych rzeczy. A co będzie gdy 
ktoś zachoruje? Z noszami sanitariusze 
nie wyjdą…

Moim zdaniem – pisze lokatorka 
– gorsze od fuszerki jest traktowanie 
lokatora. W Wydziale Architektury UM 
powiedziano mi, że drzwi powinny być 
szerokie na co najmniej 90 cm.

Niestety podczas wizyty w Admi-
nistracji SM potraktowano mnie jak 
intruza – zarówno Prezes jak i pani 
urzędniczka nie chcieli mnie wysłu-
chać. Moim zdaniem Zarząd powinien 
odebrać zleconą robotę i dopiero wtedy 
zapłacić. W budynku nie zjawił się nikt. 
Widocznie władza wie lepiej…

Skróty listów opracował LMM
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REKLAMA REKLAMA

Zapraszamy do sklepu 
„NIE tyLKo po � zł”
naprzeciw boiska Szkoły Podstawowej nr 2

przy ul. żeromskiego
w godz. 10.00 – 18.00 

w soboty 10.00 – 14.00

Jeśli masz ukończone 7 lat
i pragniesz uczyć się gry 

na fortepianie, akordeonie 
lub instrumentach 

elektronicznych przyjdź do nas.

Informacje 
tel. 091 39 �� 983

lub osobiście 
ul. 3 Maja 4/4 

szkoła Muzyki

Firma 
zatrudni 

od zaraz na stanowisku
sprzedawcy, 

kucharza, 
kelnerki.

Kontakt: 
tel. 091 39 26 925 

lub w siedzibie firmy
Nowogard, 

ul. Armii Krajowej 28.

cENtRUM EDUKAcyJNE 
zIELoNA 11

ogłasza nabór na kursy językowe 
– angielski i niemiecki

- wszystkie grupy wiekowe (szkoła podstawowa, 
   gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna oraz dorośli)
- przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych
- przygotowanie do egzaminów zewnętrznych 
   – PET, KET, FCE
- intensywne kursy dla wyjeżdżających za granicę

podręczniki i materiały dydaktyczne w cenie kursu 
(6�0 złotych rocznie lub 3�0 semestralnie) 

Firma moNTbUD sp. z o.o.

zatrudni pracowników 
w zawodach budowlanych.
Chętni proszeni są o zgłaszanie się 

osobiście w siedzibie firmy: 
MONTBUD sp. z o.o. ul. Górna 4, 

72-200 Nowogard lub pod numerem 
tel. 091 39 26 861.

w obiektywie Jana Korneluka   - czy był tu zorro?

REKLAMA REKLAMA REKLAMAREKLAMA



DZIENNIK
NOWOGARDZKI 931.08-3.10.�007 r. 

Klub Abstynenta „Hania” 
zaprasza wszystkie dzieci 

na imprezę związaną 
z zakończeniem wakacji, 

która odbędzie się dnia 1 września 2007 r. 
o godz. 15.00 w siedzibie klubu 

ul. Zamkowa 13. 
W programie gry i zabawy.

     Zapraszamy

Inżynier Automatyk
(miejsce pracy Nowogard)

Do zadań zatrudnionego kandydata należeć będzie nadzór i obsługa 
techniczna systemów, maszyn i urządzeń; organizacja zasad prawidłowej 
eksploatacji urządzeń produkcyjnych, a także dostosowanie parametrów 
technicznych oraz zapobieganie przestojom procesów produkcji. Osoba na 
w/w stanowisku odpowiedzialna będzie za: prawidłowe, bezawaryjne funk-
cjonowanie maszyn produkcyjnych; koordynację napraw i remontów urzą-
dzeń produkcyjnych oraz za programowanie robotów on-line i off-line. 
Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne o profilu (automatyka, elektronika, 

elektryka) 
• minimum 2-3 lat doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie 

produkcyjnej 
• znajomość systemów automatyki produkcji 
• swoboda w posługiwaniu się pakietem MS Office i narzędziami infor-

matycznymi
• znajomość układów sterowania, a w szczególności sterowników PLC 

firmy SIEMENS (Simatic S5/S7), Mitsubishi 
• znajomość układów elektropneumatyki  i elektrohydrauliki
• znajomość programowania robotów ABB będzie dodatkowym atutem 
• uprawnienia dozorowe i/lub eksploatacyjne SEP do 1kV  
oferujemy:
• pracę w stabilnej firmie 
• możliwość rozwoju zawodowego (zagraniczne szkolenia zawodowe) 
• interesującą pracę w środowisku międzynarodowym 
Zainteresowanych kandydatów prosimy o składanie dokumentów w 
siedzibie firmy

Rieter Automotive poland ul. Armii Krajowej �8D,
7�-�00 Nowogard

technik Automatyk
(miejsce pracy Nowogard)

Do zadań zatrudnionego kandydata należeć będzie nadzór i obsługa 
techniczna systemów, maszyn i urządzeń, dostosowanie parametrów 
technicznych oraz zapobieganie przestojom procesów produkcji. Osoba 
na w/w stanowisku odpowiedzialna będzie za: prawidłowe, bezawaryjne 
funkcjonowanie maszyn produkcyjnych; a także za programowanie ro-
botów on-line i off-line. 
Wymagania:
• wykształcenie średnie techniczne o profilu (automatyka, elektronika, 

elektryka) 
• minimum 2-3 lat doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie 

produkcyjnej 
• znajomość systemów automatyki produkcji 
• swoboda w posługiwaniu się pakietem MS Office i narzędziami infor-

matycznymi
• znajomość układów sterowania, a w szczególności sterowników PLC 

firmy SIEMENS (Simatic S5/S7), Mitsubishi 
• znajomość układów elektropneumatyki  i elektrohydrauliki
• znajomość programowania robotów ABB będzie dodatkowym atutem 
• uprawnienia dozorowe i/lub eksploatacyjne SEP do 1kV  
oferujemy:
• pracę w stabilnej firmie 
• możliwość rozwoju zawodowego (zagraniczne szkolenia zawodowe) 
• interesującą pracę w środowisku międzynarodowym 
Zainteresowanych kandydatów prosimy o składanie dokumentów w 

siedzibie firmy

Rieter Automotive poland ul. Armii Krajowej �8D,
7�-�00 Nowogard                                                                           

Hurtownia Art. Przemysłowych 

„MEtALzByt II”
ul. 15 Lutego 17 

tel. 091 39� 01 48, 091 39� 10 4�
vis a vis elewatora zbożowego 

w Nowogardzie
wyłączny dystrybutor firmy 

pLAst – DAcH
oferuje: 
systemy rynnowe PCV 
i stalowe ssAB wysokiej jakości
Duże rabaty • Fachowa obsługa

Zapraszamy do współpracy

SNACK BAR
zaprasza

na pizzę 
prosto z pieca

Plac Wolności 7
Tel. 091 39 26 913 - dowóz

Pizzeria „FANTAZJA”
organizuje przyjęcia 

okolicznościowe
Zapraszamy

Tel. 091 39 20 750
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Poradnia medycyny Pracy 

NZoZ „sANUs” 
pokój. 210 w Przychodni 

(ul. Kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okreso-

we i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA AbsoLWeNCi!!! 

CeNy PRomoCyJNe!
Rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

p.U.H. GRUND-MAX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

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”)

ARTyKUŁy 
sZKoLNe
Najwyższa jakość

Najniższe ceny
poleca Hurtownia „PIER”

Nowogard, ul. woj. polskiego 3

Informujemy, że   

4 września �007 r.
wtorek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 

Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Dynamicznie rozwijająca się firma zatrudni pracowników na stanowisko                                                        

specjalista ds. pozyskiwania nieruchomości
siedziba  firmy - Gryfice (zachodniopomorskie)

Miejsce pracy- polska
Wymagania:
- wykształcenie średnie
- silna osobowość i odporność na stres
- komunikatywność, dyspozycyjność
- odpowiedzialność i umiejętność organizowania czasu pracy
- prawo jazdy kategorii  B
oferujemy:
- ciekawą, pełną wyzwań i samodzielną pracę w doświadczonym zespole
- perspektywę rozwoju
- zapewniamy samochód służbowy, telefon, komputer
- wynagrodzenie podstawowe +premie
Kontakt: CV+ list motywacyjny prosimy wysłać na adres biuro@hbinvestment lub 
telefonicznie w godz.8-17  0 603 88 55 88. 
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OG£OSZENIA 
drObNE

NIERUcHoMoścI
• Kupię mieszkanie � lub 3 pokojo-

we własnościowe w Nowogardzie 
na os. Radosława lub w innej części 
miasta. tel. 060� ��� 340.

• zamienię mieszkanie własnościowe 
3 pokojowe w bloku plus garaż na 
dom w Nowogardzie z dopłatą. 091 
39 �1 98�.

• Kupię dom w Nowogardzie może 
być połowa lub piętro. 607 066 4��.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, na 
parterze wraz z garażem, o podwyż-
szonym standardzie, cena do uzgod-
nienia. Tel. 0607 347 422.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 58 
m kw w Nowogardzie. Tel. 513 153 646 
(po 16.00).

• Sprzedam mieszkanie do remontu 167 
m kw w Dobrej. 604 96 11 99.

• Kupię pół domku z małą działką, może 
być do remontu w Nowogardzie. Tel. 
501 307 666.

• Sprzedam działkę budowlaną w Wo-
łowcu, 22 ary, pełna dokumentacja 
– pozwolenie na budowę, cena do 
uzgodnienia. Tel. 609 740 578.

• Szukam do wynajęcia mieszkania 3 
pokojowego. Tel. 697 990 280.

• Kupię garaż w okolicach os. Gryfitów. 
Tel. 667 06 19 48.

• Kupię kawalerkę. Tel. 691 466 449.
• Poszukuję lokalu do wynajęcia 

(ok. 30 m kw) w Nowogardzie. Tel. 
693 344 753, 662 055 465.

• Sprzedam ziemię w Starej Dąbrowie, 4 
ha. 516 165 008.

• Poszukuję mieszkania 2 pokojowego 
do wynajęcia. Tel. 604 867 363.

• Nowogard – sprzedam dom wolnosto-
jący o pow. 220 m kw z dużym ogro-
dem. 504 64 30 39.

• Pokój z używalnością kuchni i łazienki 
w Szczecinie do wynajęcia. 091 39 104 
15.

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie 
2 pokojowe, 46 m kw plus ogród 10 
arów, garaż, zabudowania gospodar-
cze w Smorawinie na Nowogard. Tel. 
0605 233 243, 091 39 77 102.

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia w 
Nowogardzie. 0504 493 228.

• Sprzedam mieszkanie, 2 pokoje, kuch-
nia w centrum Nowogardu. Tel. 0601 
203 310, wieczorem 091 486 13 18.

• Pilnie poszukuję do wynajęcia 
małe mieszkanie (parter, I piętro). 
507 520 723.

• Sprzedam 12 arów ziemi pod budowę. 
Warnkowo. Tel. 691 792 818.

• Poszukuję mieszkania 2 pokojowe-
go lub kawalerki do wynajęcia. Tel. 
697 439 199.

MotoRyzAcJA
• Sprzedam radio cd samochodowe 

PIONEER DEH-30 MP, MP3, pilot 4x50 
W, gwarancja nowe + głośniki x 4 sa-
mochodowe. Cena kompletu  890,00 
zł. Tel 0605 522 340. 

•  Sprzedam Audi A6, 2,5 TDI, QUATRO, 6 
biegów, XENON, 2XPP. 660 797 830. 

• Sprzedam Daewoo Lanos, 1998 r., 1,5 
benzyna + gaz, poduszka powietrzna, 
centralny zamek, alarm, wspomaganie 
kierownicy, cena 7 300 zł – do uzgod-
nienia. Tel. 692 364 824.

• Sprzedam Mercedes 220 D. 
604 155 460.

• Sprzedam Mercedes 123, w dobrym 
stanie, 1976 r., cena ok. 2 000 zł. Tel. 
512 335 176. Nowogard.

• Sprzedam Skoda Felicja 1,3, 1998 r. Tel. 
091 39 17 665.

• Fiat Seicento 2000 r., poj. 1,1, cena do 
uzgodnienia. Tel. 608 69 70 92.

• Fiat Cinquecento, 1996 r., poj. 704, 
cena do uzgodnienia. Tel. 889 18 58 
35.

� Sprzedam BMW 5, 3,0, V8, 94, cena 
14 500. Tel. 609 668 574.

RoLNIctwo 
• Sprzedam konie. Tel. 668 141 971, 091 

39 18 260.
• Sprzedam pasiekę minimum 36 ro-

dzin. Tel. 602 350 007.
• Kupię zboże paszowe. 091 39 18 275. 

Płatne od ręki.
• Kupię talerzówkę do 60. 091 39 501 

40.
• Sprzedam ciągnik własnej konstrukcji 

na olej napędowy, do C-360 blok silni-
ka i kabina. 501 237 062.

• Sprzedam prosięta 20 kg. Tel. 091 39 
17 366.

UsłUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• Profesjonalne strony internetowe na 
indywidualne zamówienie – szyb-
ki czas realizacji, faktury VAT. 0605 
522 340.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DywANopRANIE. 0604 373 143.
• transport, przeprowadzki – 0604 

�16 4�1.
• Wynajmę rusztowanie elewacyjne 

„Layher” 100 m. Tel. 692 478 465.
• Usługi remontowo – budowlane. 

880 690 324.
• Nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Rehabilitacja osób po udarze mózgu. 

609 799 687.
• Masaże. 510 052 611.
• tipsy – tanio i profesjonalnie + para-

fina. �04 �89 679.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. Tel. 091 39 72 575, 695 085 470.

• Usługi ogólnobudowlane i wykończe-
niowe, tynki włoskie i tynki minionej 
epoki. Tel. 504 602 275.

• Fachowo wykonam remonty miesz-
kań, glazura, malowanie, szpachlowa-
nie, panele. Tel. 0781 295 868.

• NApRAwA spRzĘtU RtV Kosmalski, 
Nowogard poniatowskiego 7. tel. 
091 39 �1 110, 603 �84 ��3.

• Udzielę korepetycji z języka niemie-
ckiego. 091 39 21 989.

• Prace ogólnobudowlane remontowe, 
wykończeniowe oraz dekarskie. Tel. 
091 39 22 805.

pRAcA
• PRZYJMĘ   NA  STAŻ  Z MOŻLIWOŚCIĄ 

PRZEDŁUŻENIA NA UMOWĘ O PRACĘ  W 
DROGERII   “NATURA WITTER”. W OKRE-
SIE STAŻU PROPONUJĘ KONKURENCYJ-
NE WARUNKI PŁACOWE. WIADOMOŚĆ 
NA MIEJSCU  TEL. 509 861 740.

• Zatrudnimy osobę do prac przy mon-
tażu okien. Wymagane prawo jazdy. 
Fabryka okien i drzwi „OKNO” Nowo-
gard. Tel. 091 39 25 639.

• Zatrudnimy handlowca do pracy w 
biurze i w terenie. Znajomość obsługi 
urządzeń biurowych, prawo jazdy i 
dyspozycyjność. Fabryka okien i drzwi 
„OKNO” Nowogard tel. 091 39 25 639.

• FIRMA BARtEK-Domet zatrudni ma-
gazyniera. tel. 091 �79 0� 63.

• Przyjmę traktorzystów – tylko z do-
świadczeniem, zabiegi na łąkach 
– teren Nowogard- Goleniów. Tel. 
790 540 451.

• Poszukuję opiekunki do 1,5 rocznego 
dziecka (od października – listopada). 
Tel. 695 878 802.

• Zatrudnię mechanika samochodowe-
go. Tel. 601 897 368, 091 39 25 627.

• zlecę wykonanie ogrodzenia z klin-
kieru. wysokie wynagrodzenie. tel. 
kom. 0�03 03� �34.

• Zatrudnimy ślusarza. Zapewniamy kurs 
na spawacza. Tel. kom. 0503 032 234.

• Zatrudnię kelnerki, barmanów od za-
raz. Praca w Nowogardzie w weeken-
dy. Tel. 513 466 161.

• Szukam troskliwej i opiekuńczej opie-
kunki do rocznego dziecka. 0601 
373 129.

• Firma budowlana przyjmie pracow-
ników na stanowiska: glazurnik, 
murarz – tynkarz, szpachlarz - ma-
larz oraz do dociepleń budynków. 
607 �19 ��1.

• Restauracja „przystań” zatrudni ku-
charza – dobre warunki płacowe. 
tel. 091 39 �0 ��1.

• Restauracja przy stacji paliw „STM” w 
Olchowie zatrudni barmana. Tel. 091 
39 20 733.

• poszukuję pracownika do sklepu 
spożywczego. tel. 667 189 714.

INNE
• Sprzedam aparat telefoniczny Erics-

son K700i, z dodatkowym wyposaże-
niem, na gwarancji, zadbany. Tel. 0605 
522 340.

• GRzEJNIKI c.o., panelowe, �-płyto-
we, do mieszkania, domku, różne 
rozmiary, także nietypowe, nowe 
i używane. tel. 091 46 00 �18 lub 
0�01 446 467.

• JUNKERsy gazowe, do kuchni, ła-
zienki, wersja świeczkowa lub elek-
troniczna na gaz ziemny lub propan, 
cena od 400 zł. tel. 091 46 00 �18 
lub 0�01 446 467.

• ELEKtRyczNE przepływowe pod-
grzewacze wody – 380 V, firmy AEG, 
Vaillant moc 18-�1 kw, małe gabary-
ty, idealne do domku, baru, cena od 
1�0 zł. tel. 091 469 03 38 lub 0�01 
446 467.

• pIEcE gazowe c.o., Vaillant, wiszące 
lub stojące – ogrzewanie lub dwu-
funkcyjne (ogrzewanie + ciepła 
woda) używane z gwarancją serwi-
sową oraz GAzowE podgrzewacze 
wody 130-190 litrowe, stojące, ide-
alne gdzie jest kilka łazienek (do-
mek). tel. 091 46 00 �18 lub 0�01 
446 467.

• Przyjmę gruz lub ziemię. 606 615 049.
• Sprzedam sznaucerkę miniaturkę (7 

tygodni). 697 921 900.
• Oddam kotki w dobre ręce. 091 39 

23 524 do 15.00.
• Sprzedam okna plastikowe 75 x 90, 

cena 250 zł/ szt. 091 39 13 417.
• Sprzedam foksterierka. Tel. 091 39 

18 775, 697 086 561.
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złomowanie samochodów
• złomowanie samochodów
• wystawiamy zaświadczenia do Wydziału
Komunikacji celem wyrejestrowania samochodu
• posiadamy własny transport
• sprzedaż części uzywanych

bezpłatne

Słudwia koło Płotów

Tel. 601 579 590, 604 790 118 lub 091 38 51 778

AUTOZŁOM

Nowogard
ul. Boh. Warszawy 71

tel. 091 579 02 62
F.H.U. DOMEBARTEK -

MATERIAŁY BUDOWLANE

HURTOWNIA
STALI

cyfrowy druk 
kolorowy 

KseRo KoLoRoWe
ul. Boh. Warszawy 7A

 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077
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Humor 
Henia Szczupaka

Krzyżówka panoramicznaNR 34

Rozwiązanie końcowe utworzą litery z pól oznaczonych czytane kolejno rzędami.

Rozwiązanie krzyżówki nr 33 – KoŃCZĄ siĘ 
WAKACJe – nadesłali:

Danuta Majeranowska, Jerzy Siedlecki, Halina 
szwal, Józef Górzyński, Barbara Bartosik, Bogumiła 
Urtnowska (Kulice), Maryla Piątek, Jan Roman 
Nikicin (Włodzisław), Grażyna Jurczyk, Irena 
Przybyłek, Eliza Zawadzka (Orzechowo), Andrzej 
Leszczynski, Regina Orłowska, Izabela Gorczyca, 
Bogumiła Czupryńska, Wiktoria stępień (Karsk), 
Jan Wawreńczuk, Franciszek Palenica, Teresa 
Powalska, Andrzej Czarnowski (Osowo), Maria 

Gortat (Czermnica), Władysława Kubisz, Joanna 
rojek, Beata Ławniczak, Agnieszka Skowrońska 
(Strzelewo), Jerzy Gorczyca, Ryszard Gutowski, 
Szczepan Falaciński, Krystyna Zawidzka, Marzena 
Wojciechowska.

Prenumeraty „DN” na wrzesień wylosowali:
- Danuta Majeranowska,
- Izabela Gorczyca,
- Joanna Rojek.

Gratulujemy! 

westchnienie biurokraty
Gdyby tak można pozbyć się natręta,
Do akt odłożyć wniosek i petenta.

polak i Darwin
Znów wszedł nasz rodak na historii karty,
Tu zaraz sypią się niemądre żarty.
Czy my musimy zawsze być złośliwi?
każdy się dziwi.
Niedawno jeszcze w Europarlamencie
Był każdy jeden przekonany święcie,
Że człowiek z małpą ma wspólnego przodka.
Tfu, wstrętna plotka.
na szczęście Polak tam, w brukselskiej sali, 
Śmiało teorię Darwina obalił,
Dowodów bowiem cała ta nauka,
Nie umie szukać.
Bo argumentów pakiet był dość spory:
Nasz smok wawelski i z Loch Ness potwory,
A przypomniała wierna fanów trzódka
O krasnoludkach.
Ze szkół Darwina teraz się pogoni, 
Tryumf mądrości widać jak na dłoni.
Nastaną czasy prawych i rozumnych,
Minister Roman jest dumny!
Ale coraz więcej rodaków to zdanie podziela,
Że Polska się staje Folwarkiem Orwella!

protegowanej
Dziwię się ogarniając twą figurkę wzrokiem,
Że przy talii tak wąskiej masz plecy - szerokie.
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

rOZK£Ad JAZdY PKP 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)

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 
Bezpłatne LO dla Dorosłych - ul. ZIELONA 
 - 091 392 66 91
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych - 3 MAJA  
 - 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
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 02Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 

Nowogard,  Osina. 
Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Karina Czernicka 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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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 PKS
NowoGARD - szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
szczEcIN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

Informacja pKs 091/39-�1-887 lub 091/46-98-31�

ważny od �4.06.�007r.

Nowogard 30.08.2007r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 
FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca 
2. Kierowca z kat. C + E
3. Stolarz
4. Ochroniarz 
5. Ślusarz – spawacz
6. Instruktor terapii zajęcio-

wej, psycholog 
7. Spawacz, prac. gospodar-

czy
8. Ślusarz – spawacz, for-

mierz , prac. produkcji 
9.  Monter okien PCV
10.  Pracownik produkcji
11.  Murarz
12.  Szwaczka
13. Kelner, kucharz, pomoc 

kuchenna
14. Kierowca kat. B (orzecze-

nie o niepełnosprawności)
15. Robotnik budowlany
16. Glazurnik, murarz – tyn-

karz, szpachlarz – malarz 
17. Sekretarka księgowa ds. 

magazynowych 
18. Kucharz

OFERTY PRACY 
Z REJONU

1. Spedytor (Szczecin)
2. Operator maszyn, mecha-

nik, os. Do sklejania karto-
nów (Kliniska Wlk)

3. Os. do obróbki skór norek 
(Żdżary)

4. Pracownik gospodarczy z 
grup inw. (Szczecin)

5. Kierowca C+E (Gryfice)
6. Kierowca z kat. D (Masze-

wo)
7. spawacz, tokarz, frezer, 

ślusarz – (Miękowo k. Go-
leniowa)

szKoLENIA
1. Spawacz
2. monter stolarki PCV
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Z Kluczevią w stargardzie

V liga juniorów: Pomorzanin Nowogard – Kłos Pelczyce 2:3 (2:0)

Zabrakło sił

Aktualna tabela:
1.  Vineta Wolin 5 12 27-4
2.  Świt Szczecin 4 12 27-2
3.  Polonia Płoty 5 12 20-11
4.  Mieszko Mieszkowice 5 11 10-5
5.  Kłos Pełczyce 5 10 17-9
6.  Stal Lipiany 5 9 16-14
7.  Piast Chociwel 4 9 11-11
8.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 5 7 14-13
9.  Sparta Gryfice 5 7 11-10
10.  KP Police II 5 6 13-21
11.  Arkonia Szczecin 5 6 8-12
12.  Kluczevia Stargard 5 4 10-18
13.  GKS Mierzyn 5 4 7-19
14.  Pomorzanin Nowogard 5 3 8-19
15.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 5 1 6-24
16.  Odra Chojna 5 0 5-18

Pomorzanin: Frackowiak – Fijał-
kowski, Skrzecz, Piotrowski, Sob-
czak (55’ Skowroński), D. Żywica, 
A. Żywica, Kasprzyk, jeziorski (75’ 
Gołąb), Nowacki (79’ Bajerski), 
Gaik.

Bramki dla Pomorzanina: D. 
Żywica, Nowacki.

V ligowi juniorzy powinni wy-
grać z Kłosem PeLczyce, lecz w dru-
giej połowie zabraklo im sił. Swoje 
zrobiły też czerwone kartki.

Goście od początku objęli prze-
wagę, a Pomorzanin nastawił się 
na obronę i kontry. W pierwszej 
odslonie meczu nasza drużyna 
stworzyła sobie cztery okazje bram-
kowe dwie z nich wykorzystując. 
Najpierw pilkę z rzutu wolnego z 
własnej polowy w pole karne rywali 
posłał jeden z gospodarzy. Ta trafiła 
do D. Żywicy, który z problemami 
umieścił ją w siatce. Druga bramka 
dla Pomorzanina padła po dalekim 
wykopie Frąckowiaka. Do piłki 
dopadl Fijałkowski i strzałem z 17. 
metrów po raz drugi pokonał bram-
karza gości. Niestety, dwubram-
kowe prowadzenie nie zapewniło 
miejscowym zwycięstwa.

W drugiej połowie Kłos nadal 
przeważał będąc przy tym sku-
teczniejszy. W 70. minucie po 
zamieszaniu w polu karnym padł 
gol kontaktowy. Kwadrans później 
po starciu w naszym polu karnym 
sędzia podyktował kontrower-
syjny rzut karny i był już remis. 
Czerwoną kartkę przy tym dostał 
Fijałkowski. I gdy wydawało się, 
że mecz skończy się podziałem 
punktów w doliczonym czasie gry 
Kłos przeprowadził kolejną akcję i 
jeden z gości stzralem z 16. metrów 
przelobował naszego bramkarza. 
Protestujący Frąckowiak otrzymał 
czerwoną kartkę.

Pozostałe wyniki meczów:
Odra Chojna - Arkonia Szczecin 

1:2, Mieszko Mieszkowice - KP 
Police II 3:2, Hutnik EKO TRAS 
Szczecin - Orzeł Trzcińsko Zdrój 
3:4, Stal Lipiany - Kluczevia Star-
gard 5:4, GKS Mierzyn - Sparta 
Gryfice 0:0, Vineta Wolin - Polonia 
Płoty 6:2.

Andrzej Garguliński

W najbliższą sobotę Pomorza-
nin rozegra kolejny meczy w tym 
sezonie V ligi. Tym razem będzie 
to wyjazdowe spotkanie z Klu-
czevią w Stargardzie. W pięciu 
dotychczasowych spotkaniach 
nasz najbliższy rywal zdobył czte-
ry punkty wygrywając ze Świtem 
Szczecin i remisując z Mieszkiem 
Mieszkowice i ponosząc porażki z 
Odrą Chojna, Hutnikiem Szczecin 
i Stalą Lipiany.

Początek meczu o godzinie 
17.00.

Pozostałe mecze:
Arkonia Szczecin - Polonia Płoty, 

Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Stal Lipia-
ny, Odra Chojna - Świt Szczecin, 
Piast Chociwel - Mieszko Mieszko-
wice, Kłos Pełczyce - GKS Mierzyn, 
Sparta Gryfice - Vineta Wolin, 
KP Police II - Hutnik EKO TRAS 
Szczecin.

Andrzej Garguliński

michał Kozera 
z pierwszymi punktami

Turniej Siatkówki Plażowej LZS

Czermnica mistrzem!
W sobotę 25 sierpnia rozegrano ostatni turniej siatkówki plażowej o tytuł 

Mistrza LZS
organizowany przez Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS.
Do ostatnich zmagań stanęło 6 drużyn. Kończące cały cykl zawody wygrali 

zawodnicy teamu OPEN (Pomanowski, Laciniak), przed CZERMNICĄ (Sko-
czeń, Pawlik). III miejsce zajęli TWINKI PINKI (Gajda, Kowalczyk).

 Końcowa klasyfikacja po 4-ech turniejach była następująca: 
I miejsce i tytuł Mistrza LZS w siatkowce plażowej zdobyła drużyna CZER-

MNICY - 67 pkt,
II miejsce – ORION – 65 pkt,
III miejsce – TWINKI PINKI – 44pkt,
IV miejsce – LZS SIKORKI – 36 pkt.
Ireneusz Karczyński

W niedzielę 26 sierpnia na torze 
motocrossowym w Rosówku odbyła 
się trzecia eliminacja pucharu PZM 
w motocrossie . Na tor położony przy 
samej granicy z Niemcami przybyło 
bardzo wielu mocnych i doświadczo-
nych zawodników z zagranicy traktu-
jących ten start jako przygotowanie 
do mistrzostw Europy, które odbędą 
się już w dniach 1 i 2 września w 
Schwedt. W stawce zawodów znalazł 
się nasz reprezentant Michał Kozera. 
Bardzo dobrze spisał się w pierwszym 
biegu gdzie zajął 14 miejsce, a co za 
tym idzie zdobył pierwsze wyma-
rzone przez niego punkty. Przed 
sezonem marzył chociaż o jednym, 
a teraz ma ich już na swoim koncie 
osiem.

W drugim biegu było jeszcze le-
piej. Jadąc na dwunastym miejscu 
na ostatniej prostej jego motocykl 
odmówił posłuszeństwa. Nie był to 
jedyny motocykl który w tym biegu 
się zepsuł, czterech kolegów Michała 

podzieliło ten sam los. 
„Chciałbym przy okazji serdecznie 

podziękować wszystkim którzy 19 
sierpnia brali udział w zawodach 
na naszym torze „Smoczak” oraz w 
ich przygotowaniach: „Dziennikowi 
Nowogardzkiemu” za objęcie patro-
natu medialnego nad imprezą, panu 
Waldemarowi Pędziszczak,  panu 
Henrykowi Grygowskiemu, firmie 
PUWiS  oraz firmie ZUK z prezesam 
Wiktorem Smolińskim na czele za 
bezinteresowną pomoc. Szczególne 
słowa uznania kieruję do fanatyka 
motocrossu Michała Warkalewicza 
. Bez jego zaangażowania nie było 
by tej imprezy. Chciałbym tylko 
przypomnieć że w naszych  lokalnych 
zawodach brało udział 65 zawodni-
ków , nie tylko z Polski ale również z 
Niemiec i Ukrainy.” – powiedział nam 
Eugeniusz Kozera, ojciec młodego 
motocrossowca i współorganizator 
zawodów.

Ag
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�K WADRAT�
ul. Armii Krajowej 49

NOWOGARD
Tel. 091-39-21-470

(po byłej przychodni)

MEBLE
dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

Transport gratis na terenie miasta Serdecznie zapraszamy

ul. Warszawska 9

NOWOGARD
Tel. 091-39-25-476

PIWNICA BIEDRONKA (główne wejście)

Str efy
przyjaznych

cen

NIE PRZEPŁACAJ - KUPUJ TYLKO U NAS

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY
Gryfice, ul. Bracka

(środkowy budynek trojaków)
tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00
W SOBOTY 10.00 - 14.00

tel. 091 392 12 77,tel./fax 091 392 56 39

FABRYKA
OKIEN
I DRZWI PCV
Nowogard
ul. 3 Maja 31

Nowogard i okoliceNowogard i okolice 70-423 Szczecin

tel/fax 091 488 54 26

kom.0502 103 432
0501 307 666www.ardom.pl

KUPNO - SPRZEDAŻ

ul. Piłsudskiego 11/2

ARDOM
DOMY NA WSI GRUNTY

MIESZKANIA
cyfrowy druk 

kolorowy 
KseRo KoLoRoWe

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Nowogardzie 

Marek Krzywania 
przyjmuje interesantów 

w każdy poniedziałek 
w godzinach od 17.00 do 19.00 
w sali obrad Ratusza Miejskiego 

(I piętro). 
tel. Kom. 605856611

tel. Biura Rady Miejskiej 0913926211 
e-mail: przewodniczacy@nowogard.pl

Przewodniczący Rady w dniu 
4 września �007 r. 

w godz. od 17.00 do 19.00  
będzie pełnił dodatkowy dyżur  

w miejscowości Jarchlino 
(w budynku świetlicy wiejskiej).  
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kaleNDarIUm
�8 SIerpNIa
Imieniny: Adelina, Aleksander, Aleksy, Alfons, Augustyn, 
Augustyna, Bibian, Bonifacy, Feliks, Feliksa, Fortunat, Her-
mes, January, Joachima, Julian, Kajus, Mojżesz, Patrycja, 
Pelagiusz, Sobiesław, Stronisław, Wyszomir i Wyszymir
Święto lotnictwa polskiego
kościół prawosławny - święto Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny a właściwie Święto Zaśnięcia Najświętszej 
Maryi Panny

�9 SIerpNIa
Imieniny: Andrzej, Beatrycze, Eutymiusz, Krescencjusz, 
Krescens, Krescenty, Flora, Hipacy, Jan, Jan Chrzciciel, 
Mederyk, Mederyka, Michał, Piotr, Racibor, Sabina, Sebbus 
i Świętosław
kościół katolicki - Wspomnienie Męczeństwa św. Jana 
Chrzciciela
1930 - prezydent rp rozwiązał parlament
1831 - Brytyjski naukowiec Michael Faraday zaprezento-
wał sposób otrzymania prądu z wykorzystaniem energii 
magnetycznej
1949 - ZSRR przeprowadził pierwszą próbę z bombą 
atomową

30 SIerpNIa
Imieniny: Adaukt, Częstowoj, Częstowojna, Feliks, Feliksa, 
Gaudencja, Jan, Małgorzata, Miron, Rebeka, Piotr, Świetla-
na, Swojsław i Tekla
1980 - Sierpień 1980: podpisano porozumienia szczeciń-
skie (33 postulaty)
1991 - Azerbejdżan i Tatarstan ogłosiły niepodległość 
od ZSRR.
1995 - Kazachstan przyjął w referendum konstytucję

Kronika policyjna

POmóżmy sObie
Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 

tej rubryce jest bezpłatne. Zgłoszenia są przyj-
mowane pod numerami telefonów: 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.

Nie bądźmy obojętni wobec ludzi znajdują-
cych się w trudnej sytuacji.

   Z góry dziękujemy.  Redakcja 

Poszukuję, oddam, sprzedam: 
Giełda podręczników szkolnych

Do 15 września wprowadzamy rubrykę, która 
ułatwi nabycie podręczników szkolnych.

Ogłoszenia w tej rubryce są bezpłatne, 
przyjmowane są pod numerem telefonu 091 
39 22 165, fax 091 39 25 087 lub w siedzibie 
redakcji.
• Sprzedam podręczniki do kl. I Gimnazjum 
nr 2. Tel. 091 39 22 221, 509 45 84 65.
• Poszukuję podręczników do II kl. Gimna-
zjum nr 2 w Nowogardzie. Tel. 091 39 25 
969.
• Kupię podręczniki do kl. II Gimnazjum nr 
2. Tel. 091 39 22 221, 509 45 84 65.
• Sprzedam komplet podręczników do kl. I, 
II, III Gimnazjum nr 2 z płytami CD, stan 
dobry + niektóre nowe ćwiczenia. Tel. 091 
39 21 815.

24.08.07 W piątek w Żabowie miał miejsce 
wypadek. Wyprzedzający na trzeciego samochód 
wpadł do pobliskiego rowu. Następnie, z pojazdu 
tego, wyszło dwóch mężczyzn, którzy uciekli w 
stronę lasu. Po niedługim czasie zostali pochwy-
ceni przez, zawiadomioną o zdarzeniu, policję. 
Mężczyźni to ojciec i syn. Obaj byli pod wpływem 
alkoholu, ojciec miał ponad 2 promile alkoholu we 
krwi, natomiast syn (17 lat) 0,8 promila. Samochód 
został przeholowany na posterunek policji, a spra-
wa trafiła do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

25.08.07 Ok. godz. 20 komisariat policji w 
Nowogardzie został powiadomiony o kolizji, jaka 
miała miejsce w Nowogardzie. Rowerzysta, pan 
Józef A. znajdujący się pod wpływem alkoholu, 
najechał na samochód. Poniesie konsekwencje za 
jazdę po pijanemu i spowodowanie kolizji.

26.08.07 W niedzielę 27 sierpnia zgłoszono 
kradzież samochodu dostawczego Mitsubishi L 
200 koloru niebieskiego. Do zdarzenia doszło 
w Olchowie. Wartość skradzionego samochodu 
wynosi 60 tys. PLN.

Tego samego dnia zgłoszono włamanie do dwóch 
piwnic na osiedlu Gryfitów, w wyniku czego skra-
dziono rower damski (duński, koloru czarnego), o 
wartości 1000 PLN, rower marki Grand o wartości 
500 PLN oraz 15 krzeseł turystycznych.

Apelujemy o ostrożność. Na terenie naszego wo-
jewództwa grasuje dwóch mężczyzn – pochodze-
nia romskiego, jak wynika z rysopisu. Poruszając 
się Scodą Favorit, oszukują oni ludzi sprzedając 
wodę zamiast oleju. Jeżeli ktoś, zamieszkały na 
terenie naszej gminy, został oszukany przez tych 
ludzi proszony jest kontakt z policją.

Ku naszej satysfakcji informujemy, że osoba, 
która została opisana i przedstawiona na zdjęciu w 
artykule „Poszukiwana złodziejka” zamieszczonym 
w poprzednim numerze, została rozpoznana, a 
następnie zatrzymana przez policję, po czym przy-
znała się do zarzucanego jej czynu. Rzeczy, które 
skradła zostały zwrócone właścicielom.

ps

Zawyją syreny
W dniu 1 września o godzinie 12.00 włączone zostaną na okres dwóch minut syre-

ny alarmowe. W 68 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej  oddamy hołd wszystkim 
tym, którzy przeżywali koszmar wojny i okupacji, walczyli z wrogiem na wszystkich 
frontach, przynosili nam wolność i odbudowywali kraj ze zniszczeń.

Poziom wody spada
W poprzednim wydaniu naszej gazet opublikowaliśmy artykuł na temat dwóch mieszkańców No-

wogardu, którzy z własnej woli postanowili ratować nasze jezioro. Wszystko wskazuje na to, że ich 
wysiłki przynoszą efekt.

Od początku lata poziom wody w naszym je-
ziorze jest tak duży, że alejka w okolicy fontanny 
była nie do przejścia. Dwóch mieszkańców naszego 
miasta podejrzewając, że jest to spowodowane nie 
tylko deszczami postanowiło znaleźć prawdziwą 
przyczynę. Poszli więc w okolicę rzeczki, którą 
wypływa nadmiar wody gdzie znaleźli zatkaną 
studzienkę. Gdy ją oczyścili 
nurt wody znacznie przy-
spieszył. Wiele wskazuje, że 
to był przysłowiowy strzał w 
dziesiątkę. Poziom wody w 
jeziorze powoli lecz systema-
tyczne spada. Wspomniana 
już alejka obok fontanny jesz-
cze niedawno była całkowicie 
zalana, a mieszkańcy zdążyli 
wydeptać ścieżkę na trawniku. 
Dziś jej krawędź jest już sucha 
i można zaryzykować przej-
ście bez obaw kompletnego 
zmoczenia się.

PS. Do redakcji zgłosił się 
przedstawiciel firmy, która 
zajmuje się czyszczeniem 
wspomnianej rzeczki, jedy-

nym odpływem z naszego jeziora. Jak wyjaśnił jest 
one konserwowana, tyle, że zgodnie z technologią 
roboty te prowadzi się od dołu rzeczki. Panowie, 
którzy z własnej woli oczyścili rzeczkę uprzedzili 
pracowników firmy wyciągając z jej dna skoszoną 
trzcinę. Nie umniejsza to jednak ich zasługą.

Ag
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W minioną niedzielę, tak jak zapowiadali radni PO Rafał Szpilkowski, 
Krystyna Kłosowska i Artur Danilewski zbierali wnioski od miesz-
kańców Nowogardu do budżetu na 2008 rok.

Radnych odwiedził również wice-
burmistrz Nowogardu Artur Gałęski. 
Sporo osób pytało, co naprawdę ozna-
cza ta akcja. Wielu mieszkanców nie  
kryło zdziwienia,że ktoś ich pyta o 
wnioski do budźetu. Generalnie akcja, 
której pomysłodawcą był radny 
R.Szpilkowski cieszyła się dużym  
zainteresowaniem. Nigdy dotąd 
władza nie pytała o pomysły miesz-
kańców. 

Czyżby koniec monopolu władzy 
na mądrość? Może inni radni też by  
spróbowali? Wydaje się, że PO roz-
poczęła na dobre kampanię wyborczą 
i bardzo mocno liczy na popracie 
ludzi, którzy mają dość dreptania w 

miejscu i  pomachiwania szabelką 
przy okazji kolejnych świąt.

„Czas na pracę i konkretne po-
mysły. Olbrzymie środki, jakie 
można otrzymać z Unii Europejskiej 
wymagają gruntownych zmian 
nie tylko w Warszawie ale i tu na 
rynku lokalnym. Ciągle napoty-
kamy na opór materii, nihilizmu, 
braku kompetencji i braku chęci  
uczenia się np.pisania wniosków o 
środki. Albo przełamiemy ten opór i  
nauczymy się działać, jak to jest w no-
woczesnym świecie albo staniemy się  
mieszkańcami skansenu” - mówi 
wiceburmistrz A.Gałęski.

opr.red. Lmm

spotkania misji Namiotowej 
KeCh w Nowogardzie

Od 23-go do 31-go Sierpnia przebywa w Nowogardzie grupa nastolatków 
wraz z opiekunami z zaprzyjaźnionego kościoła  Bradford w środkowej 
Anglii. Prowadzą oni zajęcia dla dzieci w ramach  Spotkań Namiotowych  
Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan pod nazwą KIDS CLUB . Każdego dnia 
o 11:00 wraz z grupą  ok. 80 rozkrzyczanych dzieci z Nowogardu i okolic , 
śpiewają , bawią się , grają  ale również opowiadają o Bogu pod wielkim 
namiotem ustawionym na plaży. Siostry ze Zboru dbają, aby nie zabrakło 
napojów i łakoci.

Grupa naszych gości jest doskonale 
przygotowana do prowadzenia tego 
typu imprez, po 3 tygodniowym 
programie dla dzieci jaki zakończył 
się w ich kościele na dwa dni przed 
przyjazdem do Polski. Na uwagę 
zasługuje fakt, że wszyscy nie tylko 
są wolontariuszami ale również sami 
ponieśli koszty przyjaz-
du i utrzymania.

Kids Club jest głów-
nym powodem dla któ-
rego namiot Misji Na-
miotowej KECh stanął 
w Nowogardzie, jed-
nak  program dla dzieci 
nie jest jedyną atrak-
cją . Każdego wieczora 
o 19:00 odbywają się 
spotkania ewangeliza-
cyjne dla wszystkich, a 
po nich projekcje filmów 
i programów video o 
tematyce religijno-spo-
łecznej.

W sobotę 25-go miała miejsce 
Konferencja Zborów Okręgu Za-
chodniego pod tytułem: 

„Żywe Słowo”. Wierni z Nowogar-
du, Łobza, Kamienia Pomorskiego, 
Reska, Świnoujścia, Międzyzdrojów, 
Osiny i Szczecina nie tylko wysłuchali 
ciekawych wykładów dr Richarda 
Lee z Anglii ale również dzielili się ze 
sobą doświadczeniami z działalności 
swoich zborów.

Wszystko to okraszone było piękną 

muzyką gospel w wykonaniu  zespo-
łów muzycznych z poszczególnych 
zborów.

Korzystając z okazji pragnę po-
dziękować Panu Burmistrzowi oraz 
Pani kierownik OPS za pomoc w 
organizacji,  Zarządom PUWiS, ZUK, 
ARKA i PRD za pomoc techniczną 

przy rozstawianiu namiotu, piekarni 
państwa Pędziszczak za łakocie, Panu 
Romualdowi Kowalskiemu za miej-
sce pod namiot i dozór, wszystkim 
członkom Zboru w Nowogardzie 
za ciężką pracę. Wszystkim „Bóg 
zapłać” i Wiele Łask Bożych.

Zapraszamy wszystkich miesz-
kańców Nowogardu do udziału w 
spotkaniach.

Dyrektor misji Namiotowej
Pastor Cezary Komisarz
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  Sonda uliczna
W sondzie ulicznej zapytaliśmy przechod-

niów, co dobrego zdarzyło im się ostatnio, 
oraz czy w życiu codziennym częściej spoty-
kamy się z przejawami dobra czy zła.

Pani irena Jaworska
Niestety niewiele 

dobrego mi się ostat-
nio przytrafiło. W 
życiu osobistym nie 
wiedzie mi się zbyt 
pomyślnie.Uważam, że 
w życiu, niestety, coraz 
częściej spotykamy się 
ze złem, które ukazuje 
się nam po różnymi 
postaciami.

Pan idzi Ślązak
C o mnie  mogło 

o s t a t n i o  s p o t k a ć 
dobrego?  Niewie-
le. Działka, dom, to 
wszystko. Emerytura 
to, w zasadzie, marne 
grosze. Niestety do-
bra jest bardzo mało. 
Bardzo często spo-
tykamy wiele zła. Na 
przykład w naszym 

rządzie, gdzie politycy nie robią właściwie nic 
tylko bez przerwy kopią pod sobą dołki i kłócą 
się o stanowiska. Na dole także niewiele pozy-
tywnego się dzieje. 

Pani Amelka Zdun
Co dobrego ostatnio 

mi się przytrafiło? Na 
pewno tym dobrem 
były uśmiech bliskiej 
osoby, spotkania z 
przyjaciółmi, dobre 
traktowanie rodziców, 
przyjemnie spędzane 
wakacje.

Jeżeli chodzi o prze-
jawy dobra i zła to, 

niestety, częściej spotykamy się z tym drugim. 
Zło przejawia się tym, że ludzie często bywają 
fałszywi i oszukują się wzajemnie. Oczywiście 
dobrych ludzi też się spotyka, ale już znacznie 
rzadziej.

Pan Dariusz
W życiu zdarzyło 

mi się dużo dobrego. 
Mam syna, który idzie 
do szkoły, dobrze się 
rozwija, jest zdrowy. 
Mam dobrą, kochającą 
żonę. I to jest właśnie 
najważniejsze. Ponad-
to, jak na nasze polskie 
warunki, mam całkiem 

dobrą pracę.  Jeżeli chodzi o drugie pytanie, czyli 
przejawy dobra i zła, to zdecydowanie, w naszym 
świecie więcej jest zła.                                       ps

60 lat PRD Nowogard
Imponujący prezent z okazji sześćdziesięciolecie swego istnienia sprawiło sobie nowo-

gardzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. W czwartek w Łozienicy oddano do użytku 
nowoczesną wytwórnię mas bitumicznych.

Obchody tej uroczystości 
odbyły się z wielką pompą. 
Na uroczystość zaproszono 
około 400 gości. W sektorze 
Vip-ów ze względu na zamie-
szanie w Warszawie zabrakło 
co prawda ministra transportu 
Jerzego Polaczka, ale zjawił się 
główny dyrektor Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad Zbigniew Kotlarek. 
Zasiedli tam również obecni 
i byli szefowie szczecińskiego 
oddziału tej instytucji, sta-
rosta Tomasz Stanisławski i 
wicestarosta Tomasz Kulinicz, 
burmistrz Goleniowa Andrzej 
Wojecichowski i były dyrektor 
dostojnego jubilata zwanego 
wówczas Rejonem Dróg Pub-
licznych Tadeusz Siembida. Nie 
zabrakło przedstawicieli firm 

współpracujących na codzień z 
PRD. Wszyscy oni wręczali ko-
sze kwiatów, upominki a nawet 
statuetki filmowych Oskarów 
na ręce bohaterki uroczystości 
Krystyny Łazarz. Pani prezes 
otrzymała również odznaczenie 
ministra transportu. Ta odwza-
jemniała się wręczaniem listów 
dziękczynnych i upominków.

Wśród zaproszonych go-
ści poważną grupę stanowili 
pracownicy firmy. Sześćdzie-
sięciolecie istnienia firmy jest 
znakomitą okazją by udekoro-
wać tych z największym stażem. 
Otrzymali oni okolicznościowe 
medale.

Po chwili przyszedł czas na 
kolejny punkt uroczystości czyli 

otwarcie nowej wytwórni mas 
bitumicznych firmy Beningho-

ven. Jest to najnowocześniejszy 
tego typu obiekt na Pomorzu 
Zachodnim i jeden z najnowo-
cześniejszych w kraju. Wystar-
czy napisać, ze jego wydajność 
to 240 ton masy na godzinę. 
Poza tradycyjnym przecięciem 
wstęgi organizatorzy przygoto-
wali otwarcie godne wodowania 
statku. Butelkę szampana o je-
den z e słupów rozbiła Krystyna 
Łazarz.

Później na scenie pojawili 
się artyści szczecińskich scen 
z Michałem Janickim z Teatru 
Polskiego na czele. Po ich wy-
stępie rozpoczęła się biesiada 
i zabawa przy muzyce na żywo 
trwająca do późnych godzin 
wieczornych.

Ag

Józef Olszewski, podobnie jak inni długoletni pracownicy PRD 
otrzymali okolicznościowe odznaczenia. 

Przecięcięto wstęgę i nowa wytwórnia mas bitumicznych została 
oddana do użytku.

Prezes Krystyna Łazarz otrzymuje odznaczenie z rąk Zbigniewa 
Kotlarka.
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Ruszyły ocieplenia!
W Nowogardzie, wprawdzie powoli ale  poprawia się estetyka budynków. 

Do grupy tej dołącza blok mieszkalny przy ul. 5 Marca 3, który dotąd straszył 
zaniedbanym wyglądem.

O krótką rozmowę poprosiliśmy Zarzadcę Wspólnoty Jerzego Furmańczy-
ka.

Red: Czy właściciele zainteresowa-
ni są ocieplaniem?

Jerzy Furmańczyk: Zaintereso-
wanie termoizolacją jest bardzo 
duże. Każdy chce mieszkać w bu-
dynku, który estetycznie wygląda. 
Ocieplenie to nie tylko estetyka – to 
przede wszystkim obniżenie kosztów 
ogrzewania. Szkoda, że dopiero teraz, 
po latach zaniedbań Nowogard przy-
stępuje do remontów.

Red:  Twierdzi pan, że Wspólnoty 
wyrażają wolę ocieplania. Które bu-
dynki są już gotowe do tej operacji?

JF: Ocieplane będą budynki Osied-
lowa 1, 700-lecia 7, Armii Krajowej 
50, a w następnej kolejności Osied-
lowa 1 i 3 oraz na placu Wolności 
budynki 2,3 i 4.

Red: Termoizolacja to jednak kosz-
ty. Czy lokatorzy są w stanie sprostać 
wydatkom?

JF: Dla każdej Wspólnoty (należy 
rozumieć dla każdego budynku) 
ustalana jest stawka funduszu remon-
towego możliwa do zaakceptowania 
przez właścicieli. Nie ukrywam, że 
posiłkujemy się kredytami. Np. kre-
dyt w banku Bise uzyskaliśmy dając 
jako zabezpieczenie właśnie fundusz 
remontowy. Znaczną pomocą jest 
tzw. premia termoizolacyjna z Krajo-
wego Banku Gospodarczego sięgająca 
nawet 25% kosztów inwestycji.

Red: Życzę więc systematycznej 
poprawy warunków mieszkaniowych 
właścicielom , którzy zaufali Wspól-
notom Mieszkaniowym Furmań-
czyk, a zarządcom innych Wspólnot 
sukcesów w naśladowaniu dobrych 
rozwiązań.

Notował Lesław M. Marek

Dyplom dla kapeli „Kryzys”
Tradycyjny, bo już VI Festiwal Kapel 

Podwórkowych odbył się w Łobzie 18 
i 19 sierpnia

Miło nam poinformować, że nasi 
muzycy z Kapeli „Kryzys” pod kie-
rownictwem Tadeusza Łukaszewicza 
doszli do finału i wyróżnieni zostali 
dyplomem.

Gratulujemy!
Ikar

PS. Tadeusz Łukaszewicz składa 
serdeczne podziękowania Adamowi 
Fedeńczakowi za zapewnienie bezpłat-
nego transportu dla kapeli.

Podsłuchane i przeczytane

O wykupie mieszkań…
Robiąc zakupy na miejskim targowi-

sku byłem swiadkiem rozmowy (raczej 
głośnej wymiany opinii) na aktualny 
temat. Dwie panie (szkoda, że młode) 
przekazywały sensacyjną wiadomość 
– Smolira wykupił grunty na włas-
ność! Po tej sensacji zaczęły padać pod 
adresem prezsa epitety, których nie 
zacytuję… I tak to w sposób bezpo-
średni ludzie dowiadują się całkowicie 
fałszywych rzeczy, nie rozumiejąc o co 
wogóle chodzi.

Otóż w myśl ustawy odrębne prawo 
własności to nie tylko wykup za grosze 
posiadanego mieszkania. To także 
wykup gruntu pod blokiem ! Gdy spół-
dzielnia nie ma uregulowanych spraw 
z gruntami nie może przystępować do 
zamiany prawa lokatorskiego na od-
rębne prawo własności. I o tym warto 
byłoby wiedzieć zanim zacznie się 
wieszać psy na prezesie (obojętnie jak 
się prezes nazywa). 

I to jest to usłyszane. A teraz prze-
czytane…

W niektórych SM notuje się umiar-
kowane zainteresowanie nową moż-
liwością nabycia odrębnej własności. 
Lokatorzy po prostu kalkulują…

Kupując mieszkanie nabywają udział 
w kawałku gruntu (podatek od nieru-

chomości), ponoszą też pełne koszty 
utrzymania części wspólnych budynku 
– korytarze, klatki schodowe z drzwia-
mi i oknami, dachy, chodniki i place 
przed blokiem… Ludzie liczą czy nie 
będą to koszty większe od aktualnych.

W innej sytuacji (korzystniejszej 
mimo dużych kosztów zakupu mieszka-
nia) są lokatorzy posiadający lokator-
skie prawo własności. Mieszkanie mogą 
sprzedać, wynająć, obciążyć hipoteką 
– płacą miesięczny czynsz i nie ponoszą 
żadnych innych kosztów. Robi to SM, 
bo jest nadal formalnie właścicielem 
mieszkania.

Czy warto więc kupować za przysło-
wiową złotówkę  przysłowiowego kota 
w worku?

Większość mieszkań spółdzielczych 
mieści się w blokach dużych, tak więc 
i koszty utrzymania budynków (wcale 
nie nowych) będą prawdopodobnie 
duże.

Proszę tylko nie sądzić, że jestem 
przeciwnikiem nabywania „odrębnej 
własności” – pragnę tylko zwrócić uwa-
gę na to co myślą i mówią inni..

Przysłowie staropolskie poucza: kto 
pyta nie błądzi…

Lesław M. Marek
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W obiektywie  Jana korneluka  - Nowogardzkie kapele „wczoraj”

spartakiada w  miętnie
W niedzielę 26 sierpnia sportowcy wiejscy skorzystali z zaproszenia soł-

tysa Zbigniewa Litwina, Rady Sołeckiej i LZS i przybyli na spartakiadę do 
Miętna.

Cykliczny turniej piłki siatkowej 
zgromadził 8 zespołów. Najlepsi 
okazali się siatkarze z Czermnicy  
wygrywając zawody przed Ostrzycą 
i Sikorkami. Nad sprawnym przebie-
giem rywalizacji czuwali sędziowie 
Adam Milewski i Tomasz Gajda.

Do piłkarskich zmagań stanęło 
6 zespołów. Turniej niespodziewa-
nie wygrali debiutanci – młodzi 
piłkarze z Osowa. Drugie miejsce 
zajęła drużyna z Jarchlina, a trzecie 
z Ostrzycy.

Królem strzelców został Leszek 
Serdyński z Osowa.

Mecze sędziowali Grzegorz Sko-

wroński, Mirosław Bazyl i Stanisław 
Rutkowski.

Panie Barbara Król z córką i Micha-
lina Kuriata przeprowadziły szereg 
konkursów i zabaw , a o muzyczną 
oprawę zadbał niezawodny Tadeusz 
Łukaszewicz.

Wśród wielu gości był wicestarosta 
Tomasz Kulinicz.

Organizatorzy szczególnie dzię-
kują firmie „Domel”  Władysława 
Błażewicza za trud włożony w nada-
nie boisku piłkarskiemu sportowej 
przydatności.

Podziękowania dla Mariana Jeża, 
Andrzeja Januszonka, Bartłomieja 

Guzika i Jana Szoplika za ufundowa-
nie pucharów i statuetki najlepszego 
strzelca, Marcinowi i Józefowi Pabi-

siakom za prace gospodarcze oraz 
Tomaszowi Górnikowi za transport.

Ireneusz Karczyński
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Polski Komitet Społeczny 
w Nowogardzie

(ul. 700 Lecia - w podwórku ZBK)

zaprasza rodziny wielodzietne 
do pobierania 

zeszytów szkolnych i obuwia.
Biuro czynne 

od poniedziałku do piątku 
godz. 10.00 - 12.00.

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

reklamareklama

Firma mONTbUD sp. z o.o.

zatrudni pracowników 
w zawodach budowlanych.
Chętni proszeni są o zgłaszanie się 

osobiście w siedzibie firmy: 
MONTBUD sp. z o.o. ul. Górna 4, 

72-200 Nowogard lub pod numerem 
tel. 091 39 26 861.

NOWOGARDZKA AKADEMIA TURYSTYKI
oraz Związek Drużyn ZHP w Nowogardzie

Oddział Zachodniopomorski PTTK i międzyszkolny Klub sportowy „Wiking” w szczecinie
zapraszają do udziału 

w I Nowogardzkich  biegach  na orientacje
o Puchar Nowogardu 2007 pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Nowogard, 

Nowogard – 8 września 2007r. (sobota)
Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w parkowych biegach na orientację. Zabawa polega na pokonaniu z mapą (ew. kompasem) trasy rozstawionej 
na terenie przyjeziornym w jak najkrótszym czasie,  na podstawie mapy i rozstawionych punktów. Impreza skierowana jest zarówno dla początkujących 
jak średnio zaawansowanych. Jest to bardzo łatwa forma orientacji sportowej oparta na gogle maps. Serdecznie zapraszamy. Mile widziane wcześniejsze 
zgłoszenia na e-mail zhpnowogard@wp.pl lub wiking@wiking.szczecin.pl . Informacje szczegółowe i techniczne również pod numerem GSM 501036860, 
GG 2070164, skype: hakacik (Sędzia Główny Robert Filipski). Kierownikiem imprezy jest Andrzej Wasiak zaś budowniczymi tras i sędziami technicznymi 
absolwenci Nowogardzkiej Akademii Turystyki. sTARTy ROZPOCZyNAJĄ siĘ O GODZiNie 12.00, NATOmiAsT seKReTARiAT ROZPOCZyNA 
ZAPisy OD GODZiNy 11:30.  mieJsCe sTARTóW – PLAC PRZy bibLiOTeCe mieJsKieJ, ZA POmNiKiem (namioty).

WPisOWe i ŚWiADCZeNiA:
Dla pierwszych 100 zgłoszonych uczestników pamiątkowe znaczki imprezy.. Wszyscy uczestnicy otrzymują Puchary burmistrza Nowogardu – Kazi-
mierza Ziemby, dyplomy za miejsca 1-3 w każdej kategorii, medale dla 1-3 miejsc w każdej kategorii, komplet materiałów startowych, punkty do odznak 
turystyki kwalifikowanej oraz w miarę pozyskania środków inne świadczenia dla uczestników. 

Na zawodach obowiązują następujące kategorie wiekowe:
TD – dzieci do lat 10 włącznie – drużyny 1-2 osobowe 
Tm – dzieci od 11-13 roku życia – starty indywidualne 
TG – młodzież od 14-16 roku życia – starty indywidualne 
TO – powyżej 16 roku życia – starty indywidualne 

POsTANOWieNiA KOŃCOWe:
Impreza odbędzie się bez względu na pogodę, organizator nie odpowiada za straty poniesione i spowodowane przez uczestników, uczestnicy ubezpieczają 
się we własnym zakresie. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w imprezie pod opieką opiekunów lub za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych. Kla-
syfikacja i ocena wg. Regulaminu iMPREZY. Wyniki rywalizacji będą podane w internecie. 

WWW.WIKING.SZCZECIN.PL        WWW.NOWOGARD.GOLENIOW.ZHP.PL     

KOmUNiKAT
Urząd Miejski w Nowogardzie informuje o rozpoczęciu robót konserwa-

cyjnych oświetlenia drogowego, co łączy się z obecnym jego funkcjonow-

aniem w dzień, tj. od godz. 600 –1400.

W związku  z tym, że roboty dotyczą nie tylko wymiany żarówek ale 

również kondensatorów, przewodów itp. wykonywanie tych czynności ze 

względów bezpieczeństwa nie może mieć miejsca w godzinach nocnych.

Burmistrz Nowogardu

Kazimierz Ziemba

Szanowni Czytelnicy!
Powyższy komunikat Burmistrza Nowogardu wyjaśnia zbul-

wersowanym Czytelnikom informującym redakcję  o włączonych 
w dzień latarniach. Poczekajmy na koniec prac remontowych.

Red.
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p.U.H. GrUND-maX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

reklama

Hurtownia Art. Przemysłowych 

„meTalZBYT II”
ul. 15 Lutego 17 

tel. 091 39� 01 48, 091 39� 10 45
vis a vis elewatora zbożowego 

w Nowogardzie
Wyłączny dystrybutor firmy 

plaST – DaCH
oferuje: 
systemy rynnowe PCV 
i stalowe SSaB wysokiej jakości
Duże rabaty • Fachowa obsługa

Zapraszamy do współpracy

klub abstynenta „Hania” 
zaprasza wszystkie dzieci 

na imprezę związaną 
z zakończeniem wakacji, 

która odbędzie się dnia 1 września 2007 r. 
o godz. 15.00 w siedzibie klubu 

ul. Zamkowa 13. 
W programie gry i zabawy.

     Zapraszamy

Sygnały Czytelników

Goleniów jest be!
Pan Józef Dobruchowski przekazał nam swoje wrażenia jakich doświadczył 

w Goleniowie.
Pojechał tam by oddać ostatni hołd zmarłemu Andrzejowi Gołdynowi , 

który mieszkał przed laty w Wyszomierzu, a ostatnio w Goleniowie.
Tłum ludzi zgromadzony w kaplicy nie ma czym oddychać. Żadnej wenty-

lacji, okna i drzwi ewakuacyjne zamknięte. Prośbę o otwarcie drzwi obsługa 
zbywa uśmieszkami.

Ponurego obrazu dopełniają odpadające resztki farby.
Alejka główna cmentarza w miarę uprzątnięta, ale o boczne alejki między 

grobami nikt nie zadbał – trawa i chwasty…
A podobno Rada Miejska bogatego Goleniowa nie wie na co wydać nadmiar 

pieniędzy?
Opr.red. LMM
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OG£OSZENIA dRObNE Cyfrowy druk 
kolorowy 

KseRO KOLOROWe
ul. Boh. Warszawy 7A

NIerUCHOmOŚCI
• kupię mieszkanie � lub 3 pokojowe 

własnościowe w Nowogardzie na os. 
radosława lub w innej części miasta. 
Tel. 0605 5�� 340.

• Zamienię mieszkanie własnościowe 
3 pokojowe w bloku plus garaż na 
dom w Nowogardzie z dopłatą. 091 
39 �1 985.

• kupię dom w Nowogardzie może być 
połowa lub piętro. 607 066 4�5.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, na 
parterze wraz z garażem, o podwyższo-
nym standardzie, cena do uzgodnienia. 
Tel. 0607 347 422.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
58,60 m kw + garaż, bezczynszowe. 
0602 117 641.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 58 
m kw w Nowogardzie. Tel. 513 153 646 
(po 16.00).

• Sprzedam mieszkanie do remontu 167 
m kw w Dobrej. 604 96 11 99.

• Kupię pół domku z małą działką, może 
być do remontu w Nowogardzie. Tel. 
501 307 666.

• Poszukuję do wynajęcia mieszkania 2-3 
pokojowego albo domku w Nowogar-
dzie lub okolicy. 607 36 00 70.

• Sprzedam działkę budowlaną w Wo-
łowcu, 22 ary, pełna dokumentacja 
– pozwolenie na budowę, cena do 
uzgodnienia. Tel. 609 740 578.

• Szukam do wynajęcia garaż w centrum 
miasta. 691 507 129.

• Szukam do wynajęcia mieszkania 3 po-
kojowego. Tel. 697 990 280.

• Kupię garaż w okolicach os. Gryfitów. 
Tel. 667 06 19 48.

• Kupię kawalerkę. Tel. 691 466 449.
• Poszukuję lokalu do wynajęcia (ok. 30 

m kw) w Nowogardzie. Tel. 693 344 753, 
662 055 465.

• Wynajmę pokój dziewczynie z do-
stępem do kuchni i łazienki. Tel. 
782 490 154.

• Sprzedam ziemię w Starej Dąbrowie, 4 
ha. 516 165 008.

• Poszukuję mieszkania 2 pokojowego 
do wynajęcia. Tel. 604 867 363.

• Nowogard – sprzedam dom wolnosto-
jący o pow. 220 m kw z dużym ogro-
dem. 504 64 30 39.

• Pokój z używalnością kuchni i łazienki 
w Szczecinie do wynajęcia. 091 39 104 
15.

mOTOrYZaCJa
• Sprzedam radio cd samochodowe PIO-

NEER DEH-30 MP, MP3, pilot 4x50 W, 
gwarancja nowe + głośniki x 4 samo-
chodowe. Cena kompletu  890,00 zł. Tel 
0605 522 340. 

•  Sprzedam Audi A6, 2,5 TDI, QUATRO, 6 
biegów, XENON, 2XPP. 660 797 830. 

• Sprzedam Daewoo Lanos, 1998 r., 1,5 
benzyna + gaz, poduszka powietrzna, 
centralny zamek, alarm, wspomaganie 
kierownicy, cena 7 300 zł – do uzgod-
nienia. Tel. 692 364 824.

• Sprzedam Mercedes 220 D. 
604 155 460.

• Sprzedam samochód Lanos 1,5 S 4/D, 
srebrny (met), rok 2000; przebieg km 
118 tys, serwisowany, ubezpieczenie do 
13.02.2008. Kontakt tel. 0601 567 580.

• Sprzedam VW Passat kombi, 1900 
poj., 1995 r., biały, TDI, białe tablice, 
stan bardzo dobry, cena 10 000 zł. Tel. 
502 951 228.

• Sprzedam Renault 19, 1990 r., 1,7 ben-
zyna, elektryczne szyby, halogeny, szy-
berdach, cena 2 500 zł. 695 809 775.

• Sprzedam Mercedes 123, w dobrym 
stanie, 1976 r., cena ok. 2 000 zł. Tel. 
512 335 176. Nowogard.

• Fiat Ritmo 1,7 D, nowy przegląd, ubez-
pieczenie, akumulator, rozrząd, opo-
ny, cena 1500 zł do uzgodnienia, Tel. 
605 461 072.

rOlNICTWO 
• Sprzedam konie. Tel. 668 141 971, 091 

39 18 260.
• Sprzedam pasiekę minimum 36 rodzin. 

Tel. 602 350 007.
• Kupię zboże paszowe. 091 39 18 275. 

Płatne od ręki.
• Sprzedam prosięta. 091 39 17 960, 091 

39 17 908.

• Kupię talerzówkę do 60. 091 39 501 40.
• Sprzedam ciągnik własnej konstrukcji 

na olej napędowy, do C-360 blok silnika 
i kabina. 501 237 062.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• Profesjonalne strony internetowe na in-
dywidualne zamówienie – szybki czas 
realizacji, faktury VAT. 0605 522 340.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWaNOpraNIe. 0604 373 143.
• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.
• Wynajmę rusztowanie elewacyjne „Lay-

her” 100 m. Tel. 692 478 465.
• Usługi remontowo – budowlane. 

880 690 324.
• Nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Rehabilitacja osób po udarze mózgu. 

609 799 687.
• Masaże. 510 052 611.
• Tipsy – tanio i profesjonalnie + para-

fina. 504 589 679.
• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 

Tel. 091 39 72 575, 695 085 470.
• Usługi ogólnobudowlane i wykończe-

niowe, tynki włoskie i tynki minionej 
epoki. Tel. 504 602 275.

• Fachowo wykonam remonty mieszkań, 
glazura, malowanie, szpachlowanie, 
panele. Tel. 0781 295 868.

• NapraWa SprZĘTU rTV kosmalski, 
Nowogard poniatowskiego 7. Tel. 
091 39 �1 110, 603 584 553.

• Udzielę korepetycji z języka niemie-
ckiego. 091 39 21 989.

praCa
• Zatrudnimy osobę do prac przy mon-

tażu okien. Wymagane prawo jazdy. Fa-
bryka okien i drzwi „OKNO” Nowogard. 
Tel. 091 39 25 639.

• Zatrudnimy handlowca do pracy w 
biurze i w terenie. Znajomość obsłu-
gi urządzeń biurowych, prawo jazdy i 
dyspozycyjność. Fabryka okien i drzwi 
„OKNO” Nowogard tel. 091 39 25 639.

• FIrma BarTek-Domet zatrudni ma-
gazyniera. Tel. 091 579 0� 63.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub pomoc-
nika. Praca w Nowogardzie. Tel. 0603 
366 286.

• Przyjmę traktorzystów – tylko z do-
świadczeniem, zabiegi na łąkach – teren 
Nowogard- Goleniów. Tel. 790 540 451.

• Poszukuję opiekunki do 1,5 rocznego 
dziecka (od października – listopada). 
Tel. 695 878 802.

• Zatrudnię mechanika samochodowe-
go. Tel. 601 897 368, 091 39 25 627.

• Zlecę wykonanie ogrodzenia z klin-
kieru. Wysokie wynagrodzenie. Tel. 
kom. 0503 03� �34.

• Zatrudnimy ślusarza. Zapewniamy kurs 
na spawacza. Tel. kom. 0503 032 234.

• Zatrudnię kelnerki, barmanów od za-
raz. Praca w Nowogardzie w weekendy. 
Tel. 513 466 161.

• Szukam troskliwej i opiekuńczej opie-
kunki do rocznego dziecka. 0601 
373 129.

• Firma budowlana przyjmie pracow-
ników na stanowiska: glazurnik, 
murarz – tynkarz, szpachlarz - ma-
larz oraz do dociepleń budynków. 
607 519 �51.

INNe
• Sprzedam aparat telefoniczny Erics-

son K700i, z dodatkowym wyposaże-
niem, na gwarancji, zadbany. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam drzwi wejściowe antywła-
maniowe. Tel. 502 649 118.

• GrZeJNIkI c.o., panelowe, �-płyto-
we, do mieszkania, domku, różne 
rozmiary, także nietypowe, nowe i 
używane. Tel. 091 46 00 518 lub 0501 
446 467.

• JUNkerSY gazowe, do kuchni, ła-
zienki, wersja świeczkowa lub elek-
troniczna na gaz ziemny lub propan, 
cena od 400 zł. Tel. 091 46 00 518 lub 
0501 446 467.

• elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody – 380 V, firmy aeG, 
Vaillant moc 18-�1 kw, małe gabary-
ty, idealne do domku, baru, cena od 
150 zł. Tel. 091 469 03 38 lub 0501 
446 467.

• pIeCe gazowe c.o., Vaillant, wiszące 
lub stojące – ogrzewanie lub dwu-
funkcyjne (ogrzewanie + ciepła 
woda) używane z gwarancją serwi-
sową oraz GaZOWe podgrzewacze 
wody 130-190 litrowe, stojące, ideal-
ne gdzie jest kilka łazienek (domek). 
Tel. 091 46 00 518 lub 0501 446 467.

• Przyjmę gruz lub ziemię. 606 615 049.
• Sprzedam szczeniaki foksteriery szorst-

kowłose. Tel. 510 243 997.
• Owczarki niemieckie ośmiotygodniowe 

pieski i suczki po rodowodowych ro-
dziacach sprzedam. Tel. 091 39 21 828.

• Sprzedam sznaucerkę miniaturkę (7 ty-
godni). 697 921 900.

• Dachówkę BRAAS ok. 30 m kw, bardzo 
tanio odsprzedam. 602 309 809.

• Oddam kotki w dobre ręce. 091 39 
23 524 do 15.00.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARd

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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)

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 26 91
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

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Karina Czernicka 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

NOWOGarD - Szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
SZCZeCIN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

Informacja pkS 091/39-�1-887 lub 091/46-98-315

Ważny od �4.06.�007r.

Nowogard 27.08.2007r.
OFerTY praCY 

pUp GOleNIóW, 
FIlIa NOWOGarD

1. Sprzedawca 
2. Kierowca z kat. C + E
3. Kierowca z kat. C
4. Stolarz
5. Ochroniarz 
6. Ślusarz – spawacz
7. Instruktor terapii zajęciowej, 

psycholog 
8. Spawacz, prac. gospodarczy
9. Ślusarz – spawacz, formierz , 

prac. Produkcji 
10.  Monter okien PCV
11.  Pracownik produkcji
12.  Murarz
13.  Szwaczka
14.  Kelner, kucharz, pomoc ku-

chenna
15.  Kierowca kat. B (orzeczenie o 

niepełnosprawności)
16.  Robotnik budowlany

OFerTY praCY 
Z reJONU

1.  Spedytor (Szczecin)
2. Operator maszyn, mechanik, 

os. Do sklejania kartonów 
(Kliniska Wlk)

3.  Os. do obróbki skór norek 
(Żdżary)

4.  Pracownik gospodarczy z 
grup inw. (Szczecin)

5.  Kierowca C+E (Gryfice)
6. Kierowca z kat. D (Maszewo)
7. Spawacz, tokarz, frezer, ślu-

sarz – (Miękowo k. Golenio-
wa)

SZkOleNIa
1. Monter stolarki PCV
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Pomorzanin Nowogard – Kłos Pełczyce 2:3 (1:1)

Przegrali wygrany mecz
Pomorzanin: Piątkowski – Nie-

radka, Gołdyn (44’ Mordzak), 
Skórniewski, Sokulski, Galus (55’ 
Wielgus), Piotrowski, Konieczny, 
Kawa, D. Gruszczyński, K. Miklas.

Bramki dla Pomorzanina: K. 
Miklas -2.

Pomorzanin zagrał najlepszy 
mecz w rozgrywkach ligowych w 
tym sezonie, ale wciąż pozostaje 
jedyna drużyną bez dorobku punk-
towego. Spotkanie z Kłosem było 
prawdziwą huśtawką nastrojów. 
Początkowa radość zmieniła się 
w rozczarowanie, potem przyszły 
znowu chwile radości. I gdy wyda-
wało się, że przeciwnik już się nie 
wywinie ten zadał decydujący cios, 
który odebrał gospodarzom nawet 
remis.

Zaczęło się od naporu Pomorza-
nina. W 4. minucie po dobrze roze-

granym rzucie wolnym Konieczny 
uderzył z 23. metrów pod poprzecz-
kę, ale bramkarz nie dał się zasko-
czyć. Po chwili z dystansu groźnie 
strzelali Nieradka i Sokulski, lecz 
ich strzały mijały bramkę. W 14. 
minucie Pomorzanin przeprowa-
dził kontrę, Konieczny zagrał do 
niepilnowanego K. Miklasa, który 
mając sporo miejsca przyjął piłkę i 
spokojnie przerzucając ją nad bram-
karzem zdobył gola na 1:0. Była to 
pierwsza bramka naszego zespołu z 
akcji w tym sezonie V ligi.

Paradoksalnie prowadzenie wpro-
wadziło sporo nerwowości w poczy-
naniach naszego zespołu. Rozpoczął 
się okres brzydkiej, chaotycznej gry 
opierającej się na bronieniu włas-
nej bramki i dalekich, niecelnych 
wykopach.

Wykorzystał to Kłos. W 27. mi-

nucie jeden z zawodników gości 
potężnym strzałem z rzutu wolnego 
z 20. metrów trafił w poprzeczkę.

W końcówce pierwszej połowy 
wróciły emocje. W 36. minucie Ga-
lus stworzył sobie pozycję strzelecką 
i uderzył z 16. metrów. Bramkarz 
zdołał złapać piłkę. Po chwili ten 
sam zawodnik będąc z prawej 
strony zagrał do znajdującego się w 
polu karnym D. Gruszczyńskiego, 
ale jego strzał został zablokowany. 
Minutę później strzelał K. Miklas, 
uczynił to jednak zbyt słabo.

Kłos poza rzutem wolnym prak-
tycznie nie był w stanie zagrozić 
bramce Pomorzanina. Nie mógł 
sobie stworzyć klarownej sytuacji, 
a za to potrafił wykorzystać błąd 
przeciwnika. W 39. minucie po 
kiksie naszego obrońcy piłka trafiła 
do niepilnowanego rywala, który 
strzałem z 12. metrów pokonał 
Piątkowskiego i do przerwy wynik 
brzmiał 1:1.

W 47. minucie goście wyszli na 
prowadzenie. Zawodnicy Kłosa 
rozklepali naszą obronę i zdobyli 
bramkę na 1:2. To nieco podcięło 
skrzydła Pomorzaninowi. Wróciły 
doskonale znane błędy z niedo-
kładnością na czele. Pomorzanin 
pierwszy groźny strzał w drugiej 
części meczu oddał dopiero w 57. 
minucie, a zrobił to K. Miklas. Kłos 
odpowiedział ciekawie rozegranym 
rzutem wolnym i groźnym strzałem 
z 25, metrów.

W 60. minucie Piątkowski wy-
bił daleko piłkę, Wielgus wygrał 
powietrzny pojedynek z rywalem, 
zgrał piłkę do K. Miklasa, który 
będąc sam przed bramkarzem 
najpierw go położył, a później 
umieścił piłkę w siatce zdobywa-

jąc bramkę wyrównującą. Cztery 
minuty Pomorzanin mógł wyjść 
na prowadzenie. K. Miklas mając 
przy sobie partnera, zdecydował 
się na indywidualne wykończenie 
akcji, ale jego mocny strzał obronił 
bramkarz.

W 67. minucie jeden z zawod-
ników Kłosa otrzymał czerwoną 
kartkę. W dwóch meczach tego 
sezonu Pomorzanin znajdował się 
w podobnej sytuacji, lecz zamiast 
wykorzystać przewagę tracił kolejną 
bramkę. Gdy w 75. minucie w polu 
karnym został sfaulowany K. Miklas 
i sędzia podyktował jedenastkę 
wydawało się, że tym razem ten 
scenariusz się nie powtórzy. Tym 
bardziej, że za dyskusje z sędzią ko-
lejny zawodnik Kłosa ujrzał czerwo-
ną kartkę. Pomorzanin przeciwko 
dziewięciu rywalom nie mógł prze-
grać. A jednak. Najpierw Konieczny 
nie wykorzystał rzutu karnego, a 
dziesięć minut później Nieradka 
sfaulował we włąsnym polu karnym 
kontratakującego rywala i sędzia 
podyktował rzut karny tym razem 
dla Kłosa. Zawodnik gości wyko-
rzysta szansę i było już 2:3.

W doliczonym czasie gry przed 
szansą na wyrównanie stanął Kawa. 
Z rzutu wolnego z 25. metrów 
uderzył potężnie, lecz trafił w po-
przeczkę.

Pozostałe wyniki meczów:
Odra Chojna - Arkonia Szczecin 

3:1,Świt Szczecin - Piast Chociwel 
1:2,Stal Lipiany - Kluczevia Stargard 
2:1,Vineta Wolin - Polonia Płoty 
7:0,Hutnik EKO TRAS Szczecin - 
Orzeł Trzcińsko-Zdrój 3:0,Mieszko 
Mieszkowice - KP Police II 1:1,GKS 
Mierzyn - Sparta Gryfice 1:3.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1.  Vineta Wolin 5 13 16-1
2.  KP Police II 5 13 9-2
3.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 5 12 13-5
4.  Sparta Gryfice 5 11 12-5
5.  GKS Mierzyn 5 9 11-8
6.  Kłos Pełczyce 5 9 9-7
7.  Piast Chociwel 5 8 7-6
8.  Odra Chojna 5 7 9-10
9.  Mieszko Mieszkowice 5 6 4-2
10.  Świt Szczecin 5 6 9-10
11.  Polonia Płoty 5 6 9-16
12.  Stal Lipiany 5 4 6-14
13.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 5 4 6-12
14.  Kluczevia Stargard 5 4 5-9
15.  Arkonia Szczecin 5 1 2-9
16.  Pomorzanin Nowogard 5 0 5-16

Krystian Miklas, który w meczu z Kłosem zdobył 2 bramki tym razem uderzył niecelnie
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RR EKLAMAEKLAMA

banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Nowogard
Tel. 0 605 522 340
e-mail: medmas@wp.pl

Radiowa w
Radio VOX Gryfice 90,7 FM

rozpocząłeś pracę lub staż 
a nie wybrałeś jeszcze funduszu emerytalnego? 

Nie daj się wylosować i przyjdź do najlepszych. 
OFe „Dom” od wielu lat plasuje się w czołówce wszelkich rankingów. 

Sprawdź nas na gospodarczych stronach „Rzeczpospolitej”.
Zadzwoń i umów się na spotkanie 694 281 784

reklama

Turystyka z wędką
W dniach 24 i 25 sierpnia odbyły się na naszym jeziorze wojewódzkie za-

wody wędkarskie pod nazwą „Turystyka z wędką”. Organizatorem imprezy był 
Zarząd Zachodniopomorski Zrzeszenia LZS, Urząd Miasta i Gminy Nowogard 
oraz klub sportowy „Pomorzanin” Nowogard. W zawodach uczestniczyło 8 
zespołów – „Mieszko” z Mieszkowic, 3 druzyny Koła Miejsko-Gminnego PZW 
Nowogard, „Tęczak” Nowogard oraz po jednej drużynie z Łobza i Białogardu 
W sumie 32 zawodników.

Obecni byli przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego – wiceprzewodnczący  
Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS Ryszard Litwiński, oraz szef Woje-
wódzkiej Komisji Turystyki Henryk Paluch.

Sędzią Głównym zawodów był Jan Leśniewski, a nad organizacją czuwał 
Jan Tandecki. (wyniki obok)

Wszyscy zostali wyróżnieni pucharami. Po dekoracjach była grochówka 
– dobra okazja do wymiany wrażeń i doświadczeń.

ireneusz Karczyński

Punktacja drużynowa:

I miejsce – Mieszkowice – 8 810 pkt,

II miejsce – Nowogard I – 8 194 pkt,

III miejsce Nowogard II – 6 440 pkt.

indywidualnie zwycięzcami poszcze-

gólnych sektorów zostali:

A – Ładysław Luberadzki – Nowogard I,

B – Kamil Paleta – Tęczak Nowogard,

C – Grzegorz Zygmunt – Mieszkowice,

D – Konrad Lisowski – Białogard.
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SŁUDWIA 12c

tel. 091 38 52 540
fax: 091 38 47 688

e-mail: biuro@ekotrak.pl
www.ekotrak.pl
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reklamaO dwóch takich 
co ratowali jezioro...

Foto J. Korneluk

Wysypisko w Słajsinie 

Czy będzie 
zamknięte? 
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Wirzchosława, Zefiryn i Zefiryna
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DZIEŃ PALA
W KRZYWICACH
25.08.2007 ( sobota )
Mieszkańcy Krzywic, Stowarzyszenie 

Szanse Bezdroży Gmin Goleniów, Osina, 
Przybiernów, Stepnica, LZS Krzywice ser-
decznie zapraszają na piątą edycję „Dnia 
Pala” w Krzywicach.

Program imprezy:
10.00 – Turniej piłki siatkowej o puchar 

Anpolu
Organizatorzy LZS Krzywice, Kopalnia 

Kruszyw „ANPOL”
Zapisy do godz. 9.30
11.00 – Blok konkurencji zręcznościowo 

sportowych dla dzieci
14.00 – Blok konkurencji dla dorosłych
Między innymi: wspinanie na pal, strzela-

nie z łuku i wiatrówki, cięcie kloca na czas, 
rzut włócznią, wbijanie gwoździ dziurawym 
młotkiem …

19.00 – Zabawa taneczna przy sosnowych 
pochodniach do białego rana

Ciekawe konkurencje, atrakcyjne nagrody, 
loteria, niespodzianki. Gastronomia na miej-
scu, możliwość upieczenia własnej kiełbaski.

POMóżMy 
SOBie

Informujemy, że zamiesz-
czanie ogłoszeń w tej rubry-
ce jest bezpłatne. Zgłoszenia 
są przyjmowane pod nume-
rami telefonów: 091 392 21 
65 do 16.00, po 16.00 - 091 
392 50 87.

Tutaj mogą Państwo za 
pośrednictwem gazety lub 
osobiście zaoferować swoją 
pomoc, np.: odzież, meble, 
żywność, opał.

Nie bądźmy obojętni wo-
bec ludzi znajdujących się w 
trudnej sytuacji.

   Z góry dziękujemy. 
 Redakcja 

Poszukuję, oddam, sprzedam: 
Giełda podręczników szkolnych

Do 15 września wprowadzamy rubrykę, która ułatwi nabycie 
podręczników szkolnych.

Ogłoszenia w tej rubryce są bezpłatne, przyjmowane są pod 
numerem telefonu 091 39 22 165, fax 091 39 25 087 lub w sie-
dzibie redakcji.
• Poszukuję kompletu podręczników do II klasy Gimnazjum nr 

2 w Nowogardzie. Tel. 091 39 25 087.
• Sprzedam komplet podręczników do klasy III Gimnazjum 

nr 2  i pojedyncze książki do klasy II Gimnazujm nr 2. Tel. 091 
39 18 602.
• Kupię komplet książek do klasy II gimnazjum nr 2. Tel. 091 

29 27 142, 091 392 20 244.
• Sprzedam komplet podręczników do kl. I gimnazjum nr 2 w 

Nowogardzie. Stan bardzo dobry, z płytami CD, tel. 091 392 
28 63.
• Poszukuję kompletu podręcznio do II kl. gimnazjum nr 2 w 

Nowogardzie, tel. 091 392 28 63.

Poszukiwana złodziejka
W piątek 10 sierpnia około 

godziny 14.30 w sklepie „Netto” 
doszło do kradzieży torebki ze 
znaczną sumą pieniędzy i tele-
fonem komórkowym. Dzięki 
monitoringowi zainstalowanym 
w sklepie udało się zarejestrować 
moment kradzieży. Poszkodo-
wana po dokonaniu zakupów 
w zamieszaniu spowodowanym 
m.in. przez jej biegające dziecko 
zostawiła torebkę przy kasie. 
Stojąca za nią starsza kobieta 
wykorzystała to i wraz ze swoimi 
zakupami wzięła torebkę należą-

cą do poszkodowanej. Złodziejka 
(widoczna na zdjęciu) w wieku 
około 60 lat ubrana była w bor-
dową bluzkę i czarne spodnie. 
Miała kasztanowe włosy z wyraź-
nie widocznymi kilkucentyme-
trowymi odrostami. Ktokolwiek 
rozpoznaje tę kobietę proszony 
jest o kontakt z nowogardzkim 
komisariatem policji pod nume-
rem telefonu 997.

Ag

Poszkodowana płaci za zaku-
py, złodziejka stoi tuż za nią.

Zaproszenie 
do Żabówka

W ubiegłą sobotę odbyło się 
spotkanie integracyjne w Si-
korkach.

Mieszkańcy są bardzo wdzięcz-
ni sołtysowi Marzenie Kuriacie 
za to spotkanie.

Nie musieli jechać do UM w 
Nowogardzie, aby dowiedzieć 
się o ważnych sprawach i możli-
wościach pozyskiwania funduszy  
- to do nich przyjechali kom-
petentni przedstawiciele władz 
samorządowych.

Na sobotę 25 sierpnia pla-
nowane jest podobne spotka-
nie w Żabówku – zapraszamy 
mieszkańców. Wasze problemy 
poznawać będą - zastępca prze-
wodniczącego Rady Miejskiej 
Tomasz Szafran , przedstawiciele 
UM – Zdzisław Bogdański i Kry-
styna Dwornik oraz Magdalena 
Krzak z Nowogardzkiego Forum 
Organizacji Pozarządowych.

I Kar
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Spotkanie z posłanką PiS

To już kampania wyborcza!
W poniedziałek 20 sierpnia czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej 

pękała w szwach.
Na spotkanie z posłanką rządzącej partii Prawo i Sprawiedliuwość Mi-

rosławą Masłowską przyszło około 100 mieszkańców miasta. Zatęsknili za 
wielką polityką? Nie! Chcieli usłyszeć odpowiedzi na wiele pytań związanych 
z nową ustawą o możliwości wykupu mieszkań spółdzielczych na własność. 
Nie dowiedzieli się niczego!

Posłanka potraktowała spotkanie 
jako wiec przedwyborczy i zdała 
sprawozdanie ze swej poselskiej ak-
tywności. W tej materii mocno prze-
sadziła – każdy ważniejszy problem, 
którym zajmował się Sejm obecnej 
kadencji to jej aktywność i mocne 
zaangażowanie!

Zajmowała się więc bezpieczen-
stwem obywateli, służbą zdrowia (tu 
potencjalnych wyborców okłamała 
twierdząc, że podwyzki 30% dla 
lekarzy i pielęgniarek są załatwione, 
a przecież dopiero na tej sesji Sejm 
je rozptruje pod nadzorem prote-
stujących pielegniarek. Posłanka 
jest przeciwna prywatyzacji służby 
zdrowia), problemami gospodarki 
odpadami. W tej ostatniej dziedzinie 
wykazała się znajomością problemu. 
Podkreśliła to o czym samorządowcy 
mówią od lat – śmieci muszą należeć 
do gminy! Wtedy uporzadkujemy 
gospodarkę odpadami zgodnie z wy-
mogami UE. Obecnie śmieci należą 
do tego kto zajmuje się ich wywozem. 
W interesie takich firm jerst tylko 
jedno – smieci ma być jak najwięcej, 
a wywozić możemy nawet na bardzo 
odległe składowiska. Przecież za to 
pobieramy pieniądze.

Niestety nie znaliśmy „smieciowe-
go biznesu” – nauczyły go dopiero 
niemieckie firmy (sztandarowy w 
Szczecinie Retman).

Ale końca tego wywodu nie wszy-
scy doczekali – część obserwatorów 
zdenerwowanych natretną propagan-
da opuściła salę.

Przystąpiono do meritum czyli 
spółdzielczości mieszkaniowej. Praw-
dziwy popis … nieznajomości prob-
lemu dała specjalistka tej dziedziny 
doradca posłanki. Tyle demagogii 
i arogancji dawno nie słyszałem na 
publicznym zebraniu. W pewnym 
momerncie zaprotestowałem i …
oberwało mi się! Dowiedziałem się, 
że pracuję w szowinistycznej gaze-
cie, a mój wydawca wymieniony z 
nazwiska na pewno nic o spotkaniu 
nie pozwoli napisać! Obywatele za-
interesowani wykupem dowiedzieli 
się, że prezesi spółdzielni to złodzieje 
i krętacze, spółdzielnie ukrywają 
przed członkami mieszkania i całe 
piętra, jeżdżą na samowolne urlopy 
do drogich kurortów i radzą jakby tu 
ominąć uchwaloną ustawę…

Na przykładzie naszej SM „Gard-

no” dowiedzieliśmy się, ze dysponuje 
ona majątkiem wartym ponad 80 
milionów złotych i to specjalistka 
nazwała … dochodenm spółdzielni, 
a niezapłacone odsetki od kredytów 
nazwała stratami. Prezes Smolira 
został skarcony za to, ze zapraszał 
mieszkańców na spotkanie (no bo 
przecież spotkania nie organizował!), 
a o głos nie mógł się doprosić, bo jest 
przecież tylko pracownikiem najem-
nym spółdzielców!

Były tez narzekania na mafijny 
klan notariuszy, którzy na pewno nie 
zdążą załatwiać spraw kupujących 
lokale bo jest ich za mało (Pytanie 
bez odpowiedzi: skoro ustawodawca 
wiedział, że notariusze będą zawaleni 
wnioskami to dlaczego nie wydłużył 
terminu załatwiania, a uznał, że trzy 
miesiące wystarczy?).

Argumentem przemawiającym za 
złą wolą prezesów jest …ocieplanie 
budynków z wielkiej płyty. Budynki 
– według „ pani ekspert” są nasycone 
azbestem a ich stan techniczny kwali-
fikuje je tylko do rozbiórki! Tu znów 
moje pytanie które nie padło: Skoro 
te budyynki to ruina to czym uszczę-
śliwia się lokatorów? Czy właściciele, 
których nie stać było na wykup za ty-
siące złotych będą w stanie utrzymać 
i remontować rudery?

Padło też stwierdzenie, że zadlu-
żone mieszkania można wykupywać. 
Można tylko kto trzeźwo myślący 
będzie kupował lokal z hipoteką za-
dłużenia około 200 tysięcy złotych?

Spółdzielnie mają zaciągniete kre-
dyty. Najpoważniejsze zobowiązania 
to odsetki należne skarbowi państwa. 
Dlaczego ustawodawca nie wniósł 
pod obrady Sejmu projektu ustawy 
oddłużającej te zobowiązania SM? 

Teraz problemem nie jest to co 
robili prezesi przez mijające 50 lat, 
tylko co będzie jutro, pojutrze, za 
rok? Każda SM ma swoje specyficzne 
problemy i musi je rozwiązywać tu 
na miejscu, z udziałem wszystkich 
zainteresowanych lokatorów. De-
magogiczne przemowy na wiecach 
wyborczych nic nie wniosą! I to 
powinniśmy wiedzieć udając się do 
urn wyborczych…

Lesław M. Marek
PS. O „zbawiennych” wzorach pism 

do spółdzielni i o klanie prezesów 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
wkrótce…
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Kochanym rodzicom

Danucie i Wacławowi
Proskurnickim

z okazji 60 rocznicy
pożycia małżeńskiego

najserdeczniejsze gratulacje
oraz życzenia szczęścia, 

spokoju i zdrowia
na dalsze lata wspólnego życia

składają 
córki z mężami i dziećmi

O dwóch takich co ratowali jezioro
Od dłuższego czasu wszyscy zmagamy się z kłopotami jakie powoduje zbyt wysoki poziom jeziora. 

Dwóch mieszkańców naszego miasta twierdzi, ze znaleźli przyczynę tych problemów.

Kłopoty z naszym jeziorem trwają od począt-
ku lata. Najbardziej jest to widoczne na repre-
zentacyjnej, wydawałoby się, alejce w okolicy 
fontanny, która jest właściwie nie do przejścia. 
Panowie Mieczysław Kąkolewski i Józef Radzicki 
postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i ruszyli 
w poszukiwaniu rozwiązania tego problemu. W 
Nowogardzie mieszkają od 1945 roku, więc te 
okolice znają doskonale. To właśnie pomogło im 
niemal natychmiast znaleźć powód zbyt wysokiego 
stanu wody.

Dla nikogo nie jest tajemnicą, że woda z naszego 
jeziora odpływa rzeczką przechodzącą pod ulicą 
Wojska Polskiego i biegnącą dalej między masarnią 
a zakładem energetycznym. Właśnie tam obaj pa-
nowie skierowali swe pierwsze kroki. Już po chwili 
znaleźli niezabezpieczoną studzienkę, której właz 
został zapewne sprzedany w którejś ze składnic 
złomu. Zaopatrzeni w narzędzia ogrodnicze zaczęli 
wyjmować z niej różne śmieci takie jak potłuczone 
izolatory ze słupów wysokiego napięcia, worki 
foliowe i inne. Wszystko to skutecznie tamowało 
przepływ wody. Jak mówią gdy oczyścili studzienkę 
woda zaczęła się kotłować a nurt znacznie przyspie-
szył. W ciągu kilku godzin poziom wody powyżej 
studzienki spadł aż o 20 cm.

Jak się okazało to nie był koniec zaniedbań me-
lioracyjnych. Kilka metrów za studzienką rzeczka 
płynie wąskim rowem, której brzegi porośnięte 
są trzciną. Zapewne ich koszenie uwzględnione 

Niezabezpieczona studzienka została wypełnio-
na różnymi śmieciami, które skutecznie tamowały 
przepływ wody. 

Panowie Mieczysław Kąkolewski i Józef Ra-
dzicki oczyścili około pięćdziesięciometrowy 
odcinek rzeczki, wyręczając tych, którzy powinni 
to robić. 

Gruz i ziemia zostały zepchnięte do rzeczki, tak, 
jakby ktoś chciał ją zasypać. 

jest w spisie corocznych zadań, ale chyba nikt już 
nie pilnuje jakości wykonanej pracy. Wykonawca, 
który wziął pieniądze za to zlecenie skosił trzcinę, 
ale zabrakło mu siły by wyciągnąć ją z rzeczki. Zu-
pełnie bezinteresownie wyręczyło go dwóch niemal 
osiemdziesięcioletnich mężczyzn. Oczyścili około 
pięćdziesięciometrowy odcinek kanału i teraz jak 
na dłoni widać w jak szybkim tempie ubywa wody 
z naszego jeziora.

Okolica rzeczki stała się dzikim wysypiskiem 
śmieci. Znaleźć można tam nawet stary tapczan 
i zużytą lodówkę. Ktoś przy pomocy wywrotki 
zwiózł tam sporo ziemi i gruzu. Część została 

zepchnięta do rzeczki. Jeśli ktoś zamierza ją zasy-
pać skutki tego mogą być nieciekawe. Nietrudno 
się domyślić co się stanie gdy pozbawi się jezioro 
odpływu. Co chwilę będzie występowało ze swoich 
brzegów utrudniając życie mieszkańcom Nowogar-
du i zniechęcając do odwiedzania naszego miasta 
tych nielicznych, którzy się na to decydują. Jezioro 
w środku miasta z wiecznie zalanymi i podmokły-
mi brzegami traci swoje walory. Warto więc zadbać 
by taka sytuacja się nie powtarzała. I powinni to 
robić ci, którzy z racji wykonywanego zawodu mają 
taki właśnie obowiązek. Fakt, że dwóch starszych 
mężczyzn wyręcza lokalne władze chluby im nie 
przynosi.

Ag

Wysypisko w Słajsinie 

Czy będzie zamknięte? 
Urząd Miasta i Gminy Nowogard otrzymał 

pismo od  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochro-
ny Środowiska iż na podstawie ustawy Prawo 
Ochrony Środowiska zostało wszczęte  z urzędu 
postępowanie administracyjne w sprawie: wstrzy-
mania użytkowania instalacji do składowania 
odpadów o całkowitej pojemności ponad 25 000 
ton tj. składowiska odpadów innych niż niebez-
pieczne i obojętne w m. Słajsino gm. Nowogard 
w związku z brakiem wymaganego pozwolenia 
zintegrowanego.

Skontaktowaliśmy się telefonicznie z WIOŚ . Oto 
co usłyszeliśmy: Zgodnie z ustawą

 do 30 kwietnia 2007 roku wszystkie składowiska 
powinny mieć pozwolenia zintegrowane.

 W stosunku do tych, które nie otrzymały takiego 
pozwolenia wszczynamy z urzędu 

postępowania administracyjne Jest nam wiadomo, 
że Związek R-XXI wystąpił o takie pozwolenie. Jeśli 
zwróci się do nas z prośbą proces postępowaniaadmi-
nistracyjnego będzie wstrzymany do czasu podjęcia 
decyzji przez Wojewodę. Wojewoda ma 6 miesięcy 
na podjęcie decyzji.

O wyjaśnienie poprosiliśmy także Antoniego 
Bielidę Przewodniczącego Zarządu  Celowego 
Związku Gmin R-XXI. Oto skróty jego wypowie-
dzi: Inspektorat wszczyna postępowanie z urzędu 
ponieważ zgodnie z prawem unijnym każde wy-
sypisko musi posiadać pozwolenie zintegrowane. 

Związek R-XXI eksploatuje aktualnie 5 składowisk 
i na wszystkie składowiska przygotowalismy wnioski 
o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego. Przyznaję, 
że składowisko w Słajsinie może takiego pozwolenia 
nie uzyskać. Trzeba jednak wiedzieć, że procedura 
zamknięcia składowiska jest skomplikowana i 
czasochłonna.Użytkownik po decycji o zamknięciu 
ma według przepisów 2 lata na realizację tego po-
stanowienia.

Nasze składowisko w Słajsinie jest objęte odmien-
ną procedurą ponieważ w Ministerstwie Ochrony 
Środowiska złożony jest wniosek o budowę przy 
tym składowisku Zakładu Przetwarzania Odpadów. 
Najbliższe składowiska administrowane przez R-
XXI to Maszewo, Węgorzyno, Gryfice i Trzebiatów. 
Oceniam, że pozwolenia powinny być wydane do 
końca września. 

Pożyjemy, zobaczymy…
LMM

Spartakiada 
w Miętnie

Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS zaprasza dru-
żyny LZS na spartakiadę do Miętna. 

Początek w niedzielę, 26 sierpnia, o godz. 
10.00.
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Informujemy, że   

�4 sierpnia �007 r.
piątek w godz.  8.�0 - 9.�0 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 

Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

cyfrowy druk 
kolorowy 

KSeRO KOLOROWe
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A
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Córka Moniki i Bartka 
ur. 14.08.07 z Wojcie-
szyna

Syn Joanny Kolanek 
ur. 19.08.07 z Błotna

 Witamy wśród nas...

Córka Anny Skotak ur. 
19.08.07 z Wierzbięci-
na

Córka Emilii Jabłoń-
skiej ur. 17.08.07 z 
Łobza

Syn Jolanty Kurzyń-
skiej ur. 17.08.07 z Wo-
łowca

Córka Anny Świąder 
ur. 17.08.07 z Mołda-
wina

Syn Moniki Wochna 
ur. 20.08.07 z Nowo-
gardu

Córka Andżeliki Ja-
roszuk ur. 20.08.07 z 
Runowa

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze

śp. Andrzeja 
Gołdyna

serdeczne podziękowania
składa rodzina

poDzIękoWaNIa

inwazja „eso” na europę Środkowo - Wschodnią
Kilka lat temu nowogardzki przedsiębiorca Stanisław 

Osajda zdecydował się na poszerzenie swojej działalności 
o produkcję specjalnych kombinezonów ochronnych do 
pracy w szkodliwych polach elektromagnetycznych. Jego 
najmłodsze dziecko, kombinezon ESO 3 Aleksander, właś-
nie przeszło pomyślnie testy i jest gotowe do pracy.

Przez wiele lat firma „Eso” zajmowała się dystrybucją 
artykułów fryzjerskich. Z racji swych zawodowych 
obowiązków Stanisław Osajda spotykał się z ludźmi 
borykającymi się z problemem wychodzących włosów. 
W wielu przypadkach byli to emerytowani wojskowi 
pełniący niegdyś służbę w obrębie pól elektromagne-
tycznych wytwarzanych przez radary. Jako były żołnierz 
łącznościowiec wojsk powietrzno – desantowych zaczął 
zgłębiać temat szkodliwego wpływu wysokich częstotli-
wości fal elektromagnetycznych. Gdy zdał sobie sprawę, 
że praca w tak szkodliwym środowisku może skończyć 
się groźnymi chorobami z białaczką włącznie a nawet 
śmiercią zdecydował się na rozpoczęcie prac.

„Zawsze dominowało mnie to, że mogę się tym przyczynić 
do przedłużenia życia wielu ludzi. – mówi Stanisław Osajda 
- Człowiek nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia, bo to ani nie 
boli, ani nie parzy a nawet nie jest hałaśliwe. Przed innymi 
zagrożeniami, widocznymi i wyczuwalnym, człowiek się 
broni. Przed falami elektromagnetycznymi człowiek się 
nie broni, bo w wielu przypadkach nie ma świadomości za-
grożenia, a przecież szkodliwość tych fal jest potwierdzona 
naukowo. – oczywiście względy typowo rynkowe miały 
również wpływ na tę decyzję – W krajach byłego bloku 
wschodniego wytworzyła się spora luka w tej dziedzinie. 
Wszystkie te wyroby były wycofane, choć były przestarzałe, 
innej generacji. Pomyślałem, że w tę lukę można wejść.”

Stanisław Osajda zamiast spokojnie żyć ze sprzedaży 
artykułów fryzjerskich renomowanych firm zdecydował 
się zaryzykować własne pieniądze. W roku 2006 ruszyły 
prace nad kombinezonem.

Zaczęły powstawać pierwsze egzemplarze. Wszystkie 
były robione pod okiem pracowników laboratorium 

Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii. Już od 
początku wyniki testów były zadowalające, kolejne kom-
binezony zyskiwały aprobatę wojskowych naukowców. 
Jednak prace trwały nadal. 25 lipca 2007 roku Zakład 
Ochrony Mikrofalowej WIHiE wydał postanowienie kwali-
fikacyjne stwierdzające, że kombinezon Eso 3 Aleksander 
spełnia wymagania sanitarno – higieniczne przy pracy 
przy urządzeniach wytwarzających promieniowanie 
elektromagnetyczne w zakresie pasma częstotliwości 
VHF, L, S, C i X. Pod tym nieco skomplikowanym stwier-
dzeniem kryje się prosty fakt: w tym kombinezonie 
można pracować przy wszystkich spotykanych źródłach 
promieniowania elektromagnetycznego zarówno w 
wojsku jak i w obiektach cywilnych. Warto dodać, że 
najnowszy kombinezon ESO został przebadany zgodnie 
z NATO-wskimi dyrektywami i osiągnął wyniki wysoko 
ponad wymaganą normę.

Jak mówi właściciel firmy „Eso” odczuwa osobistą 
satysfakcję, że uzyskanie pozwolenia i załatwianie wszel-
kich formalności nie wiązało się z żadnym nielegalnym 
działaniem. Nie musiał nikogo zachęcać przy pomocy 
koperty wypełnionej banknotami by przymknął na coś 
oko czy przyspieszył jakąś procedurę: „WIHiE jest na tyle 
wiarygodną instytucją, że nie można tam kupować pozwo-
lenia, nie można forsować czegoś za jakąś łapówkę i z całą 
odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że jednak można 
coś osiągnąć na czystych, uczciwych zasadach. Firma „Eso” 
płaciła jedynie za zlecone badania. ”

Uzyskanie postanowienia kwalifikacyjnego to dopiero 
początek.

„Ze względu na to, że jest to ubiór specjalistyczny jest 
więc ściśle kontrolowany przez WIHiE jak i przez firmę”Eso”. 
– mówi Stanisław Osajda – W przypadku tego typu produk-
cji wprowadzane są najwyższe standardy, ja osobiście nie 
mogę sobie pozwolić na to, by wypuścić na rynek produkt, 
który mógłby kiedyś być zakwestionowany. Firma nie 
tylko więc dostała pozwolenie na wypuszczenie na rynek 
tego produktu, ale również nasza firma dysponuje kartą 

ubioru, która jest do-
kumentem ścisłego 
zarachowania. Są na 
nim podane wszystkie 
częstotliwości, jakie 
p r z e p r o w a d z o n o 
badania, do czego 
służy wraz z instruk-
cją obsługi. Sprzeda-
jąc ten kombinezon 
firma przekazuje te 
dokumenty. Do koń-
ca użytkowania tego 
kombinezonu ta kar-
ta jest wypełniana, 
co jakiś czas przepro-
wadzane są badania 
potwierdzające przy-
datność kombinezo-
nu do użycia. Musimy 
zdawać sobie sprawę, 
że specjalny ubiór ochronny to nie tylko nazwa, to jest rze-
czywiście kombinezon służący tylko i wyłącznie do pracy 
w polach elektromagnetycznych. Należy zdawać sobie 
również sprawę z tego, że z chwilą, gdy nastąpią jakie-
kolwiek zmiany, gdy skończy się dany składnik materiału 
moim obowiązkiem jest co piąty kombinezon przekazać do 
badania. Nie może być tak, że popadniemy w rutynę. To nie 
jest produkcja seryjna, tak jak fartuch, bluzka czy garnitur. 
Ta produkcja jest ściśle nadzorowana przez Wojskowy 
Instytut Higieny i Epidemiologii, który w każdym momencie 
może zażądać próbkę materiału czy szycia. Pozwolenie na 
produkcję nie jest wydane dożywotnio.”

Mówi się, że rutyna zabija, w tym przypadku dosłow-
nie.

Kilka egzemplarzy kombinezonów już pracuje. Cieszyć 
może fakt, że jest zainteresowanie na kolejne. 

„W maju zostałem zaproszony do Krzesin pod Poznaniem 
by jako twórca zaprezentować kombinezon przed repre-
zentantami sił powietrznych kraju. Poczułem się bardzo 
wyróżniony, ze znalazłem się wśród firm, które współpracu-
ją z Wojskiem Polskim i miałem ponad godzinną prelekcję 
by zaprezentować najnowszy wynalazek.” – mówi z dumą 
właściciel firmy „Eso”.

Stanisław Osajda nie zamierza ograniczać się tylko i 
wyłącznie do rynku polskiego. Już teraz działa przed-
stawicielstwo firmy w Czechach. Działalność w tym kraju 
znacznie ułatwia fakt, ze jej szef zna doskonale język 
wojaka Szwejka i Pavla Nedveda jak i kulturę i obyczaje 
tego kraju. To jednak nie koniec. W końcowej fazie 
przygotowań jest uruchamianie przedstawicielstw na 
terenie Węgier, Słowenii i Ukrainy. Pozostaje nam życzyć 
powodzenia czekając aż rodzima, nowogardzka firma 
stanie się podmiotem działającym na terenie Europy 
Środkowo - Wschodniej, a może i większym.

Ag
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POSZUKUJeMy KOBieT i MĘżCZyZN 
NA STANOWiSKO:

pracoWNIk ocHroNy z lIceNcJĄ
MIEJSCE PRACY LOTNISKO GOLENIÓW

OFeRUJeMy:
- UMOWĘ O PRACĘ
- SZKOLENIA
- ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE

ZGŁOSZENIA:
Adres e-mail: kadry.szczecin@solidsecurity.pl

Adres Biura: Al. Wojska Polskiego 186, 71-343 Szczecin
Telefon komórkowy: 608 692 631

P.H. HURTPOL  
ul.MŁynarska 1A  Nowogard  

zatrudni  osoby  
do pracy 

w dziale obsługi klienta
Nasze oczekiwania:
- wykształcenie min. średnie,
- obsługa komputera, 
- łatwość w nawiązywaniu kon-

taktów z nowo poznanymi 
ludźmi, 

- mile widziane doświadczenie w 
pracy biurowej.

Oferty: kadry@hurtpol.pl 
lub  tel.091 579 29 18

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Naprawa 
i konserwacja podwozi

Mechanika i blacharstwo
Michał Jankowski

                         Wojtaszyce �7
                     Tel. 0788 667 958

Czy musiało „upłynąć” aż tyle wody?

Zalewane mieszkanie 
przy ul. Zielonej

W związku z prośbą o interwencję udałem się do mieszkania jednego z 
bloków, przy ul. Zielonej, należących do SM „Gardno”, aby zapoznać się z 
sytuacją na miejscu. A chodziło o skutki jakie wywołane zostały  brakiem 
zadaszenia nad wejściem do lokalu, które to zadaszenie zostało zlikwido-
wane w trakcie prac ociepleniowych  prowadzonych przez spółdzielnię

Od 8 miesięcy, miesz-
kanie przy ul. Zielonej 
7/19 jest zalewane przy 
każdej większej ulewie. 
Pani Jadwiga, która za-
mieszkuje lokal wraz z 
rodziną powiedziała, że 
było już 7 poważnych 
zalań. Lokal ten znajdu-
je się na najniższej kon-
dygnacji budynku na 
poziomie  piwnic. Kło-
poty zaczęły się w trak-
cie trwania, wcześniej 
wspomnianych, prac 
ociepleniowych budyn-
ku, kiedy to rozmonto-
wane zostało zadasze-
nie chroniące ganek i 
wejście do mieszkania 
przed deszczem. 

Niestety po zakoń-
czeniu tych prac nikt z 
osób odpowiedzialnych 
nie raczył zamontować 
zadaszenia ganku na nowo.

Z tego powodu Pani Jadwiga stała 
się jakby więźniem własnego miesz-
kania, jakikolwiek wyjazd na dłuższy 
okres jest dla niej i jej rodziny nie-
możliwy ze względu na możliwość 
kolejnego zalania lokalu przy bardziej 
wzmożonym opadzie deszczu. Po-
nadto, z powodu, ciągłego zalewania 
w mieszkaniu zaczyna występować 
wilgoć co powoduje nieprzyjemny 
zapach i stwarza zagrożenie dla zdro-
wia jego mieszkańców. 

Dodatkowo z powodu braku ba-
rierki wokół ganku zagrożenie dotyka 
również dzieci, które bawią się na 

podwórzu w pobliżu nie zabezpie-
czonego wejścia do mieszkania (na 
zdjęciu).

P.S  O wyjaśnienia poprosiłem  
prezesa spółdzielni Mieszkaniowej 
Gardno pana Jana Smolirę. Z satys-
fakcją informuję, że Prezes Smolira  
wykazał się właściwą postawą w tej 
drażliwej kwestii, gdyż po rozmowie 
z panią Jadwigą zobowiązał się od-
budować zadaszenie ganku do końca 
września, zobowiązanie to potwierdził 
też w rozmowie ze mną. Tak więc lepiej 
późno niż wcale. Mam nadzieję, że w 
ramach tej naprawy zostaną również 
wykonane barierki zabezpieczające. 

ps

Woda w Miętnie 
– wielkie nieporozumienie

W poprzednim wydaniu „DN” opisywaliśmy sprawę nowego wodociągu 
w Miętnie. Jeden z mieszkańców stwierdził, że PUWiS nie wywiązał się 
całkowicie ze swoich obowiązków. Okazało się, że rzeczywistość wygląda 
nieco inaczej.

Mieszkaniec Miętna stwierdził, że 
PUWiS tylko częściowi wywiązał się 
ze swoich obowiązków doprowadzając 
wodę do studzienek wodomierzowych. 
Dodatkowo na jego podwórku wykopa-
no głęboki dół, w którym od dłuższego 
czasu zbiera się woda w związku z czym 
musiał zaopatrzyć się w pompę do jej 
odciągania. Proszeni o wyjaśnienie pra-
cownicy PUWiS-u nie znali wówczas 
sprawy i potrzebowali czasu by się z 
nią zapoznać.

Jak wyjaśnili, wodę podciągnęli do 
studzienek wodomierzowych bo taki 
jest zakres ich robót. Resztę, a więc 
odcinek od studzienki do budynku, 

powinien zrobić właściciel posesji we 
własnym zakresie. Twierdzenie, że 
jest to również obowiązek wykonawcy 
inwestycji jest nieporozumieniem. 
Głęboki dół wykopany na posesji 
mieszkańca Miętna opisywany przez 
nas w poprzednim wydaniu gazety, nie 
został wykonany, jak sugerowaliśmy, 
przez pracowników PUWiS-u.

Wczoraj planowane było wyłączenie 
wody w starym wodociągu. W związku 
z tym, że niemal połowa mieszkańców 
Miętna nie ma podłączonego nowego 
wodociągu zdecydowano się na prze-
sunięcie tego terminu. Nie ustalono 
jeszcze kiedy to nastąpi.                   Ag

Woda zamiast ropy
Policjanci z Nowogardu zatrzymali dwóch mężczyzn którzy sprzedawali 

na terenie powiatu goleniowskiego olej napędowy który okazał się wodą 
zmieszaną z substancją oleistą. 

Do zatrzymana doszło we wto-
rek 21 sierpnia 2007r. Policjanci 
otrzymali telefoniczną informację 
od mieszkańca goleniowa o pró-
bie oszustwa. Po chwili zatrzymali 
samochód marki skoda favorit, w 
którym znajdowała się metalowa 
beczka o pojemności 200 litrów z 
substancją wodno-oleistą. Do aresztu 
trafili mężczyźni nim się poruszający: 
Wiesław M. lat 47 i Piotr K. lat 46 
Obaj są mieszkańcami województwa 
dolnośląskiego. W trakcie wstępnych 
czynności przyznali się, że sprzeda-
wali wodę zamiast oleju napędowego. 
Cena jednego litra tego „okazyjnego” 
oleju wynosiła 2 zł 50 gr. 

Ze wstępnych ustaleń wynika że 
zatrzymani mężczyźni dokonali kilku 
takich oszustw na terenie powiatu 

goleniowskiego. Samochód zabez-
pieczono na poczet przyszłych kar. 
Podejrzani byli już wcześniej noto-
wani za przestępstwa i wykroczenia. 
Grozi im kara pozbawienia wolności 
do lat 8.

Ag

Pamiętali o nas
- Michał Lewandowski (aktual-

nie w Anglii) i Franciszek Palenica 
nadesłali życzenia z okazji 15-lecia 
naszej gazety

- pielgrzymi Ernest z Kamilą przy-
słali nam pozdrowienia „sprzed tronu 
Jasnogórskiej Pani”.

Serdecznie dziękujemy!
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Inżynier automatyk
(miejsce pracy Nowogard)

Do zadań zatrudnionego kandydata należeć będzie nadzór i obsługa 
techniczna systemów, maszyn i urządzeń; organizacja zasad prawidłowej 
eksploatacji urządzeń produkcyjnych, a także dostosowanie parametrów 
technicznych oraz zapobieganie przestojom procesów produkcji. Osoba na 
w/w stanowisku odpowiedzialna będzie za: prawidłowe, bezawaryjne funk-
cjonowanie maszyn produkcyjnych; koordynację napraw i remontów urzą-
dzeń produkcyjnych oraz za programowanie robotów on-line i off-line. 
Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne o profilu (automatyka, elektronika, 

elektryka) 
• minimum 2-3 lat doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie 

produkcyjnej 
• znajomość systemów automatyki produkcji 
• swoboda w posługiwaniu się pakietem MS Office i narzędziami infor-

matycznymi
• znajomość układów sterowania, a w szczególności sterowników PLC 

firmy SIEMENS (Simatic S5/S7), Mitsubishi 
• znajomość układów elektropneumatyki  i elektrohydrauliki
• znajomość programowania robotów ABB będzie dodatkowym atutem 
• uprawnienia dozorowe i/lub eksploatacyjne SEP do 1kV  
Oferujemy:
• pracę w stabilnej firmie 
• możliwość rozwoju zawodowego (zagraniczne szkolenia zawodowe) 
• interesującą pracę w środowisku międzynarodowym 
Zainteresowanych kandydatów prosimy o składanie dokumentów w 
siedzibie firmy

rieter automotive poland ul. armii krajowej �8D,
7�-�00 Nowogard

Technik automatyk
(miejsce pracy Nowogard)

Do zadań zatrudnionego kandydata należeć będzie nadzór i obsługa 
techniczna systemów, maszyn i urządzeń, dostosowanie parametrów 
technicznych oraz zapobieganie przestojom procesów produkcji. Osoba 
na w/w stanowisku odpowiedzialna będzie za: prawidłowe, bezawaryjne 
funkcjonowanie maszyn produkcyjnych; a także za programowanie ro-
botów on-line i off-line. 
Wymagania:
• wykształcenie średnie techniczne o profilu (automatyka, elektronika, 

elektryka) 
• minimum 2-3 lat doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie 

produkcyjnej 
• znajomość systemów automatyki produkcji 
• swoboda w posługiwaniu się pakietem MS Office i narzędziami infor-

matycznymi
• znajomość układów sterowania, a w szczególności sterowników PLC 

firmy SIEMENS (Simatic S5/S7), Mitsubishi 
• znajomość układów elektropneumatyki  i elektrohydrauliki
• znajomość programowania robotów ABB będzie dodatkowym atutem 
• uprawnienia dozorowe i/lub eksploatacyjne SEP do 1kV  
Oferujemy:
• pracę w stabilnej firmie 
• możliwość rozwoju zawodowego (zagraniczne szkolenia zawodowe) 
• interesującą pracę w środowisku międzynarodowym 
Zainteresowanych kandydatów prosimy o składanie dokumentów w 

siedzibie firmy

rieter automotive poland ul. armii krajowej �8D,
7�-�00 Nowogard                                                                           

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603z późniejszymi zmianami) oraz 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i 
trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. 
U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz.2108)

Burmistrz Nowogardu
ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości składającej się 

z działek nr nr 84/4� i 84/� 
o łącznej pow. 11�0 m� niezabudownych, 

położonych w obrębie nr � m. 
Nowogard przy ul. zielonej.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działek m- nr 84/43 
o pow.871 m2 i 84/3 o pow. 259 m2 niezabudowanych, położonych w obrębie 
nr 3 m. Nowogard przy ul.Zielonej.

Działki posiadają urządzone księgi wieczyste:
-    dla działki nr 84/43 - Kw Nr 14437
-    dla działki nr 84/3   - Kw Nr 27196
w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie są obciążone żadnymi prawami 

rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Inwestycja obejmuje realizację zabudowy budynku mieszkalno-usługowego 

trzykondygnacyjnego (w tym poddasze użytkowe) z lokalami usługowymi 
wybudowanymi w parterze.

Przetarg odbędzie się w dniu �1.09.�007r. o godz.10.00 w sali obrad /I piętro/ 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.

cena wywoławcza nieruchomości - 60.947,00 zł. w tym:
cena działki nr 84/43 -   46.816,00 zł 
cena działki nr 84/3              -   14.131,00 zł
postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 700,00 zł.

O wysokości postąpienia decyduj ą uczestnicy przetargu.
Do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VaT w wysokości 

��%.
Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości 

do sprzedaży w wysokości ��0,00 zł - za wycenę nieruchomości, 1.�80,00 zł 
- koszty geodezyjne, 1�,77 zł - koszty dokumentacji kartograficznej, (podstawa 
- Uchwała Nr Y/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003r.).

Urządzenia infrastruktury technicznej znajdują się w ulicy zielonej tj. 
instalacja wodna, sanitarna, gazowa, energetyczna i telefoniczna.

Nabywca nieruchomości zobowiązuje się rozpocząć budowę w ciągu � 
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 
wysokości 70.000,00 zł w terminie jednego miesiąca licząc od daty doręczenia 
wezwania przez Gminę Nowogard do zapłaty tej kary.

Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w przypadku nie 
rozpoczęcia inwestycji w w/w terminie w/g zasad określonych w art.594 Kodeksu 
Cywilnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 
10% wartości nieruchomości tj.6.100,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej 
do dnia 18.09.�007r. do godz. 14.30 lub na konto: BANK PEKAO S.A. Nowogard 
nr 61 1240 3884 1111 0000 4209 2470.

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetar-
gowej 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 
ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, 
wpłaconego wadium nie zwraca się.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powia-
domiony 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   
wiadomości uzasadnione przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 
l, tel. (091) 39-26-225 lub (091) 39-26-226.

Z up. Burmistrza Nowogardu Artur Gałęski



DZIENNIK
NOWOGARDZKI 9�4-�7.08.�007 r. 

cyfrowy druk 
kolorowy 

KSeRO KOLOROWe
ul. Boh. Warszawy 7A

Gwarancja profesjonalnego 
zarządzania Wspólnotą

Licencjonowany Zarządca Nieruchomości z długo-
letnim stażem w zarządzaniu Wspólnotami Mieszka-
niowymi bardzo chętnie przyjmie ofertę zarządzania 
Wspólnotami Mieszkaniowymi.
Nr licencji zawodowej zarządcy nieruchomości 7259 
z dnia 28 maja 2001 r.
Tel. kontaktowy 69� 866 89� od 9.00 do 22.00

Firma MJO Tartak Goleniów
zatrudni mężczyzn do produkcji palet

Mile widziani renciści i emeryci
ul. Tartaczna 1, Goleniów, tel. 091 418 02 25

Wspólnota Mieszkaniowa 
w Nowogardzie
poszukuje 

firm budowlanych 
do większych prac budowlanych.

Tel. 608 444 871

Danfarm’94 is seeking for

FARM SeCReTARy
Danfarm’94 is located near Resko, Zachodniopomorskie Province, are looking 

for FARM SECRETARY to take care and be helpful in the office to run larger farm 
with 1.400 hectares and five full time employees.

We have several of different crops in our production, and we are looking for young 
male/female, there are speaking English very well and have driving licence B.

Job Description: 
Phone service
Contract of trade regarding farming
Research of prices and market prices
Any odd jobs
We offer you long-term employment and an attractive salary.
Make an application to:

Morten Laursen (English speaking), Danfarm’94, Resko, 
Phone 60 22 26 069  or 00 45 40 33 91 24

klub abstynenta „Hania” 
zaprasza wszystkie dzieci 

na imprezę związaną 
z zakończeniem wakacji, 

która odbędzie się dnia 1 września 2007 r. 
o godz. 15.00 w siedzibie klubu 

ul. Zamkowa 13. 
W programie gry i zabawy.

     Zapraszamy

Urząd Miejski w Nowogardzie informuje, iż w każdą 
sobotę od dnia 1 września do �0 września �007r. 
przyjmowane będą wnioski o wymianę dowodu osobistego. 

Biuro Dowodów osobistych pokój nr 11 
będzie czynne w godzinach od 8.00 do 14.00

Wymagane dokumenty:
1. Prawidłowo wypełniony wniosek
2. Dwie jednakowe aktualne fotografie (3,5x4,5 cm), lewy półprofil z widocz-

nym całym lewym uchem
3. Odpis skrócony aktu urodzenia (w przypadku osób urodzonych poza 

Nowogardem) 
4. Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o aktualnie używanym na-

zwisku (dot. osób, które zawierały związek małżeński poza Nowogardem) 
5. Dowód wpłaty opłaty 30 zł za wydanie dowodu osobistego – opłatę należy 

uiścić w kasie urzędu lub na rachunek Urząd Miejski w Nowogardzie, Bank 
PEKAO S.A.  o/ Nowogard nr rachunku:  681240 3884 1111 0000 4209 2441

6. W przypadku wymiany dowodu należy okazać do wglądu posiadany już 
dowód.

7. Na żądanie pracownika należy również okazać ważny polski paszport, jeżeli 
zaistnieją wątpliwości, co do obywatelstwa wnioskodawcy. 

złożenie wniosku o wymianę dowodu osobistego jak i odbiór wyprodukowa-
nego dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodaw-
cy w urzędzie. Natomiast do osób obłożnie chorych czy niepełnosprawnych, 
udadzą się urzędnicy, po uprzednim zgłoszeniu takiej konieczności.

                                                                                      Burmistrz Nowogardu
                                                                                           Kazimierz Ziemba

Hurtownia Art. Przemysłowych 

„meTalzByT II”
ul. 15 Lutego 17 

tel. 091 �9� 01 48, 091 �9� 10 45
vis a vis elewatora zbożowego 

w Nowogardzie
Wyłączny dystrybutor firmy 

plasT – DacH
oferuje: 
systemy rynnowe PCV 
i stalowe ssaB wysokiej jakości
Duże rabaty • Fachowa obsługa

Zapraszamy do współpracy
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Poradnia Medycyny Pracy 

NZOZ „SANUS” 
pokój. 210 w Przychodni 

(ul. Kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okreso-

we i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWeNCi!!! 

CeNy PROMOCyJNe!
Rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

p.U.H. GrUND-maX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

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”)

SNACK BAR
zaprasza

na pizzę 
prosto z pieca

Plac Wolności 7
Tel. 091 39 26 913 - dowóz

Pizzeria „FANTAZJA”
organizuje przyjęcia 

okolicznościowe
Zapraszamy

Tel. 091 39 20 750

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 �5 460 • kom. 0698 407 177 

kol. kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 
e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

ARTyKUŁy 
SZKOLNe
Najwyższa jakość

Najniższe ceny
poleca Hurtownia „PIER”

Nowogard, ul. Woj. polskiego �
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OG£OSZENIA 
dRObNE

NIerUcHomoŚcI
• kupię mieszkanie � lub � pokojowe 

własnościowe w Nowogardzie na os. 
radosława lub w innej części miasta. 
Tel. 0605 5�� �40.

• zamienię mieszkanie własnościowe 
� pokojowe w bloku plus garaż na 
dom w Nowogardzie z dopłatą. 091 
�9 �1 985.

• kupię dom w Nowogardzie może 
być połowa lub piętro. 607 066 4�5.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, na 
parterze wraz z garażem, o podwyż-
szonym standardzie, cena do uzgod-
nienia. Tel. 0607 347 422.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
58,60 m kw + garaż, bezczynszowe. 
0602 117 641.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 58 
m kw w Nowogardzie. Tel. 513 153 646 
(po 16.00).

• Sprzedam mieszkanie do remontu 167 
m kw w Dobrej. 604 96 11 99.

• Kupię pół domku z małą działką, może 
być do remontu w Nowogardzie. Tel. 
501 307 666.

• Poszukuję do wynajęcia mieszkania 
2-3 pokojowego albo domku w Nowo-
gardzie lub okolicy. 607 36 00 70.

• Sprzedam działkę budowlaną w Wo-
łowcu, 22 ary, pełna dokumentacja 
– pozwolenie na budowę, cena do 
uzgodnienia. Tel. 609 740 578.

• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 3 
pokojowe. 509 053 544.

• Szukam do wynajęcia garaż w centrum 
miasta. 691 507 129.

• Szukam do wynajęcia mieszkania 3 po-
kojowego. Tel. 697 990 280.

• Kupię garaż w okolicach os. Gryfitów. 
Tel. 667 06 19 48.

• Kupię kawalerkę. Tel. 691 464 449.
• Poszukuję lokalu do wynajęcia (ok. 30 

m kw) w Nowogardzie. Tel. 693 344 753, 
662 055 465.

• sprzedam działkę budowlaną w No-
wogardzie przy drodze na kamień 
pomorski, �� ary, uzbrojona, woda, 
światło, ogrodzona. 60� 74� 484.

• Wynajmę pokój dziewczynie z do-
stępem do kuchni i łazienki. Tel. 
782 490 154.

• Sprzedam 12 arów ziemi pod budowę. 
Warnkowo. Tel. 691 792 818.

• Kawalerka do wynajęcia. Tel. 0515 
910 306.

• Sprzedam ziemię w Starej Dąbrowie, 4 
ha. 516 165 008.

moToryzacJa
• Sprzedam radio cd samochodowe PIO-

NEER DEH-30 MP, MP3, pilot 4x50 W, 
gwarancja nowe + głośniki x 4 samo-
chodowe. Cena kompletu  890,00 zł. Tel 
0605 522 340. 

•  Sprzedam Audi A6, 2,5 TDI, QUATRO, 6 
biegów, XENON, 2XPP. 660 797 830. 

• Sprzedam Daewoo Lanos, 1998 r., 1,5 
benzyna + gaz, poduszka powietrzna, 
centralny zamek, alarm, wspomaganie 
kierownicy, cena 7 300 zł – do uzgod-
nienia. Tel. 791 082 916.

• Sprzedam VW Transporter, rok 2002. 
Tel. 091 39 20 103.

• Sprzedam Mercedes 220 D. 
604 155 460.

• Sprzedam Polonez Caro, 1994 r., cena 
800 zł. Tel. 504 59 54 24.

• Sprzedam Mazdę, rok 1991 r., cena 
1500 zł do negocjacji. Tel. 691 750 030.

• Sprzedam MZ 250 z papierami, cena 
do uzgodnienia. Tel. 663 349 053.

• Sprzedam samochód Lanos 1,5 S 4/D, 
srebrny (met), rok 2000; przebieg km 
118 tys, serwisowany, ubezpiecze-
nie do 13.02.2008. Kontakt tel. 0601 
567 580.

• Sprzedam VW Passat kombi, 1900 
poj., 1995 r., biały, TDI, białe tablice, 
stan bardzo dobry, cena 10 000 zł. Tel. 
502 951 228.

• Sprzedam Renault 19, 1990 r., 1,7 ben-
zyna, elektryczne szyby, halogeny, szy-
berdach, cena 2 500 zł. 695 809 775.

• Sprzedam Mercedes 123, w dobrym 
stanie, 1976 r., cena ok. 2 000 zł. Tel. 
512 335 176. Nowogard.

• Sprzedam Opel Vectra 1996 r., 1,6, 
komplet opon zimowych, klimatyza-
cja, elektrycznie opuszczane szyby, 
elektryczne lusterka, klimatyzowany 
schowek; relingi. Tel. 880 11 00 93. 
Cena 12 500 zł.

rolNIcTWo 
• Sprzedam konie. Tel. 668 141 971, 091 

39 18 260.
• Sprzedam pasiekę minimum 36 rodzin. 

Tel. 602 350 007.
• Kupię zboże paszowe. 091 39 18 275. 

Płatne od ręki.
• Sprzedam prosiaki. Tel. 091 39 17 334.
• Sprzedam ciągnik własnej konstrukcji 

na olej napędowy i do C-360 blok silni-
ka i kabinę. 501 237 062.

• Sprzedam prosiaki. 88 666 59 40.
• Sprzedam prosięta. 091 39 17 960, 091 

39 17 908.

UsŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• Profesjonalne strony internetowe na in-
dywidualne zamówienie – szybki czas 
realizacji, faktury VAT. 0605 522 340.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DyWaNopraNIe. 0604 �7� 14�.
• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.
• Wynajmę rusztowanie elewacyjne 

„Layher” 100 m. Tel. 692 478 465.

• Usługi remontowo – budowlane. 
880 690 324.

• Nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Rehabilitacja osób po udarze mózgu. 

609 799 687.
• Masaże. 510 052 611.
• Tipsy – tanio i profesjonalnie + para-

fina. 504 589 679.
• Montaż ogrodzeń betonowych i in-

nych. Tel. 091 39 72 575, 695 085 470.
• Usługi ogólnobudowlane i wykończe-

niowe, tynki włoskie i tynki minionej 
epoki. Tel. 504 602 275.

• Fachowo wykonam remonty mieszkań, 
glazura, malowanie, szpachlowanie, 
panele. Tel. 0781 295 868.

• NapraWa sprzęTU rTV kosmalski, 
Nowogard poniatowskiego 7. Tel. 
091 �9 �1 110, 60� 584 55�.

praca
• Zatrudnimy osobę do prac przy mon-

tażu okien. Wymagane prawo jazdy. 
Fabryka okien i drzwi „OKNO” Nowo-
gard. Tel. 091 39 25 639.

• Zatrudnimy handlowca do pracy w 
biurze i w terenie. Znajomość obsługi 
urządzeń biurowych, prawo jazdy i 
dyspozycyjność. Fabryka okien i drzwi 
„OKNO” Nowogard tel. 091 39 25 639.

• FIrma BarTek-Domet zatrudni ma-
gazyniera. Tel. 091 579 0� 6�.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub pomoc-
nika. Praca w Nowogardzie. Tel. 0603 
366 286.

• Przyjmę traktorzystów – tylko z do-
świadczeniem, zabiegi na łąkach 
– teren Nowogard- Goleniów. Tel. 
790 540 451.

• Poszukuję opiekunki do dziecka (najle-
piej z os. Bema). Tel. 513 495 428.

• Poszukuję nani do 2 letniego chłopca. 
Tel. 091 39 25 433.

• Poszukuję opiekunki do 1,5 rocznego 
dziecka (od października – listopada). 
Tel. 695 878 802.

• Zatrudnię mechanika samochodowe-
go. Tel. 601 897 368, 091 39 25 627.

• zlecę wykonanie ogrodzenia z klin-
kieru. Wysokie wynagrodzenie. Tel. 
kom. 050� 0�� ��4.

• Zatrudnimy ślusarza. Zapewniamy kurs 
na spawacza. Tel. kom. 0503 032 234.

INNe
• Sprzedam aparat telefoniczny Erics-

son K700i, z dodatkowym wyposaże-
niem, na gwarancji, zadbany. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam drzwi wejściowe antywła-
maniowe. Tel. 502 649 118.

• GrzeJNIkI c.o., panelowe, �-płyto-
we, do mieszkania, domku, różne 

rozmiary, także nietypowe, nowe 
i używane. Tel. 091 46 00 518 lub 
0501 446 467.

• JUNkersy gazowe, do kuchni, ła-
zienki, wersja świeczkowa lub elek-
troniczna na gaz ziemny lub propan, 
cena od 400 zł. Tel. 091 46 00 518 lub 
0501 446 467.

• elekTryczNe przepływowe pod-
grzewacze wody – �80 V, firmy aeG, 
Vaillant moc 18-�1 kw, małe gabary-
ty, idealne do domku, baru, cena od 
150 zł. Tel. 091 469 0� �8 lub 0501 
446 467.

• pIece gazowe c.o., Vaillant, wiszące 
lub stojące – ogrzewanie lub dwu-
funkcyjne (ogrzewanie + ciepła 
woda) używane z gwarancją serwi-
sową oraz GazoWe podgrzewacze 
wody 1�0-190 litrowe, stojące, ideal-
ne gdzie jest kilka łazienek (domek). 
Tel. 091 46 00 518 lub 0501 446 467.

• Sprzedam szczeniaczki rasy terier. 091 
39 21 107.

• Przyjmę gruz lub ziemię. 606 615 049.
• Sprzedam szczeniaki foksteriery szorst-

kowłose. Tel. 510 243 997.
• Owczarki niemieckie ośmiotygodnio-

we pieski i suczki po rodowodowych 
rodziacach sprzedam. Tel. 091 39 
21 828.

• Sprzedam drzewo kominkowe (brzoza, 
buk, dąb, olcha). Tel. 0603 190 654.

• Sprzedam ogrodzenie metalowe sie-
dem elementów o wymiarach 189x90 
cm plus brama wjazdowa i furtka 
– cena do uzgodnienia. Tel. 091 39 
26 435 lub 0693 026 435.

• Sprzedam sznaucerkę miniaturkę (7 
tygodni). 697 921 900.

• Dachówkę BRAAS ok. 30 m kw, bardzo 
tanio odsprzedam. 602 309 809.

• Przepraszam Janusza Królika za zajście 
dnia 3 lipca 2007 r. Daniel Grycner.
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złomowanie samochodów
• złomowanie samochodów
• wystawiamy zaświadczenia do Wydziału
Komunikacji celem wyrejestrowania samochodu
• posiadamy własny transport
• sprzedaż części uzywanych

bezpłatne

Słudwia koło Płotów

Tel. 601 579 590, 604 790 118 lub 091 38 51 778

AUTOZŁOM

Nowogard
ul. Boh. Warszawy 71

tel. 091 579 02 62
F.H.U. DOMEBARTEK -

MATERIAŁY BUDOWLANE

HURTOWNIA
STALI

 Tynki maszynowe, gipsowe, 
cementowo-wapienne z agregatu,

docieplanie budynków, styropian, wełna, elewacje
Tel. 514 �86 866, 51� 87� 04�



DZIENNIK
NOWOGARDZKI�4-�7.08.�007 r. 1�

Humor 
Henia Szczupaka

Krzyżówka panoramicznaNR 33

Rozwiązanie krzyżówki utworzą litery z pól ponumerowanych uporządkowane od 1 do 16.
Rozwiązanie krzyżówki nr 31 – W żyCiU JAK 

W TAŃCU WAżNy KAżDy KROK- nadesłali: 
Grażyna Jurczyk, Ryszard Piątek, Jan Roman Nikicin 
(Włodzisław), Alicja Wypych, Krystyna Zawidzka, 
Ewa Santorek (Grabin -?),Radek Madejak, Władysława 
Kubisz, Franciszek Palenica, Ryszard Gutowski, Bogdana 
Walewska, Halina Stefańska, Regina Orłowska, Teresa 
Mikłaszewicz, Halina Szwal, Józef Górzyński, Barbara 
Bartosik, Bogumiła Urtnowska, Lidia Walaszczyk, Teresa 
Powalska, Bogumiła Czupryńska, 

Krzyżówka nr 30 – Maria Gortat z Czermnicy i Rafał 
Pszczółka z  miejscowości Chybie na Górnym Śląsku.  

Prenumeraty „DN” na wrzesień wylosowali:
- Lidia Walaszczyk, 
- Ryszard Gutowski,
- Radek Madejak.                                     Gratulujemy!

Rozwiązanie krzyżówki 32 – KOSZTOWNe Wy-
PRAWKi – nadesłali: Bogumiła Czupryńska, Ewa 
Santorek (Grabin), Halina Stefańska, Teresa Młynarska 
(Słajsino), Władysława Kubisz, Bogumiła Urtnowska 
(Kulice), Andrzej Leszczyński, Grażyna Jurczyk, Alicja 
Wypych, Marzena Wojciechowska, Maryla Piątek, Re-
gina Czarnowska (Osowo), Wioleta Wdowczyk (Karsk),  
Regina Orłowska, Teresa Mikłaszewicz, Halina Szwal, 
Barbara Bartosik, Józef Górzyński, Jan Wawreńczuk, Jan 
Roman Nikicin (Włodzisław), Szczepan Falaciński.

Prenumeraty „DN” na wrzesień wylosowali:
- Halina Stefańska,
- Alicja Wypych,
- Barbara Bartosik.

Gratulujemy!  

TWarDy seN
Cieszą się ludzie rozmaici, 
Że gdy ich w dłoń swą sen pochwyci,
Śpią doskonale przez noc całą
I jeszcze by im się pospało.
Lechu powtarza, że gdy tylko
Wskoczy do łóżka, śpi z tą chwilką.
Jarosław się chwali, że we śnie dar ma
Iż go nie zbudzi ni grzmot armat.
Andrzej pobija śpiochów rekord:
Z otwartą sypia on powieką
Co go wyróżnia niesłychanie:
Niejedno przetrwa nagrywanie.
Gdy się więc chwalą znajomkowie,
Może ich zmartwi kiedy powiem,
Że na nic snów ich normy wszystkie – 
Ja znam naprawdę rekordzistę!
Z grymasem nudy wciąż się snuje
I w niczym się nie orientuje.
Nie wie, nie umie, nie rozumie,
Gubi się w wielkich zdarzeń tłumie.
Ględzi od rzeczy, w plotki wierzy,
Choruje na rozsądku nieżyt,
Błądzi omackiem poprzez świat…
To nasza władza śpi…od wielu lat!
Wystarczy hasło „nowe wybory”,
I już elita się budzi.
Wzmacnia swoje szeregi
Licząc na naiwność ludzi.
Wszystkie frakcje już rządziły,
Rozsądkiem, zgodą się nie popisały.
Zmiana koszulek i nazw partii
Praktycznie niczego nowego nie dały.
Patrząc wciąż na te same twarze,
Wszelka nadzieja pryska,
Tu nie liczy się Rzeczpospolita
Ważniejsze są stanowiska.
Z tego należy wyciągnąć przestrogę,
Że władza gdy jej spróbujesz
Staje się w końcu nałogiem!
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARd

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

ROZK£Ad JAZdY PKP 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)

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 66 91 
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

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Karina Czernicka 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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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 PKS
NoWoGarD - szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
szczecIN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

Informacja pks 091/�9-�1-887 lub 091/46-98-�15

Ważny od �4.06.�007r.

Nowogard 23.08.2007r.
oFerTy pracy 

pUp GoleNIÓW, 
FIlIa NoWoGarD

1. Sprzedawca 
2. Kierowca z kat. C + E
3. Kierowca z kat. C
4. Stolarz
5. Ochroniarz 
6. Ślusarz – spawacz
7. Instruktor terapii zajęciowej, 

psycholog 
8. Robotnik budowlany
9. Ślusarz – spawacz, formierz, 

prac. Produkcji 
10.  Monter okien PCV
11.  Pracownik produkcji
12.  Murarz
13.  Szwaczka
14.  Kelner, kucharz, pomoc ku-

chenna
15.  Kierowca kat. B (orzeczenie 

o niepełnosprawności)
16. Nauczyciel: matematyki, hi-

storii, nauki zawodu (mech.
pojazdowa), j.obcych

oFerTy pracy 
z reJoNU

1. Spedytor (Szczecin)
2. Operator maszyn, mecha-

nik, os. Do sklejania karto-
nów (Kliniska Wlk)

3. Os. do obróbki skór norek 
(Żdżary)

4. Pracownik gospodarczy z 
grup inw. (Szczecin)

5.  Kierowca C+E (Gryfice)
6. Kierowca z kat. D (Maszewo)
7. spawacz, tokarz, frezer, ślu-

sarz – (Miękowo k. Golenio-
wa)
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Puchar Polski: Bizon Cerkwica – Pomorzanin Nowogard 2:3 (1:1, 2:2)

Awans po dogrywce

Przyjeżdżają goście z Pełczyc
W najbliższą sobotę Pomorzanin rozegra na własnym stadionie kolejne ligowe spotkanie. Tym 

razem do Nowogardu przyjadą goście z Pełczyc. Aktualnie Kłos z sześcioma punktami zajmuje 
ósmą pozycję w tabeli, wygrywając do tej pory z beniaminkiem z Lipian u siebie i Mieszkiem 
Mieszkowice na wyjeździe. W tym sezonie lepsi od naszych najbliższych rywali były drużyny 
Świtu i Hutnika Szczecin.

Początek meczu o godzinie  17.00.
Pozostałe mecze:
Odra Chojna - Arkonia Szczecin, Świt Szczecin - Piast Chociwel, Stal Lipiany - Kluczevia Star-

gard, Vineta Wolin - Polonia Płoty, Hutnik EKO TRAS Szczecin - Orzeł Trzcińsko-Zdrój, Mieszko 
Mieszkowice - KP Police II, GKS Mierzyn - Sparta Gryfice.

Andrzej Garguliński

Pomorzanin: Haberski – Nadzieja, Gołdyn, 
Mordzak (75’ Kram), Górecki, Skórniewski, 
Piotrowski, K.Miklas (46’ Wielgus), Kawa, D. 
Gruszczyuński, Nieradka (70’ M. Gruszczyń-
ski).

Bramki dla Pomorzanina: D. Gruszcyński, 
Gołdyn, Wielgus.
Losowanie Pucharu Polski sprawiło, że 
Pomorzanin wybrał się do Cerkwicy by zmierzyć 
się z tamtejszym Bizonem. Nasz rywal grający 
w A-klasie świetnie rozpoczął sezon w dwóch 
pierwszych meczach odnosząc dwa pewne 
wyjazdowe zwycięstwa. Sytuację Pomorzanina 
znamy wszyscy.
Z b i g n i e w  C e r a n k a  w y s t a w i ł  n i e c o 
eksperymentalny skład dając pograć kilku 
zawodnikom rezerwowym. To wystarczyło 
na znacznie niżej notowanego rywala, choć 
rozstrzygnięcie zapadło dopiero w dogrywce.
Zgodnie z przewidywaniami przewaga 
była po stronie gości. Nie była ona jednak 
przygniatająca, a do tego Pomorzanin długo 
nie mógł jej udokumentować bramką. Pierwsi 
bramkę strzelili ambitnie grający zawodnicy z 
Cerkwicy. W 30. minucie po dośrodkowaniu 
jeden z gospodarzy strzałem głową pokonał 
Haberskiego. Pięć minut później D. Gruszczyński 
zdecydował się na indywidualną akcję, minął 

dwóch obrońców i przelobowując bramkarza 
zdobył bramkę na 1:1.
Dziesięć minut po rozpoczęciu drugiej połowy 
Bizon znowu wyszedł na prowadzenie. Tym 
razem jeden z miejscowych po samotnym 
rajdzie pokonał po raz drugi Haberskiego. W 
65. minucie znowu był remis, a bramka padła 
zgodnie z dobrze znanym scvenariuszem. Z 
rzutu rożnego dośrodkowywał Kawa, do piłki 
doszedł Gołdyn i strzałem głową zdobył gola.
Do końca regulaminowego czasu gry żadnej z 
drużyn nie udało się pokonać bramkarza rywali 
i sędzia zarządził dogrywkę. Ta przebiegała pod 
dyktando Pomorzanina, lecz nadal brakował 
skuteczności. Zwycięski gol padał w końcówce 
drugiej części dogrywki. Piotrowski zdecydował 
się na uderzenie, bramkarz wybił piłkę przed 
siebie, dopadł do niej Wielgus i ustali wynik 
spotkania na 2:3.
„Choć najważniejsze są dla nas rozgrywki ligowe, 
meczów pucharowych nie będziemy traktować 
jak typowych sparingów, w  każdym będziemy 
walczyć. Niemniej w tych spotkaniach będę dawał 
szansę tym zawodnikom, którzy w lidze grają 
mniej. Taka możliwość sprawdzianu w środku 
tygodnia jest bardzo cenna.” – powiedział po 
meczu trener Zbigniew Ceranka.

Pozostałe wyniki meczów I rzutu Pucharu Polski 
(w nawiasie klasy, w których występują poszczególne drużyny):
Czarni Lubanowo (A 3) - Odra Chojna (V)
LZS Kołbaskowo (B 1) - GKS Mierzyn (V) 3:0 
Dąb Dębice (A 2)- Piast Chociwel (V) 2:5
Iskra Banie (A 3) - Orzeł Trzcińsko-Zdrój (V) 2:0
Iskra Golczewo (A 1) - Polonia Płoty (V) 0:5
Rybak Trzebież (A 3) - Hutnik EKO TRAS Szczecin (V)
Flota II Świnoujście (A 1) - Vineta Wolin (V) 5:3
Błękitni Trzygłów (A 1) - Sparta Gryfice (V) 1:6
Santos Sarbinowo (A 4) - Mieszko Mieszkowice (V) 1:2 
Piast Karsko (B 3) - Stal Lipiany (V) 1:9
Pogoń II Szczecin (A 3) - Stal Szczecin (IV) 2:0
Grot Gardno (A 3) - KP Police  II (V)
Unia Stargard Szcz. (A 2) - Arkonia Szczecin (V) 0:4
Pomorzanin Krąpiel (A 2) -  Świt Szczecin (V) 0:5 
Orzeł Grzędzice (B 1) - Kluczevia Stargard (V) 
  – nie odbył się zły stan boiska
OKS Goleniów (B 4) – Leśnik Kliniska (A 3) 0:3
Orzeł Łożnica (A 1) - Sarmata Dobra Ng. (O 1)
Pionier Żarnowo (A 1) - Promień Mosty (O 1) 2:4
Sowianka Sowno (A 1)- Mewa Resko (O 1)
Zenit Koszewo (B 1) - Vielgovia Szczecin (O 1) 1:1 rz. K. 6:5 
Orzeł Pęzino (A 2) - Iskierka Śmierdnica (O 1)
Rega Merida II Orzeł Trzebiatów (A 1) - Wicher Brojce (O 1) 2:4
Zorza Tychowo (B 1) - Dąbrovia Stara Dąbrowa (O 1)
Fala Międzyzdroje (A 1) - Korona Stuchowo (O 1) 3:4
Gardominka Mechowo (A 1) - Jantar Dziwnów (O 1) 2:4
Orzeł Małkocin (B 1) - Zorza Dobrzany (O 1)
Zorza II Dobrzany (B 1) - Radovia Radowo Małe (O 1) 
Strzelcy Pucice (A 3) - Fagus Kołbacz (O 1)
Jeziorak Szczecin (A 3) - GOK Ehrle Polska Dobra Szcz. (O 1) 0:4
Bałtyk Gostyń (A 1) - Sparta Węgorzyno (O 1) 1:9
Pomorzanin Przybiernów (A 1) - Światowid Łobez (O 1) 1:6
Alapaw-Sława Sławęcin (A 5) - Remor Recz (O 2) 3:4
KLUKS Krzywin (B 2) - Odrzanka Radziszewo (O 2) 3:8
Błękitni Białęgi (B 2) - Sparta Godków (O 2)
Zieloni Zielin (A 4) - Pomorzanin Cychry (O 2)
Orzeł Bierzwnik (A 5) - Kłos Pełczyce (V) 2:1
Trojan Strąpie (A 5) - Pogoń II Barlinek (O 2) 5:3
Agrogol Golenice (A 4) - Sokół Różańsko (O 2) 0:3
Pomorzanka Jarosławsko (A 5)- Sokół Granowo (O 2) 1:4
Wicher-Sokół II Przelewice (A 2) - Sęp Brzesko (O 2) 6:0 V.O.
Derby Ulikowo (B 1)- Jedność-Impex Przewłoki (O 2) 2:4
Korona Raduń (B 3) - Woda Rzecko (O 2) 1:1 rz.k. 5:4
Piast Piaseczno (A 4)- Osadnik Myślibórz (O 2) 
Chrobry-Dąb II Boleszkowice (A 4) - Myśla Dargomyśl (O 2) 2:1
Ina Nadarzyn (B 3) - Klon Krzęcin (O 2) 4:2
Piast Kolin (B 1) - Unia Dolice (O 2) 0:4
Hetman Grzybno (B 2) - Czcibor Cedynia (O 2) 0:3 v.o.
Znicz Wysoka Kam. (A 1) – Orzeł Prusinowo (A 1) 
Dąbrovia II Chlebowo (A 2) – Masovia Maszewo (O 1) 2:8
WODR Barzkowice (A 2) – Ina Ińsko (A 2) 
Witkovia Witkowo (A 2) – Gwiazda Żalęcino (A 2) 5:0
Piast II Chociwel (A 2) – Czarni Marianowo (A 2) 
Czarni Czarnówko (A 3) – Łabędź Widuchowa (O 2) 
Chrobry Lisie Pole (A 4) – Unia Swochowo (A 3) 
Orkan Rów (A 4) – Sekwoja Brwice (A 4)
Morzycko Moryń (A 4) – awans do II rzutu 
Błyskawica Kluki (A 2) – Bryza Reńsko (A 2) 
Pmorzanin Zamęcin (A 5) – Orkan Suchań (A 5) 
Polonia Giżyn (A 5) – awans do II rzutu  
Merkury Nowogródek Pom. (A 5) – Iskra Pomień (A 5)
Tywa Swobnica (A 4) – awans do II rzutu 
Drawa Drawno (A 5) – awans do II rzutu 
Bałtyk Międzywodzie (B 4) – Zryw Kretlewo (B 4) 6:3 

Andrzej Garguliński

V liga juniorów: Sparta Gryfice – Pomorzanin Nowogard 5:1

Kolejna porażka juniorów
Aktualna tabela:
1.  Świt Szczecin 4 12 27-2
2.  Polonia Płoty 4 12 18-5
3.  Kłos Pełczyce 4 10 24--3
4.  Piast Chociwel 4 9 11-11
5.  Mieszko Mieszkowice 4 8 7-3
6.  Stal Lipiany 4 6 11-10
7.  KP Police II 4 6 11-18
8.  Vineta Wolin 3 6 18-2
9.  Sparta Gryfice 4 6 11-10
10.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 4 4 10-10
11.  Kluczevia Stargard 4 4 6-13
12.  GKS Mierzyn 4 3 7-19
13.  Pomorzanin Nowogard 4 3 6-16
14.  Arkonia Szczecin 3 3 6-8
15.  Odra Chojna 4 0 4-16
16.  Hutnik EKO TRAS Sz-n 4 -2 -7-30

V ligowi juniorzy odnieśli trzecią porażkę 
z rzędu tym razem wysoko przegrywając ze 
Spartą Gryfice. Honorową bramkę zdobył 
Nowacki.

Wyniki pozostałych meczów:
Polonia Płoty - GKS Mierzyn 5:1 Kłos Peł-

czyce - Stal Lipiany 2:1, Kluczevia Stargard 
- Hutnik EKO TRAS Szczecin 1:1, Orzeł 
Trzcińsko Zdrój - Mieszko Mieszkowice 1:1, 
KP Police II - Świt Szczecin 0:12, Piast Cho-
ciwel - Odra Chojna 1:0.

Andrzej Garguliński
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�K WADRAT�
ul. Armii Krajowej 49

NOWOGARD
Tel. 091-39-21-470

(po byłej przychodni)

MEBLE
dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

Transport gratis na terenie miasta Serdecznie zapraszamy

ul. Warszawska 9

NOWOGARD
Tel. 091-39-25-476

PIWNICA BIEDRONKA (główne wejście)

Str efy
przyjaznych

cen

NIE PRZEPŁACAJ - KUPUJ TYLKO U NAS

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

TANIE OPŁATY WSZYSTKO - 0.90 PLN

GOTÓWKOWE
HIPOTECZNE i SAMOCHODOWE

KONSOLIDACYJNE

UBEZPIECZENIA FOTO - BOŻENA
72-200 Nowogard
ul. 3-go Maja 48

Tel. 091 39 26 953
Tel.kom. 501 054 706

Na Życie
i Mieszkaniowe

KREDYTY

LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY
Gryfice, ul. Bracka

(środkowy budynek trojaków)
tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00
W SOBOTY 10.00 - 14.00

tel. 091 392 12 77,tel./fax 091 392 56 39

FABRYKA
OKIEN
I DRZWI PCV
Nowogard
ul. 3 Maja 31

Nowogard i okoliceNowogard i okolice 70-423 Szczecin

tel/fax 091 488 54 26

kom.0502 103 432
0501 307 666www.ardom.pl

KUPNO - SPRZEDAŻ

ul. Piłsudskiego 11/2

ARDOM
DOMY NA WSI GRUNTY

MIESZKANIA

ul. Boh. Warszawy 71
tel./fax 091 39 22 915

NOWOGARD

WYROBY HUTNICZE

PROMOCJA
STALI

NA

STAL ZBROJENIOWĄ
W PEŁNYM ASORTYMENCIE

cyfrowy druk 
kolorowy 

KSeRO KOLOROWe
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A
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reklamareklamareklama

reklamaMotocross na „Smoczaku”

Zabawa w sport...

WIĘŹBY DACHOWE, TARCICA, DESKI, ŁATY

SŁUDWIA 12c

tel. 091 38 52 540
fax: 091 38 47 688

e-mail: biuro@ekotrak.pl
www.ekotrak.pl

(k/Płotów)eEKOTRAK Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

Przedwyborcze spekulacja

Czy Ziemba 
i Gałęski 
odejdą? 
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kaleNDarIUm
�1 SIerpNIa
Imieniny: Agapiusz, Anastazy, Andrzej, Apolinaria, Apoli-
nary, Bernard, Cyriaka, Daniel, Fidelis, Fidelisa, Franciszek, 
Joanna, Maksymilian, Męcimir, Paulina, Pius i Wiktoria

� SIerpNIa
Imieniny: Albin, Benicjusz, Bernard, Bolesław, Cezary, 
Dalegor, Fabrycjan, Filip, Hipolit, Hipolita, Jan, Joachim, 
Lambert, Lamberta, Laurencjusz, Magdalena, Maria, Na-
mysław, Oswald, Oswalda, Pankracy, Sieciesław, Symforian, 
Symforiana, Tymoteusz, Wawrzyniec, Zygfryd i Zygfryda

�3 SIerpNIa
Imieniny: Apolinary, Archelaus, Brygida, Cyriak, Domna, 
Flawia, Flawian, Ireneusz, Jakub, Kalinik, Klaudiusz, Maksym, 
Róża, Sulirad, Sydonia, Teona, Teonas, Teonilla, Walerian, 
Wiktor, Zacheusz i Żelisław

Kronika policyjna

POmóżmy SObiE
Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 

tej rubryce jest bezpłatne. Zgłoszenia są przyj-
mowane pod numerami telefonów: 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.

Nie bądźmy obojętni wobec ludzi znajdują-
cych się w trudnej sytuacji.

   Z góry dziękujemy.  Redakcja 

Poszukuję, oddam, sprzedam: 
Giełda podręczników szkolnych

Do 15 września wprowadzamy rubrykę, która 
ułatwi nabycie podręczników szkolnych.

Ogłoszenia w tej rubryce są bezpłatne, 
przyjmowane są pod numerem telefonu 091 
39 22 165, fax 091 39 25 087 lub w siedzibie 
redakcji.
• Poszukuję kompletu podręczników do II 

klasy Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie. Tel. 
091 39 25 087.
• Sprzedam komplet podręczników do klasy 

III Gimnazjum nr 2  i pojedyncze książki do 
klasy II Gimnazujm nr 2. Tel. 091 39 18 602.
• Kupię komplet książek do klasy II gimnazjum 

nr 2. Tel. 091 29 27 142, 091 392 20 244.

Wielka pompa... a wody brak 
24 lipca z wielką pompą oddano do eksploatacji wodociąg zaopatrujący Miętno w wodę z ujęcia w 

Nowogardzie. Minął niemal miesiąc, a w wielu domach w tej miejscowości nadal woda dostarczana 
jest starymi, azbestowo – cementowymi rurami.

Na uroczystości oddania wodociągu do użytku 
obecne były władze naszej gminy i kierownictwo 
Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych. 
Wszyscy zgodnie podkreślali, że dzięki tej inwe-
stycji jakość wody znacznie się poprawi, że już nie 
będzie trzeba kupować jej w sklepie. Zadowoleni z 
siebie wrócili do domów, a dla wielu mieszkańców 
Miętna sytuacja nie zmieniła się ani trochę.

Jeden z mieszkańców powiedział nam, że do 
jego posesji, owszem, podciągnięto nową rurę, 
wykopano dwumetrowy dół by wpiąć ją w miejsce 
starego wodociągu... i na tym prace stanęły. Wraz 
z deszczem pojawiły się kłopoty.

„Wiadomo jakie mamy lato w tym roku. W tym 
dole co rusz zbiera się woda. Musiałem zakupić 
pompę by ją co chwilę wypompowywać. Kto mi 
zwróci poniesione koszty? Już nawet kot mi się utopił. 
Mam małe wnuki. Nie daj Boże by coś im się stało.” 
– opowiada podenerwowany.

O wyjaśnienia poprosiliśmy odpowiedzialnych 
za tę inwestycję, czyli nowogardzki PUWiS. Nieste-
ty, rzecznik prasowy był nieuchwytny. Rozmawia-
liśmy więc z innym pracownikiem, który przyznał, 

ze nie jest zorientowany w tej sprawie i potrzebuje 
na to trochę czasu. Obiecał, że spróbuje ją wyjaśnić 
już w następnym wydaniu „DN”. Czekamy.

Ag 

Dużo pięknych słów podczas otwierania nowego 
wodociągu, a woda nadal płynie starymi ru-
rami

12.08.07 W niedzielę 12 sierpnia dokonano wła-
mania do samochodu Daewoo Matis i skradziono, 
znajdujące się w nim, przedmioty gospodarcze o 
wartości 6 tys. PLN.

Do zdarzenia doszło przy ul. 3 Maja w okolicach 
Banku Spółdzielczego.

Tego samego dnia na Placu Wolności pobito 
mieszkańca Nowogardu. W wyniku pobicia 
poszkodowany doznał obrażeń ciała w postaci 
wstrząśnienia mózgu i złamania nosa. Sprawcy byli 
znani pobitemu mężczyźnie z widzenia.

15.08.07 W nocy z 15 na 16 sierpnia w Długołęce 
na terenie boiska pobito 2 młodych mieszkańców 
Krzemiennej. Sprawcy czynu pochodzą z Długołę-
ki. Ich personalia są już znane policji. W tej chwili 
trwa ustalanie okoliczności zajścia.

16.08.07 Nocą z 15 na 16 sierpnia, przy ul. Bema, 
dokonano włamania do piwnicy i kradzieży 2 ro-
werów. Straty oszacowano na 2.400 PLN.

19.08.07 W nocy z 18 na 19 sierpnia dokonano 
włamania do piwnicy domu przy ul. Leśnej, pod-
czas którego skradziono 3 rowery górskie i kosiarkę 
spalinową o łącznej wartości 2.300 PLN. 

W tym sa-
mym dniu 14 
- nastolatek kie-
rujący ciągnikiem rolniczym marki Ursus C360 
na drodze publicznej w miejscowości Łęgno gm. 
Nowogard, wymusił pierwszeństwo przejazdu ja-
dącemu z naprzeciwka kierującemu motocyklem 
marki MZ ETZ 250,w wyniku czego doszło do 
zderzenia pojazdów i kierujący motocyklem Rafał 
G. lat 54 z obrażeniami ciała został przetranspor-
towany śmigłowcem do szpitala w Gryficach. Do 
wypadku doszło  w niedzielę przed godz. 15-tą. 14 
- nastolatek nie posiadał uprawnień do kierowania 
pojazdami, był trzeźwy. Sprawa trafi do Sądu ds. 
nieletnich.

Tego samego dnia w godzinach wieczornych 
miał miejsce wypadek samochodowy. Kierowca 
Volkswagena Golfa nie dostosował prędkości do 
warunków drogowych w wyniku czego wjechał 
do przydrożnego rowu i dachował. Kierowca i 
dwoje pasażerów doznali obrażeń ciała i zostali 
przewiezieni do szpitala w Nowogardzie.

ps

 Nasza sonda
Zapytaliśmy mieszkańców Nowogar-
du co ich bawi i śmieszy?

Pan Robert Sadkowski
Śmieszy mnie scena poli-
tyczna, jaką mamy obec-
nie w naszym kraju. Jed-
nakże jest to śmiech spo-
wodowany raczej irytacją 
tym, co się na niej dzieje, 
niż czymś rzeczywiście 
śmiesznym.

Pani Stenia z 
wnuczkiem Sta-
siem
Bawi mnie, kiedy 
mój mały wnuczek 
przekomarza się ze 
mną i pyta się, co 
będzie jeżeli do je-
ziora ktoś wpuści 
milion bojek, a ja nie 
wiem co mu na takie pytanie odpowiedzieć. 
A co jeszcze wywołuje mój śmiech? Cóż, inte-
resuję się polityką i to, co tam się dzieje nie tyle 
mnie śmieszy, co w pewien sposób denerwuje. 
A tak po za tym to nie ma się specjalnie z czego 
śmiać. 

Pani Wanda murawska
Co mnie bawi i śmieszy? W 
ogóle, bawi mnie życie, a 
śmieszą, nasi politycy.

Pan Józef Pustelnik
Wiele rzeczy mnie bawi i 
śmieszy, a w szczególno-
ści nasi politycy, ponieważ 
tylko się kłócą i nie robią 
nic konkretnego oprócz 
wyszukiwania na siebie ha-
ków, a bezrobocie jak rosło 
tak rośnie i kto temu zaradzi?                                            

ps
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reklama

Kolejna fabryka 
w Nowogardzie

Kolejny inwestor zawitał do Nowogardu by tutaj otworzyć nową fabrykę. 
Od września w hali przy ulicy Nadtorowej pełną parą ma ruszyć produkcja 
płyt wiórowych.

Inwestorem tym jest szczecińska 
spółka PPB Gryfbet prowadząca 
m.in. giełdę samochodową w Pło-
ni oraz Jan Lis i Wiesław Judycki. 
Zdecydowali się oni wyremontować 
zniszczoną halę przy ulicy Nadtoro-
wej i tu zlokalizować produkcję płyt 
wiórowych. 

Niezbędne maszyny zostały zaku-
pione w Danii. By przewieźć je do 
kraju potrzeba było aż  pięćdziesię-
ciu tirów. Maszyny te pozwolą na 
prowadzenie całego cyklu produkcji, 
od zmielenia ściętych drzew, przez 
suszenie trocin, mieszanie ich z 
klejem aż po cięcie gotowych płyt 
na arkusze.

Przy okazji pojawia się pytanie czy 
produkcja nie może być ekologiczna, 
oparta na odpadach z tartaku.

Jest to możliwe, - mówi dyrektor 
techniczny fabryki Zenon Demiasz-
kiewicz – tyle, ze jest to kwestia do-
stępu do tych odpadów. Oczywiście 
musi być on czysty, nie może być zbyt 
dużo zanieczyszczeń takich jak zie-
mia. Musi być również bardzo mało 
kory, bo płyta musi wizualnie ładnie 
wyglądać.”

W ciągu miesiąca fabryka ma 
produkować milion metrów kwadra-
towych płyt o grubości od 2,5 do 8 
milimetrów. Właściciele fabryki nie 

martwią się o zbyt, gdyż, jak powie-
dzieli, w Polsce nie mają konkurencji, 
która zajmowałaby się produkcją płyt 
o tak małej grubości. A są one podsta-
wą do produkcji drzwi, tylnych ścian 
mebli czy tzw. płyt komórkowych.

W fabryce będzie zatrudnionych 
od 40 do 60 osób. W czasach, gdy 
coraz trudniej o pracownika praco-
dawca musi być konkurencyjny pod 
względem płac. Zenon Demiaszkie-
wicz jest spokojny: „Uważamy, że 
ludzie powinni godziwie zarabiać i 
wydaje mi się, że ci co są już zatrud-
nieni są zadowoleni. Wielu z nich 
zrezygnowało z poprzedniej pracy i 
przyszli do nas, bo mamy godziwe 
zarobki i godziwą pracę. Warunki 
socjalne dla pracowników są bardzo 
dobre więc nie mamy obaw, że nie bę-
dzie ludzi. Również kobiety znajdą tu 
pracę. Praca przy konfekcjonowaniu, 
układaniu, paletowaniu i składaniu 
należy do lekkich. Pojedyncze arkusze 
są lekkie więc ich układanie można 
porównać do składania kartek papieru 
czy kartonu. Praca będzie w systemie 
czterozmianowym gdyż będziemy 
prowadzili ciągłą produkcję, również 
w weekendy”

Produkcja ma ruszyć we wrześ-
niu.

Ag

Dyrektor techniczny fabryki Zenon Demiaszkiewicz

Przedwyborcze spekulacja

Czy Ziemba i Gałęski odejdą? 
Cała Polska 

zadaje sobie py-
tanie czy będą 
wybory? Nikt, 
kto choć trochę 
para się polityką 
nie da 100 % od-
powiedzi. Mnożą 
się spekulacje i 
kalkulacje. Gdy-
by jednak wybo-
ry były to sonda-
że wskazują, że 
faworytem najbliż-
szych wyborów będzie Platforma Obywatelska. Jeszcze całkiem niedawno 
wielu sądziło, że PO rozsypie się pod wpływem tarć wenętrznych. Okazało 
się jednak, że zarówno Jan Rokita reprezentujący nurt konserwatywny, jak i 
Donald Tusk - liberał zawarli pakt o nieagresji. Cel jest jeden - wygrać wybory 
parlamentarne. Od tygodnia w szeregach PO trwają przygotowania do wy-
łonienia kandydatów. W najbliższą sobotę Zarząd Regionu PO w Szczecinie 
będzie dyskutował o kandydatach. Przypomnijmy, że wśród decydentów 
regionalnych jest wiceburmistrz Artur Gałęski. Zarząd Regionu PO to 18 
osobowe gremium, które składa się z posłów, marszałka województwa oraz z 
kilku czołowych polityków tej partii. Na czele PO w Zachodniopomorskim stoi 
poseł Stanisław Gawłowski, a jego zastępcą jest poseł Sławomir Nitras, który 
swoje biuro poselskie ma w Nowogardzie. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że 
kandydatami z naszego terenu na posłów będą posłanka Magdalena Kochan 
oraz radny sejmikowy Olgierd Geblewicz, oboje z Goleniowa. A.Gałęski raczej 
nie wystartuje na posła, gdyż jak dowiadujemy się jest prawie pewne, że po 
ewentualnych wygranych przez PO wyborach obejmie funkcję wicewojewo-
dy zachodniopomorskiego. Również w szeregach koalicyjnego PSL trwają 
przygotowania do wyborów. Wydaje się, że nr 1 na liście tej partii będzie 
obecny Burmistrz Nowogardu i szef wojewódzkich struktur PSL Kazimierz 
Ziemba. Czy po 3 kadencjach K.Ziemba zasiądzie w ławach sejmowych?. O 
tym zadecydują jak zwykle wyborcy, ale również to czy i ile osób z Nowogar-
du wystartuje na listach innych ugrupowań.Gdyby Ziemba został posłem to 
w Nowogardzie będziemy w niedługim czasie wybierać Burmistrza.Wśród 
lokalnych polityków trwają spekulacje, kto wystaruje w ewentualnych wybo-
rach uzupelniających? Padają różne nazwiska w tym i byłych kandydatów z 
ostatnich wyborów samorządowych. Wydaje się jednak, że koalicjanci PSL-
PO wystawią wspólnego kandydata i podzielą się władzą, jak to ma miejsce 
teraz. Żaden z liderów obecnie rządzących w Nowogardzie partii nie chce 
pisać scenariuszy. Słyszymy odpowiedzi - ”mamy kandydatów i jesteśmy za 
koalicją, bo to najlepsze rozwiązanie dla gminy i miasta”. Koalicja od rządu 
przez województwo, powiat aż po gminę, to rzeczywiście byłby ewenement 
na skalę historyczną. Pytanie jest tylko kto zastąpi Ziembę i Gałęskiego?

red.
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 Z okazji 15 lecia 
Dziennika Nowogardzkiego 

wszystkim pracownikom redakcji 
dalszych wspaniałych sukcesów, 

czytelników i spełnienia 
zamierzonych zadań

życzy  
Zarząd Koła Emerytów 

i Rencistów Zakładu Karnego 
w Nowogardzie 

i przewodniczący Jerzy Tębłowski

Powrócili, szczęśliwi i napełnieni Bożym Duchem...

Rozmowa z uczestnikami pielgrzymki
 
Wokół nas jest wielu ludzi, którzy swoimi działaniami zasługują na  uznanie choć często nie zapiegają o nie. Do takiej grupy należą, niewątpliwie, 

nowogardzcy pielgrzymi, którzy przed kilkoma tygodniami udali się na Jasną Górą. W ciągu kilkunastu dni pokonali pieszo prawie 600 kilometrów, co 
wymaga ogromnego nakładu sił i poświęcenia. W ubiegłym tygodniu powrócili szczęśliwie do Nowogardu i podzielili się z nami swoimi przeżyciami 
oraz refleksjami, jakie zrodziły się w drodze do, słynącego cudownymi łaskami obrazu Czarnej madonny.

K s i ą d z  m a r c i n 
Szczodry

- Pielgrzymka wyru-
szyła 25 lipca z Łukęci-
na, następnie 26 lipca ze 
Świnoujścia i 27 z Nowo-
gardu. Wszystkie grupy 
z miejscowości nadmor-
skich połączyły się w 
Choszcznie i po 5 dniach 
szliśmy już jako jedna 
zwarta grupa – „grupa 
niebieska”, natomiast ze 
Szczecina wychodziły 3 

grupy – żółta, biała i pomarańczowa. Tak więc z 
naszej archidiecezji do Częstochowy pielgrzymo-
wało   ok. 500 pątników. Tegoroczna pielgrzymka 
przebiegała pod hasłem „Wiatr Powołania”, odnosiło 
się ono do 20-stej rocznicy pobytu Jana Pawła II 
na naszych ziemiach. 11 czerwca 1987 roku Ojciec 
Święty odwiedził Szczecin, wspominając tamten 
czas rozważaliśmy słowa jakie do nas skierował i 
przypominaliśmy sobie jego przesłanie. 

Główną intencją naszej szczecińskiej pielgrzymki 
byly modlitwy za  powołania kapłańskie, w tym 
roku drugą intencją była także modlitwa za ofiary 
w Grenoble. Dwaj księża, którzy w ubiegłym roku 
szli z nami do Częstochowy, to ofiary  tego wypadku, 
a jeden z nich ks. Przemysław Redes, który też miał 
uczestniczyć w tegorocznej pielgrzymce i wygłaszać 
konferencję w trakcie jej trwania, zginął. Ksiądz 
Łukasz Urbaniak, który  przeżył tę katastrofę, został 
ranny i pod koniec pielgrzymki przybył do nas, dzię-
kując za modlitwę i za wsparcie. 13 sierpnia witał 
nas kiedy przybyliśmy do Częstochowy. 

Cieszę się, że z Nowogardu i okolicznych miej-
scowości naszego dekanatu wyruszyło ponad 20 
osób. Prawie wszyscy dotarliśmy na Jasną Górę, 
tworzyliśmy więc dość silną grupę. Pielgrzymowali 
z nami również nowożeńcy ze Świnoujścia. W 
sobotę poprzedzającą wyjście pielgrzymki wzięli 
ślub i w ramach miesiąca miodowego postanowili 

udać się na Jasną Górę. Do Częstochowy wchodzili 
w swoich weselnych strojach, byli pięknie ubrani i 
dziękowali tym samym u stóp Maryi za rozpoczęcie 
życia małżeńskiego.. 

Rafał Paśko
- Tegoroczna piel-

grzymka była trochę 
dłuższa niż wcześniej-
sze. Swoją drogę rozpo-
cząłem od Świnoujścia, 
gdzie uczestniczyłem w 
apelu. Pierwsze dni były 
trochę ciężkie ze względu 
na nadwerężone ścięgna, 
ale nie poddałem się. 
Podczas tej pielgrzymki 
wspominaliśmy m.in. 
wizytę Jana Pawła II w 

1987 roku, który przypominał młodym ludziom o 
tym, że każdy jest do czegoś powołany tzn. ma w życiu 
wypełnić określone zadanie. Podczas tej pielgrzymki 
mogliśmy poświęcić więcej czasu na rozważania o 
naszym powołaniu i zadaniach, jakie nas czekają.  
W tym roku grupa bardzo dobrze się zgrała, gdy 
był czas na modlitwę modliliśmy się, w trakcie kon-
ferencji starali-
śmy się skupić 
na treści prze-
mówień, a kiedy 
przyszła chwila 
dla bliźniego 
rozmawialiśmy 
ze sobą, oczy-
wiście nie za-
brakło również 
czasu na śpiew, 
w którym chęt-
nie  brali śmy 
udział. 

Podczas każ-
dej pielgrzymki 
nocujemy u tych 
samych gospo-
darzy i  opo-
wiadamy sobie 
wzajemnie co 
wydarzyło się u 
nas przez ostatni 
rok. Synek gospodarzy, u których nocowałem pod-
czas mojej pierwszej pielgrzymki miał 1 rok, teraz 
będzie szedł do 1 klasy. Nieraz ludzie ci mówią 
nam, że odwiedzamy ich częściej niż rodzina, która 
przyjeżdża do nich co 2, co 5 lat, a my, na pewno 
będziemy każdego roku. Tak więc, ludzie, którzy 
przyjmują nas na pątniczym szlaku oraz my - piel-
grzymi tworzymy pewnego rodzaju wspólnotę. 

Każda pielgrzymka jest dla mnie ogromnym prze-
życiem duchowym i każdemu czegoś takiego życzę. 
Serdecznie zachęcam do wzięcia w niej udziału.

Karolina Sałaga
- Nie ważne, który raz się idzie, największe 

wrażenie to niezapomniana atmosfera, która jest 

odczuwana zawsze, zarówno podczas marszu jak i 
odpoczynku. Rozśpiewani ludzie idą razem dzieląc 
każdy kilometr. Pielgrzymka jest niepowtarzalnym 
przeżyciem. 

Oczywiście wymaga ona dużego wysiłku. Trzeba 
było się zmierzyć z trudnościami jak np. ból nóg 
oraz warunki pogodowe,(na szczęście w tym roku 
pogoda dopisała). Jednakże, w momencie przybycia 
do Częstochowy zapomina się o wszystkim i to jest 
właśnie najwspanialsze.

Jednym z momentów, który najbardziej zapadł 
mi w pamięci było oficjalne pożegnanie grupy w 
Kaleju, gdzie zgodnie z tradycją  obecni na nim 
pielgrzymi przepraszają się za wszystko to, co było 
nie do końca dobre i o czym powinno się szybko 
zapomnieć, zapraszając przy tym do następnego 
wspólnego wędrowania.

Wielkie podziękowania należą się dla gospoda-
rzy, którzy przyjmowali nas na noclegi, za dobro, 
jakie nam okazywali oraz za wszelką pomoc, jakiej 
nam udzielali. Przecież, brali pod swój dach często 
zupełnie nieznane, dla nich, obce osoby i włączali 
się czynnie w nasze pielgrzymowanie. Dzięki nim 
nabieraliśmy sił na dalszą wędrówkę.

Nie wiem jak to będzie w przyszłości, ale jeśli tyl-

ko czas i sytuacja pozwoli na pewno jeszcze kiedyś 
wyruszę na szlak, aby wraz z innymi podjąć trud 
pielgrzymowania.

Serdecznie dziękujemy pielgrzymom, którzy 
powierzali nas wszystkich w modlitwach przed 
cudownym wizerunkiem Matki Boskiej Często-
chowskiej. 

Żywimy nadzieję, że dobry przykład, jaki dali 
mieszkańcom naszego miasta, Ci  którzy podjęli 
trud pielgrzymowania, zachwyci i zainspiruje nas 
i w następnym roku liczba pątników reprezentu-
jących Nowogard znacznie się zwiększy.

Piotr Słomski
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Spartakiada LZS

Tym razem w Strzelewie
W niedzielę 19 sierpnia sportowcy spod znaku LZS przybyli do Strzelewa. 

Punktowane turnieje piłki siatkowej i pilki nożnej to najciekawsze i najmocniej 
obsadzone zawody.

W piłce siatkowej zmagało się 11 
drużyn.

Na czele końcowej tabeli uplasowali 
się siatkarze z Sikorek, II miejsce przy-
padło drużynie z Długołęki, a trzecie 
miejsce gospodarzom LZS Strzelewo. 
Najlepszym graczem okrzyknięto 
Damiana Kucnierza z Sikorek. Sędzio-
wali panowie Adam Milewski i Marek 
Swarcewicz.

Do turnieju piłki nożnej zgłosiło się 
10 zespołów.

Bezkonkurencyjni byli piłkarze z 
Ostrzycy - zajęli pierwsze miejsce 
wyprzedzając Jarchlino i Strzelewo. 
Sędziowali panowie Mirosław Bazyl, 
Grzegorz Skowroński i Stanisław Rut-
kowski. Najlepszy bramkarz to Łukasz 
Pędziwiatr z Ostrzycy.

Rzut co celu, toczenie piłki,  piłkarski 
slalom, skakanka, hula –hop, oraz rzu-
ty butem i podkową specjalnie dla pań 
– to tradycyjne konkurencje cieszące 
się popularnością zarówno u młodych 
jak i starszych gości imprezy.

Zorganizowano również bicie piany  
- wśród startujących 6 pań bezkonku-
rencyjna była Renata Piecyk ze Strze-
lewa wyprzedzając Katarzynę Wąsik 
z Kościuszek i Elżbietę Majchrzak ze 
Strzelewa.

Było także strzelanie z wiatrówki. 
Oto najlepsi:

- młodzież – Jacek Zieliński, Jaro-
sław Gruda, Małgorzata Garbaciak 
(wszyscy ze Strzelewa).

- panie – Gracjana Garbaciak (Strze-
lewo), Katarzyna Wąsik (Kościuszki), 
Joanna Saniuk (Nowogard),

- panowie – Roman Saniuk (Strze-
lewo), Krzysztof Saniuk (Nowogard), 
Bogdan Gruda (Strzelewo).  

Dla wszystkich zwycięzców przewi-
dziano nagrody niespodzianki. 

Organizatorami udanej imprezy byli 
sołtys Jolanta Bednarek, panie z Rady 
Sołeckiej Beata Gruda, Renata Langer 
oraz rodzynek Sylwester Gabrysiak. O 
stronę sportową zadbał przewodniczą-
cy LZS Strzelewo Roman Saniuk.

Puchary ufundowali i wręczali: dla 
siatkarzy za zajęcie trzech pierwszych 
miejsc soltys Jolanta Bednarek, a dla 
piłkarzy za trzy pierwsze miejsca oraz 
statuetki dla bramkarza i siatkarza 
Roman Saniuk.

Muzyczne przerywniki i konferan-
sjerkę prowadzili Tadeusz Łukaszewicz 
i Piotr Dolniak. 

ireneusz Karczyński 

Sikorki

Spotkanie integracyjne
Zastępca Przewodniczącego Rady 

Miejskiej Tomasz Szafran dotrzymuje 
słowa i uczestniczy w kolejnych spot-
kaniach z mieszkańcami wsi.

W sobotę, 18 sierpnia spotkanie 
odbyło się w Sikorkach. Na zapro-
szenie pani sołtys Marzeny Kuriaty 
i Rady Sołeckiej do Sikorek przybyłi 
Tomasz Szafran, Zdzisław Bogdański 
kierownik Wydziału Gospodar-
ki Nieruchomościami, Geodezji i 
Rolnictwa oraz Krystyna Dwornik 
z Wydziału Rozwoju Lokalnego i 
Pozyskiwania Funduszy. 

Licznie zebrani mieszkańcy prze-
kazali gościom listę najbardziej 
palących spraw do załatwienia – re-
mont wieży kościelnej, brak świetlicy 
wiejskiej i placu zabaw, kiepski stan 
drogi dojazdowej, nieunormowane 
sprawy zbiórki odpadów, pomoc 
przy budowie boiska sportowego, 
odprowadzanie ścieków.

Krystyna Dwornik wyjaśniała 
możliwości pozyskiwania funduszy 
inwestycyjnych w ramach planu 
odnowy miejscowości – pieniądze 
można otrzymać na wiele potrzeb, 
ale inicjatywa musi wychodzić od 
mieszkańców. Sołtysi są zobowiąza-
ni do złożenia takich propozycji do 

końca września, aby można je było 
uwzględnić w budżecie gminy.

Zdzisław Bogdański oprócz wy-
jaśnień zapewnił iż gmina zakupiła 
tablice informacyjne dla sołectw. 
Tomasz Szafran obiecał m. in. pomoc  
w postaci zakupu bramek, siatek i 
piłek – możliwe to będzie w paź-
dzierniku br.

Spotkanie kończyło się na spor-
towo i towarzysko – były gry i za-
bawy, mecz siatkówki z nagrodami 
– Tomasz Szafran wręczył piłki 
siatkowe.

Wspólne ognisko, kiełbaski i tra-
dycyjnie zabawa ludowa zakończyła 
kolejne w gminie spotkanie integra-
cyjne.

Sołtys Marzena Kuriata serdecz-
nie dziękuje wszystkim sponsorom, 
którymi byli:

Piekarnia „Karsk”, Masarnia „Mo-
sty”, Sklep „Magda” – Janusz Kwiet-
niewski, Hurtownia Owoców i Wa-
rzyw – Małgorzata Kinasz, Sklep 
Spożywczy – Dorota Zieciak oraz 
anonimowa pani z przepysznym 
ciastem.

Do zobaczenia na podobnym spot-
kaniu 25 sierpnia w Żabówku.

IKar
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W obiektywie  Jana korneluka  - lot wokół Wenus

00 0011 - KIDS CLUB (Dzieci 6-13 la) 19 SPOTKANIE DLA WSZYSTKICH
00

21 - PROJEKCJE VIDEO - Plac Szarych Szeregów przy Pla¿y Miejskiej

23-31

SIERPIEÑ

Foto – pstryk
Śmieci pod kluczem czyli.... 

...nie tam gdzie powinny być!
Nadal istnieje problem drogich odpadków – śmietniki zamykane na kłódki, a odpady 

wszelkiej maści wyrzucane obok. Czy to naprawdę oszczędność?
Na zdjęciu widok z ul. Osiedlowej.
Wspólnota funkcjonująca w bloku wojskowym (700 - lecia 4) zafundowała sobie 

piękną kratownicę, drzwi i zamek. Tylko mieszkańcy zapominają o kluczach. Odpadki 
trafiają obok pojemników na selektywną zbiórkę. Pracownicy ZUK nie będą sprzątać, 
bo obok są przecież prawie puste kosze.I słusznie! 

LMM

Spotkania 
dla dzieci

Chrześcijanskie Centrum Pomocy i Ośrodek Pomocy Społecznej 
zapraszają wszystkie chętne dzieci w wieku od 6 do 13 lat na spotkania 
w ramach „KIDS CLUB”.

Spotkania odbywać się będą od 23 do 30 sierpnia w godzinach od 
11.00 do 14.00 w namiocie ustawionym przy plaży miejskiej. Wejście 
od strony placu Szarych Szeregów.

W programie zajęcia sportowe, artystyczne, muzyczne i historie 
biblijne prowadzone przez grupę młodzieży z miasta Bredford 
(Anglia).

Dla każdego dziecka przewidziano słodki poczęstunek.
Teresa Skibska – kierownik OPS

Cezary Komisarz – pastor KECh
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Wspólnota mieszkaniowa 
w Nowogardzie
poszukuje 

firm budowlanych 
do większych prac budowlanych.

Tel. 608 444 871

Restauracja przy stacji paliw 
STm w Olchowie 

zatrudni 
barmana, kucharkę 

i sprzątaczkę. 
Tel. 091 39 20 733.

klub abstynenta „Hania” 
zaprasza wszystkie dzieci 

na imprezę związaną 
z zakończeniem wakacji, 

która odbędzie się dnia 1 września 2007 r. 
o godz. 15.00 w siedzibie klubu 

ul. Zamkowa 13. 
W programie gry i zabawy.

     Zapraszamy

Polski Komitet Społeczny 
w Nowogardzie

(ul. 700 Lecia - w podwórku ZBK)

zaprasza rodziny wielodzietne 
do pobierania 

zeszytów szkolnych i obuwia.
Biuro czynne 

od poniedziałku do piątku 
godz. 10.00 - 12.00.

Urząd Miejski w Nowogardzie informuje, iż w każdą 
sobotę od dnia 1 września do 30 września �007r. 
przyjmowane będą wnioski o wymianę dowodu osobistego. 

Biuro Dowodów Osobistych pokój nr 11 
będzie czynne w godzinach od 8.00 do 14.00

Wymagane dokumenty:
1. Prawidłowo wypełniony wniosek
2. Dwie jednakowe aktualne fotografie (3,5x4,5 cm), lewy półprofil z widocz-

nym całym lewym uchem
3. Odpis skrócony aktu urodzenia (w przypadku osób urodzonych poza 

Nowogardem) 
4. Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o aktualnie używanym na-

zwisku (dot. osób, które zawierały związek małżeński poza Nowogardem) 
5. Dowód wpłaty opłaty 30 zł za wydanie dowodu osobistego – opłatę należy 

uiścić w kasie urzędu lub na rachunek Urząd Miejski w Nowogardzie, Bank 
PEKAO S.A.  o/ Nowogard nr rachunku:  681240 3884 1111 0000 4209 2441

6. W przypadku wymiany dowodu należy okazać do wglądu posiadany już 
dowód.

7. Na żądanie pracownika należy również okazać ważny polski paszport, jeżeli 
zaistnieją wątpliwości, co do obywatelstwa wnioskodawcy. 

Złożenie wniosku o wymianę dowodu osobistego jak i odbiór wyprodukowa-
nego dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodaw-
cy w urzędzie. Natomiast do osób obłożnie chorych czy niepełnosprawnych, 
udadzą się urzędnicy, po uprzednim zgłoszeniu takiej konieczności.

                                                                                      Burmistrz Nowogardu
                                                                                           Kazimierz Ziemba

Motocross na „Smoczaku”

Zabawa w sport...
!9 sierpnia odbyły się na nowo-

gardzkim torze motocrossowym 
zawody, które nazwać można eks-
perymentalnymi. Przy okazji elimi-
nacji zawodów „O Puchar Bałtyku” 
do programu włączono wyścigi dla 

młodych, jeszcze bez licencji adeptów 
motocossu, by mogli zasmakować 
trudów walki na torze i porównać 
swoje predyspozycje ze starszymi 
zawodnikami. Motorcossowcy to 
wielka rodzina „rodzinnych” zawod-
ników – najczęściej są to synowie i 
córki znanych przed laty mistrzów 
– całymi rodzinami przemierzają 
Polskę z zawodów na zawody. Dlatego 
w programie zawodów obowiązkowo 
są umieszczane wyścigi dla wetera-
nów – zawodników powyżej 35 roku 
życia. Atrakcją są też wyścigi mod-
nych ostatnio quadów. Tak też było 
w niedzielę na naszym torze.

Szkoda, że mieszkańcy nie wykaza-
li większego zainteresowania imprezą 
– a mogli przeżywać emocje jakie 
takim wyścigom towarzyszą , miło 
pogawędzić w gronie znajomych, 
skorzystać z oferty gastronomików.

Z zadowoleniem odnotowuję fakt 
iż zawody kształcą – nasi kibice do-
skonale znają specyfikę wyścigów i 
rozpoczynają wędrówki wzdłuż toru 
obserwując miejsca które sprawiają 
szczególną trudność zawodnikom.

Organizatorzy jak zwykle nie 

zawiedli – tor był świetnie przygo-
towany przez Wieśka Smietjucha, a 
wszystkie punkty programu realizo-
wane zgodnie z harmonogramem. 
Niestety końcówka była bardzo 
nerwowa – kierownicy niektórych 
ekip forsowali odmienną od organi-
zatorów interpretację regulaminu co 
bardzo utrudniło ustalenie ostatecz-
nych wyników w klasie open licencja 
i przyznanie punktów w „Pucharze 
Bałtyku”

Goście narzekali również na „wiel-

kich nieobecnych” – nie przybyli bo-
wiem przedstawiciele władz miasta, 
a honor gospodarzy ratował nieza-
wodny wicestarosta Tomasz Kulinicz 
wręczając puchary zwycięzcom.

W zawodach brali również udział 
reprezentanci klubu motocrossowego 
ze Schwedt zapraszając na Mistrzo-
stwa Europy, które odbędą się na 
tamtejszym torze 8 i 9 września.

Czy nowogardcy kibice skorzystają 
z zaproszenia?

Tekst i foto Lmm

Awaria motocykla zespchnęła Michała Kozerę na czwarte miejsce w kl. 
60-80 ccm
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p.U.H. GrUND-maX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

Gwarancja profesjonalnego 
zarządzania Wspólnotą

Licencjonowany Zarządca Nieruchomości z długo-
letnim stażem w zarządzaniu Wspólnotami Mieszka-
niowymi bardzo chętnie przyjmie ofertę zarządzania 
Wspólnotami Mieszkaniowymi.
Nr licencji zawodowej zarządcy nieruchomości 7259 
z dnia 28 maja 2001 r.
Tel. kontaktowy 69� 866 893 od 9.00 do 22.00

„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

Kontakt: dział kadr (adres j.w.) pok. nr 3; 
tel. 091 4698321, 

email: info@pksgryfice.com.pl

Hurtownia Art. Przemysłowych 

„meTalZBYT II”
ul. 15 Lutego 17 

tel. 091 39� 01 48, 091 39� 10 45
vis a vis elewatora zbożowego 

w Nowogardzie
Wyłączny dystrybutor firmy 

plaST – DaCH
oferuje: 
systemy rynnowe PCV 
i stalowe SSaB wysokiej jakości
Duże rabaty • Fachowa obsługa

Zapraszamy do współpracy

NOWO – GLAS
Zatrudni osoby 

do pracy 
przy produkcji 

szyb zespolonych
w systemie 2 zmianowym.
Mile widziana znajomość 

specyfiki produkcji.
ul. Nadtorowa 12

Nowogard, tel. 091 432 61 22
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OG£OSZENIA drObNE Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Informujemy, że   

�4 sierpnia �007 r.
piątek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 

Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

NIerUCHOmOŚCI
• kupię mieszkanie � lub 3 pokojowe 

własnościowe w Nowogardzie na os. 
radosława lub w innej części miasta. 
Tel. 0605 5�� 340.

• Zamienię mieszkanie własnościowe 
3 pokojowe w bloku plus garaż na 
dom w Nowogardzie z dopłatą. 091 39 
�1 985.

• kupię dom w Nowogardzie może być 
połowa lub piętro. 607 066 4�5.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, na 
parterze wraz z garażem, o podwyższo-
nym standardzie, cena do uzgodnienia. 
Tel. 0607 347 422.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 58,60 
m kw + garaż, bezczynszowe. 0602 
117 641.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 58 m 
kw w Nowogardzie. Tel. 513 153 646 (po 
16.00).

• Nowogard centrum – dom z widokiem 
na jezioro sprzedam. Tel. 0697 16 83 82.

• Sprzedam mieszkanie do remontu 167 
m kw w Dobrej. 604 96 11 99.

• Kupię pół domku z małą działką, może 
być do remontu w Nowogardzie. Tel. 
501 307 666.

• Poszukuję do wynajęcia mieszkania 2-3 
pokojowego albo domku w Nowogar-
dzie lub okolicy. 607 36 00 70.

• Sprzedam działkę budowlaną w Wołow-
cu, 22 ary, pełna dokumentacja – pozwo-
lenie na budowę, cena do uzgodnienia. 
Tel. 609 740 578.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe włas-
nościowe na 1 pokojowe z widną kuch-
nią. Tel. 502 93 58 51.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe włas-
nościowe. 603 217 677.

• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 3 
pokojowe. 509 053 544.

• Szukam do wynajęcia garaż w centrum 
miasta. 691 507 129.

• Szukam do wynajęcia mieszkania 3 po-
kojowego. Tel. 697 990 280.

• Kupię garaż w okolicach os. Gryfitów. Tel. 
667 06 19 48.

• Kupię kawalerkę. Tel. 691 464 449.

mOTOrYZaCJa
• Sprzedam radio cd samochodowe PIO-

NEER DEH-30 MP, MP3, pilot 4x50 W, 
gwarancja nowe + głośniki x 4 samocho-
dowe. Cena kompletu  890,00 zł. Tel 0605 
522 340. 

•  Sprzedam Audi A6, 2,5 TDI, QUATRO, 6 
biegów, XENON, 2XPP. 660 797 830. 

• Sprzedam Daewoo Lanos, 1998 r., 1,5 
benzyna + gaz, poduszka powietrzna, 
centralny zamek, alarm, wspomaganie 
kierownicy, cena 8 tys. zł – do uzgodnie-
nia. Tel. 791 082 916.

• Sprzedam VW Transporter, rok 2002. Tel. 
091 39 20 103.

• Sprzedam Mercedes 220 D. 604 155 460.
• Sprzedam Polonez Caro, 1994 r., cena 

800 zł. Tel. 504 59 54 24.
• Sprzedam Opel Vectra, 1996 r., wersja B, 

ubezpieczenie i przegląd do I. 2008 r. Tel. 
888 124 785.

• Sprzedam Mazdę, rok 1991 r., cena 1500 
zł do negocjacji. Tel. 691 750 030.

• Sprzedam MZ 250 z papierami, cena do 
uzgodnienia. Tel. 663 349 053.

rOlNICTWO 
• Sprzedam konie. Tel. 668 141 971, 091 39 

18 260.
• Sprzedam pasiekę minimum 36 rodzin. 

Tel. 602 350 007.
• Sprzedam opony tylnie do C-360 używa-

ne. Tel. 693 989 760.
• Sprzedam prosiaki. 78 34 84 851.
• Kupię zboże paszowe. 091 39 18 27. Płat-

ne od ręki.
• Sprzedam prosiaki. Tel. 091 39 17 334.
• Sprzedam ciągnik własnej konstrukcji na 

olej napędowy i do C-360 blok silnika i 
kabinę. 501 237 062.

• Sprzedam prosiaki. 88 666 59 40.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogowych 

i inne drobne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 22 783, 0660 392 851.

• Profesjonalne strony internetowe na in-
dywidualne zamówienie – szybki czas 
realizacji, faktury VAT. 0605 522 340.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWaNOpraNIe. 0604 373 143.
• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.

• Wynajmę rusztowanie elewacyjne „Lay-
her” 100 m. Tel. 692 478 465.

• Usługi remontowo – budowlane. 
880 690 324.

• Nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Rehabilitacja osób po udarze mózgu. 

609 799 687.
• Masaże. 510 052 611.
• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 

Tel. 091 39 72 575, 695 085 470.
• Usługi ogólnobudowlane i wykończe-

niowe, tynki włoskie i tynki minionej 
epoki. Tel. 504 602 275.

praCa
• Zatrudnimy osobę do prac przy monta-

żu okien. Wymagane prawo jazdy. Fabry-
ka okien i drzwi „OKNO” Nowogard. Tel. 
091 39 25 639.

• Zatrudnimy handlowca do pracy w biu-
rze i w terenie. Znajomość obsługi urzą-
dzeń biurowych, prawo jazdy i dyspozy-
cyjność. Fabryka okien i drzwi „OKNO” 
Nowogard tel. 091 39 25 639.

• FIrma BarTek-Domet zatrudni ma-
gazyniera. Tel. 091 579 0� 63.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub pomoc-
nika. Praca w Nowogardzie. Tel. 0603 
366 286.

• Firma remontowo-budowlana przyjmie 
pracowników: glazurnik, szpachlarz 
– malarz, murarz – tynkarz oraz pra-
cowników do dociepleń budynków. 
607 519 251.

• restauracja „przystań” zatrudni ku-
charza – dobre warunki płacowe. Tel. 
091 39 �0 ��1.

• Przyjmę traktorzystów – tylko z do-
świadczeniem, zabiegi na łąkach – teren 
Nowogard- Goleniów. Tel. 790 540 451.

• Stała praca w sklepie RTV w Nowogar-
dzie, od zaraz!. Tel. 506 045 310.

• Poszukuję opiekunki do dziecka (najle-
piej z os. Bema). Tel. 513 495 428.

• Poszukuję nani do 2 letniego chłopca. 
Tel. 091 39 25 433.

• Poszukuję opiekunki do 1,5 rocznego 
dziecka (od października – listopada). 
Tel. 695 878 802.

INNe
• Sprzedam aparat telefoniczny Ericsson 

K700i, z dodatkowym wyposażeniem, na 
gwarancji, zadbany. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam drzwi wejściowe antywłama-
niowe. Tel. 502 649 118.

• GrZeJNIkI c.o., panelowe, �-płytowe, 
do mieszkania, domku, różne rozmia-
ry, także nietypowe, nowe i używane. 
Tel. 091 46 00 518 lub 0501 446 467.

• JUNkerSY gazowe, do kuchni, łazien-
ki, wersja świeczkowa lub elektronicz-
na na gaz ziemny lub propan, cena 
od 400 zł. Tel. 091 46 00 518 lub 0501 
446 467.

• elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody – 380 V, firmy aeG, 
Vaillant moc 18-�1 kw, małe gabary-
ty, idealne do domku, baru, cena od 
150 zł. Tel. 091 469 03 38 lub 0501 
446 467.

• pIeCe gazowe c.o., Vaillant, wiszące 
lub stojące – ogrzewanie lub dwu-
funkcyjne (ogrzewanie + ciepła woda) 
używane z gwarancją serwisową oraz 
GaZOWe podgrzewacze wody 130-
190 litrowe, stojące, idealne gdzie jest 
kilka łazienek (domek). Tel. 091 46 
00 518 lub 0501 446 467.

• Sprzedam szczeniaczki rasy terier. 091 39 
21 107.

• Przyjmę gruz lub ziemię. 606 615 049.
• Sprzedam szczeniaki foksteriery szorst-

kowłose. Tel. 510 243 997.
• Sprzedam wózek głęboki + spacerówka, 

typ Breaker, cena 300 zł. 510 638 822.
• Owczarki niemieckie ośmiotygodniowe 

pieski i suczki po rodowodowych rodzia-
cach sprzedam. Tel. 091 39 21 828.

• Sprzedam drzewo kominkowe (brzoza, 
buk, dąb, olcha). Tel. 0603 190 654.

• Sprzedam ogrodzenie metalowe siedem 
elementów o wymiarach 189x90 cm 
plus brama wjazdowa i furtka – cena do 
uzgodnienia. Tel. 091 39 26 435 lub 0693 
026 435.
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

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

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)

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 26 91
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

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 
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i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

NOWOGarD - Szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
SZCZeCIN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

Informacja pkS 091/39-�1-887 lub 091/46-98-315

Ważny od �4.06.�007r.

Nowogard 20.08.2007r.
OFerTY praCY 

pUp GOleNIÓW, 
FIlIa NOWOGarD

1. Sprzedawca 
2. Kierowca z kat. C + E
3. Kierowca z kat. C
4. Stolarz
5. Ochroniarz 
6. Ślusarz – spawacz
7. Instruktor terapii zajęcio-

wej, psycholog 
8. Robotnik budowlany
9. Ślusarz – spawacz, for-

mierz , prac. Produkcji 
10.  Monter okien PCV

OFerTY praCY 
Z reJONU

1.  Spedytor (Szczecin)
2.  Sprzątaczka (Goleniów)
3. Operator maszyn, me-

chanik, os. Do sklejania 
kartonów (Kliniska Wlk)

4.  Os. do obróbki skór no-
rek (Żdżary)

5.  Pracownik gospodarczy 
z grup inw. (Szczecin)

6.  Kierowca C+E (Gryfice)
7. Kierowca z kat. D (Masze-

wo)
8. spawacz, tokarz, frezer, 

ślusarz – (Miękowo k. Go-
leniowa)

SZkOleNIa   
1. Kucharz-kelner-garma-

żer
2. Spawacz



DZIENNIK
NOWOGARDZKI 11�1-�3.08.�007 r. 

Sparta Gryfice – Pomorzanina Nowogard 4:1 (2:1)

Nadal bez punktu

Jutro rusza Puchar Polski
Już jutro rusza I rzut Pucharu Polski na szczeblu województwa 

zachodniopomorskiego region szczeciński. W wyniku losowania 
Pomorzanin zmierzy się w Cerkwicy z miejscowym Bizonem. Nasz 
rywal na codzień gra w A-klasie. 

Początek meczu o godzinie 17.30.
Andrzej Garguliński

Pomorzanin: marek Piątkowski 
– Nieradka, Gołdyn (87’ Majdziński), 
M. Miklas, Mordzak, Kawa, Piotrow-
ski, Konieczny, D. Gruszczyński, 
Galus (87’ Nadzieja), K. Miklas.

Bramka dla Pomorzanina: Galus.
Apel Zbigniewa Ceranki o cierp-

liwość nadal pozostaje aktualny. 
W niedzielę Pomorzanin zmierzył 
się w Gryficach z tamtejszą Spartą 
i odniósł czwartą porażkę w tym 
sezonie pozostając jedyną drużyną 
w V lidze bez dorobku punktowego. 
Nie pomógł powrót do składu K. 
Miklasa i przesunięcie do tyłu M. 
Miklasa. Pomorzanin był drużyną 
słabszą, choć rozmiary porażki nie 
odzwierciedlają w pełni różnicy w 
grze obu zespołów.

Pierwszy kwadrans spotkania z 
lekkim wskazaniem na Pomorzanin. 
Nasz zespół wywalczył rzut rożny, 
który jednak nie zakończył się strza-
łem na bramkę. Po chwili K. Miklas 
przedarł się lewą stroną, ale uderzył 
zbyt słabo i do tego niecelnie. Sparta 
odpowiedział jednym niegroźnym 
uderzeniem głową.

Po piętnastu minutach tempo gry 
nieco spadło a inicjatywę przejęli 
gospodarze. W 18. minucie Sparta 
przeprowadziła składną akcję, jeden 
z gryfickich zawodników znalazł 
się przed Markiem Piątkowskim, 
minął go i skierował piłkę do pustej 
bramki. Zrobił to jednak zbyt lekko 
i Nieradka wybił ją z linii bramko-
wej. W 22. minucie nie mieliśmy 
już tyle szczęścia. Akcja gospodarzy 
lewą stroną zakończyła się dośrod-
kowaniem w pole karne, po którym 
jeden z zawodników strzałem głową 
zdobywa bramkę na 1:0.

Dziesięć minut później mogło być 
2:0. Jeden z miejscowych zaatakował 
lewą stroną, minął obrońcę, lecz na 
nasze szczęście piłka po jego strzale 
trafiła w słupek.

Chwila radości kibiców nadeszła 
dwie minuty później. Po mocnym 
i celnym strzale Kawy z rzutu wol-
nego z 18. metrów błąd popełnił 
bramkarz Sparty wybijając piłkę 
przed siebie. Dopadł do niej Galus 
i zdobył bramkę wyrównującą. Ze 
zdobytej bramki najbardziej cieszył 
się Gołdyn, który pozwolił sobie 
na pewne gesty w stronę gryfickich 
kibiców. Takie zachowanie było 
z pewnością nieodpowiedzialne. 
Jednak spiker zrobił coś czego nie 
powinien. Niepotrzebnie nagłośnił 
tę sprawę i jego wypowiedzi mające 
być żartem niebezpiecznie ocierały 
się o prowokowanie tłumu. Na 
szczęście skończyło się na gwizdach i 

buczeniu, gdy Gołdyn uderzał z rzu-
tu wolnego czy ostro interweniował 
pod własną bramką.

Radość kibiców Pomorzanina nie 
trwała zbyt długo. Już po trzech mi-

nutach zespołowa akcja gospodarzy 
zakończyła się celnym strzałem z 17. 
metrów i na przerwę Sparta schodzi-
ła prowadząc 2:1.

W drugiej połowie nadal przewa-
żali miejscowi. Pomorzanin wciąż 
miał problemy ze skonstruowaniem 
akcji. Nasi zawodnicy albo wybierali 
złe rozwiązania, albo, gdy pojawiał 
się jakiś ciekawy pomysł, brakowało 
celnego podania. Właśnie niedo-
kładność w akcjach ofensywnych 
była głównym grzechem Pomorza-
nina w tym meczu.

Receptą mogły być znowu stale 
fragmenty gry, wszak wszystkie 
bramki w tym sezonie dla Pomorza-
nina padły po tych właśnie elemen-
tach. W 55. minucie rzut wolny z 25. 
metrów wykonywał Kawa po raz ko-
lejny pokazując swój największy atut. 
Uderzył mocno i tuż przy słupku, 
lecz świetnie spisujący się bramkarz, 

który poza błędem przy pierwszej 
bramce grał znakomicie, zdołał wy-
bić piłkę. Dwie minuty później ten 
sam zawodnik stanął przed podobną 
szansą i po raz kolejny na drodze 
stanął mu golkiper Sparty.

W 61. minucie nasi obrońcy nie-
potrzebnie próbowali rozgrywać pił-
kę w okolicy własnego pola karnego. 
Sparta przejęła futbolówkę, nacie-
rający lewą stroną zawodnik minął 

naszego obrońcę i zdobył trzecią 
bramkę dla swojego zespołu. 

Pomorzanin walczył dalej. Marek 
Piątkowski dalekim wykopem uru-
chomił K. Miklasa, ten jednak nie 
opanował piłki na tyle by celnie ude-
rzyć. Po chwili rzut wolny z prawej 
strony wykonywał Kawa. Zagrana 
przez niego piłka krążyła w polu kar-
nym gospodarzy, ale żaden z naszych 
zawodników nie zdołał uderzyć jej 
w światło bramki. Nadzieje ożyły 
siedem minut przed końcem meczu, 
gdy za utrudnianie wykonania rzutu 
wolnego drugą żółtą kartkę otrzymał 
jeden z miejscowych. Niestety, po raz 
kolejny gra w przewadze skończyła 
się stratą bramki. Po rzucie wolnym 
z prawej strony i złej interwencji 
naszego obrońcy napastnik Sparty 
strzałem z 7. metrów ustalił wynik 
spotkania na 4:1.

Pozostałe wyniki meczów:
Arkonia Szczecin - Vineta Wolin 

0:0, Polonia Płoty - GKS Mierzyn 
1:3, Kluczevia Stargard - Hutnik 
EKO TRAS Szczecin 2:4, Orzeł 
Trzcińsko-Zdrój - Mieszko Miesz-
kowice 0:3, KP Police II - Świt 
Szczecin 2:0, Piast Chociwel - Odra 
Chojna 3:3, Kłos Pełczyce - Stal 
Lipiany 3:0.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1.  KP Police II 4 12 8-1
2.  Vineta Wolin 4 10 9-1
3.  GKS Mierzyn 4 9 10-5
4.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 4 9 10-5
5.  Sparta Gryfice 4 8 9-4
6.  Świt Szczecin 4 6 8-8
7.  Polonia Płoty 4 6 9-9
8.  Kłos Pełczyce 4 6 6-5
9.  Mieszko Mieszkowice 4 5 3-1
10.  Piast Chociwel 4 5 5-5
11.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 4 4 6-9
12.  Odra Chojna 4 4 6-9
13.  Kluczevia Stargard 4 4 4-7
14.  Arkonia Szczecin 4 1 1-6
15.  Stal Lipiany 4 1 4-13
16.  Pomorzanin Nowogard 4 0 3-13

Tym razem żadnego z rzutów rożnych  nie udało się zamienić na bramkę.
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reklama

RR EKLAMAEKLAMA

banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Nowogard
Tel. 0 605 522 340
e-mail: medmas@wp.pl

Radiowa w
Radio VOX Gryfice 90,7 FM

rozpocząłeś pracę lub staż 
a nie wybrałeś jeszcze funduszu emerytalnego? 

Nie daj się wylosować i przyjdź do najlepszych. 
OFE „Dom” od wielu lat plasuje się w czołówce wszelkich rankingów. 

Sprawdź nas na gospodarczych stronach „Rzeczpospolitej”.
Zadzwoń i umów się na spotkanie 694 281 784

Danfarm’94 is seeking for

FARm SECRETARy
Danfarm’94 is located near Resko, Zachodniopomorskie Province, are looking 

for FARM SECRETARY to take care and be helpful in the office to run larger farm 
with 1.400 hectares and five full time employees.

We have several of different crops in our production, and we are looking for young 
male/female, there are speaking English very well and have driving licence B.

Job Description: 
Phone service
Contract of trade regarding farming
Research of prices and market prices
Any odd jobs
We offer you long-term employment and an attractive salary.
make an application to:

Morten Laursen (English speaking), Danfarm’94, Resko, 
Phone 60 22 26 069  or 00 45 40 33 91 24

Kapela Rycha 
jak zwykle z trofeum

Do swoich sukcesów członkowie Kapeli Rycha zdążyli już nas przyzwy-
czaić. Nikogo więc nie dziwi, że z kolejnej imprezy nowogardzki zespół 
folklorystyczny wraca z kolejnym trofeum. Tym razem jest to nagroda za 
pierwsze miejsce w kategorii kapel na XI Festiwalu Współczesnej Kultury 
Ludowej w Kamieniu Pomorskim.

Impreza odbywa się pod patrona-
tem Ministerstwa Kultury i Dziedz-
ctwa Narodowego. Koncerty odby-
wały się na kamieńskich błoniach 
gdzie wystąpiły 34 zespoły śpiewacze, 
kapele i zespoły taneczne zakwalifi-
kowane wcześniej do udziału w tej 
znaczącej imprezie, a gwiazdą wie-
czoru był nominowany w 2002 roku 
do nagrody Fryderyki zespół folkowy 
Shamrock.

Kapela Rycha w składzie: Aneta 
Drążewska – śpiew, trójkąt; ma-
rzenna Piotrowicz – kontrabas; 
Eugeniusz Heinrich – śpiew, czynele; 
Adolf Kopciuch – skrzypce; Piotr 
Sobolewski – klarnet; Radosław 
Zagórski – skrzypce diabelskie; Ry-
szard Zagórski – akordeon, śpiew, 
zaprezentowała trzy utwory i jurorzy 
uznali, ze ton właśnie nowogardz-
kiemu zespołowi należy się nagroda 

w kategorii kapel. Drugą nagrodę 
ex-equo otrzymali Swaty z Koszlina 
i Łobuziacy z Łobza. 

W kategorii zespoły taneczne jury 
przyznało I miejsce dla Zespołu 
Tańca Ludowego Bałtyk z Koszalina, 
a nagrodę im. Jana Iwaszczyszyna, 
twórcy festiwalu otrzymał Stanisław 
Szczepanik z zespołu „Pod Różą” z 
Żagania.

Gratulujemy i czekamy na kolejne 
sukcesy. Nie wątpimy, że wkrótce 
nadejdą wszak nie tak dawno bo w 
czerwcu br. Kapela Rycha została lau-
reatem w Lipianach na Wojewódzkim 
Przeglądzie Kapel, Zespołów Śpiewa-
czych i Gawędziarzy Ludowych – o 
czym informowaliśmy na naszych 
łamach.

Ag
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15 lat  Dziennik a

Toksyczny blok

Prokuratura 
wszczęła śledztwo

Rozmowa z trenerem 
Pomorzanina, 
Zbigniewem Ceranką

Foto J. Korneluk
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kaleNDarIUm
17 sIerpNIa
Imieniny: Anastazy, Anita, Bertram, Bonifacy, Eliza, 
Euzebiusz, Hiacynt, Jacek, Jacenty, Jaczewoj, Joanna, 
Julianna, Klara, Liberat, Magdalena, Maksym, Maria, 
Miron, Mirona, Rogat, Rustyk, Rustyka, Septymiusz, 
Straton, Zawisza i Żanna
1988 - Po raz pierwszy Polska uzyskała połączenie inter-
netowe ze światem łączem 9600 bps do Kopenhagi

18 sIerpNIa
Imieniny:  Agapit, Agapita, Bogusław, Bronisław, 
Bronisz, Eryk, Eryka, Firmin, Helena, Ilona, Jan, Klara, 
Laura, Ludwik, Nela, Paula, Piotr, Sancja, Tworzysława, 
Włodzimir i Żyrosława
1925 – Spółka polskie radio otrzymała monopoli-
styczną koncesję na eksploatację radiofonii w Polsce

19 sIerpNIa
Imieniny: Agapiusz, Alfred, Andrzej, Bolesław, Donat, 
Emilia, Ezechiel, Jan, Julian, Juliusz, Ludwik, Luiza, 
Magnus, Marian, Sebald, Sykstus, Tekla, Tymoteusz, 
Wiktor i Wincenty
1839 – dzień oficjalnie przyjmowany za datę narodzin 
fotografii

20 sIerpNIa
Imieniny: Bernard, Eliasz, Filibert, Filiberta, Hieronim, 
Krzysztof, Leowigild, Lucjusz, Łucjusz, Maksym, Mał-
gorzata, Maria, Paweł, Sabin, Samuel, Samuela, Sewer, 
Sieciech, Sobiesław, Stosław i Świelub
1991 - estonia ogłosiła niepodległość od ZSRR

reklama

Z okazji obchodów
 

15-lecia 
Dziennika Nowogardzkiego 

gratuluję redakcji 
dotychczasowych osiągnięć 

i życzę kolejnych coraz 
wspanialszych jubileuszy, 

wzrostu liczby czytelników 
i sympatyków oraz 

spełnienia zamierzeń 
i planów w działaniach 

na rzecz społeczności lokalnej.
Z-ca burmistrza  Burmistrz Nowogardu

Artur Gałęski   Kazimierz Ziemba          

Toksyczny blok

Prokuratura wszczęła śledztwo
Zapoczątkowana artykułem 

„Toksyczny blok” (DN nr 15 z 23 
lutego 2007 r.) sprawa wadliwego 
komina przy ulicy Kowalskiej 
nabiera rumieńców. Prokuratura 
Rejonowa w Goleniowie wszczęła 
śledztwo przeciwko wykonawcy 
i kominiarzowi, który uznał, że 
wszystko zostało wykonane pra-
widłowo.

Przypomnijmy. Po wykonaniu 
nowej kotłowni w bloku przy ulicy 
Kowalskiej 2 jego mieszkań-
cy zaczęli odczuwać przykre 
dolegliwości. Podejrzenie, 
że ich przyczyną są spaliny 
wydostające się z nieszczel-
nego wkładu kominowego 
znalazły potwierdzenie. 
Wkład został zamontowany 
ponownie, lecz dolegliwości 
nie ustawały. Przedstawi-
ciele Spółdzielni Mieszka-
niowej „Gardno”, do której 
należy blok, twierdzili, że 
wszystko jest już w porząd-
ku. Mieszkańcy wezwali 
rzeczoznawcę, który ponownie 
potwierdził ich podejrzenia. W 
odpowiedzi Spółdzielnia zamówiła 
swoją ekspertyzę, która uznała, że 
wkład zamontowany jest prawid-
łowo. Ostatecznie sprawa trafiła 
do Prokuratury. W wyniku postę-
powania ustalono, że komin był 
jednak zamontowany wadliwie, a 
do tego zastosowano niewłaściwy 
materiał. By rozwiać wszelkie 
wątpliwości wypowiedzieć się miał 
jeszcze biegły sądowy z zakresu ko-
miniarstwa. Wyniki tej ekspertyzy 
są już znane.

Na pytanie Prokuratury czy 
wykonawca zastosował właściwy 
materiał i czy sposób jego montażu 
polegający na wpychaniu na siłę 
wkładów i łączeniu ich silikonem 
był zgodny ze sztuką budowlaną 
oraz czy takie zachowanie stanowi 
realne niebezpieczeństwo ciężkie-
go uszczerbku na zdrowiu bądź 
utraty życia biegły odpowiedział:

„Zastosowany materiał jest nie-
właściwy i nie odpowiada Polskim 
Normom. (Art. 10 Ustawy Prawo 
Budowlane Dz. U. nr 89 z dnia 
25.08.1994 roku) Nie posiada od-
powiednich Aprobat Technicznych, 
nieprawidłowo wykonany zaginany 
(nieszczelny), powinien być spawa-
ny plazmowo w celu zachowania 
szczelności.

Zainstalowanie w/w wkładów 
w sposób przeprowadzony przez 
wykonawcę (przyp. red.) jest nie-
dopuszczalne i nie zgodne ze sztuką 
kominiarską i budowlaną. Wpycha-

nie na siłę wkładów kominowych 
doprowadziło do znacznych pogięć 
i zawężeń w/w materiału widocz-
nych na zdjęciach wykonanych w 
dniu 22.03.2007 roku.

Odwrotne zainstalowanie wkła-
du (kielichami do dołu) jak również 
zastosowanie uszczelnienia siliko-
nowego miedzy elementami jest 
nieprawidłowe gdyż nie zapewnia 
to prawidłowej szczelności.

Przy zastosowaniu odpowiednich 

wkładów atestowanych nie stosuje 
się jako uszczelnienia materiałów 
silikonowych a zastosowanie mają 
oryginalne uszczelki producenta.

Wkład nie powinien być zamon-
towany na sztywno bez przepustu 
dachowego jak również zacemento-
wany przy użyciu zapraw wapienno 
– cementowych.

- zaprawa wapienna powoduje 
korozję elementów nierdzewnych.

-  brak przepustu dachowego 
powoduje brak możliwości likwi-
dacji naprężeń termicznych po-
wstających podczas pracy kotłów 
C.O. gazowych, co doprowadza 
do rozszczelnienia się wkładu ko-
minowego. 

W/w zaniedbania mogą do-
prowadzić do zagrożenia życia i 
mienia.”

I dalej:
„Zgodnie z powyższym niepra-

widłowe zamontowanie wkładów 
kominowych i zastosowanie wad-
liwych materiałów (rynnowe) 
stanowi zagrożenie życia i mienia 
lokatorów budynku wielorodzin-
nego przy ulicy Kowalskiej 2 w 
Nowogardzie.”

Prokuratora interesowało też czy 
badanie stanu szczelności przewo-
dów kominowych dokonane na 

zlecenie Spółdzielni było 
właściwe. Według biegłe-
go sądowego wykonano 
je nierzetelnie i niezgod-
nie ze sztuką i wiedzą 
kominiarską:

„Widoczne gołym okiem 
wady materiałów i mon-
tażu w/w wkładów nie 
powinny doprowadzić 
do wydania pozytyw-
nych protokołów dopusz-
czających kotłownie do 
użytku.

Gdyby Mistrzowie Ko-
miniarscy: Wykonawca komina 
i autor ekspertyzy wykonanej na 
zlecenie spółdzielni( przyp. red.) 
podeszli rzetelnie i uczciwie do wy-
konania swoich prac nie doprowa-
dziło by do stworzenia zagrożenia 
życia i mienia lokatorów budynku 
mieszkalnego przy ul. Kowalskiej 2 
w Nowogardzie.”

W konsekwencji przeciwko 
obydwu mężczyznom wszczęto 
śledztwo m.in. z artykułu 164 par 
1 Kodeksu Karnego, który mówi, 
że sprawca bezpośredniego nie-
bezpieczeństwa w postaci takiej 
jak pożar czy rozprzestrzenianie 
się substancji trujących, duszących 
lub parzących podlega karze od 
sześciu miesięcy do lat ośmiu.

Ag

Pomóżmy sobie
Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 

tej rubryce jest bezpłatne. Zgłoszenia są przyj-
mowane pod numerami telefonów: 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.

Nie bądźmy obojętni wobec ludzi znajdują-
cych się w trudnej sytuacji.

   Z góry dziękujemy.  Redakcja 
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15 lat Dziennika
W dniu 14 sierpnia 2007 roku o godz. 18.00 z okazji 15 lecia Dziennika 

Nowogardzkiego odprawiona została Msza św. w intencji pracowników i 
czytelników DN. Liturgię sprawował ks. Piotr Gronostaj. Księdzu Piotrowi 
za modlitwę i słowa nadziei składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy 
również wszystkim, którzy przybyli na tę skromną uroczystość, w tym 
przewodniczącemu Rady Miasta p. Markowi Krzywani, a także tym, którzy 
złożyli życzenia jubileuszowe, w tym burmistrzowi i wiceburmistrzowi No-
wogardu.

Po Mszy św. zorganizowano skromny piknik dla obecnych i byłych pra-
cowników i współpracowników pracujących przy wydawaniu naszej gazety. 
Pamiątkowe „zdjęcie rodzinne” prezentujemy na str. 1.

Red.

szkody wielkiej wody
Piszę ten materiał nie po to, żeby komuś wytykać zaniedbania. Krajowe 

media wyrobiły w nas przekonanie, że żadne miasto ani wieś nie jest porzy-
gotowana na większe opady deszczu.

Zdjęcia mają uzmysłowić mieszkańcom, a odpowiedzialnym za stan kana-
lizacji w szczególności, że szybko należy planować przedsięwzięcia ograni-
czające wpływ opadów na nasze życie codzienne.

Nie będę pokazywał zaborczości jeziora, bo już dwukrotnie pokazywałem 
zdjęcia wody uniemożliwiającej przejście częścią  promenady. Nie pokażę 
także zdjęć nadeslanych przez Czytelników – zbyt wielu mieszkańcow zna 
obrazki zalanych piwnic i całych ulic z autopsji.

Tekst i foto Lmm

Kapielisko jest okradane z piasku – silny wyciek wody powoduje duże 
ubytki piasku i poważnie niszczy plażę.

Z tej studzienki wypłynęła nie tylko woda. Fekalia spływają wprost do je-
ziora. Strażacy i PUWiS nawet nie próbują tego zbierać. Samo spłynie …
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życzeNIa

Kochanym rodzicom

bożenie i stanisławowi
Artuszewskim

z okazji �0 rocznicy 
pożycia małżeńskiego

najserdeczniejsze gratulacje 
oraz życzenia spokoju, pomyślności

i zdrowia na dalsze lata wspólnego życia
składają

córki z rodzinami

Poszukuję, oddam, sprzedam: Giełda podręczników szkolnych
Do 15 września wprowadzamy rubrykę, która ułatwi nabycie podręczników szkolnych.
Ogłoszenia w tej rubryce są bezpłatne, przyjmowane są pod numerem telefonu 091 39 22 165, fax 

091 39 25 087 lub w siedzibie redakcji.
* Poszukuję kompletu podręczników do II klasy Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie. Tel. 091 39 

25 087.

Nasza sonda

Jak i w co się ubierać?
W sondzie ulicznej zapytaliśmy mieszkańców 

Nowogardu co myślą o regułach dobierania 
stroju w zależności od sytuacji i czy taka ade-
kwatność jest wskazana.

Pani elżbieta Wytkowska
Uważam, że za-

sady odpowied-
niego ubierania 
się są niezbędne. 
Wiadomo, że nie 
pójdziemy do koś-
cioła z dużym de-
koltem. Bardziej 
swobodnie można 

ubrać się np. na dyskotekę, ale są miejsca gdzie należy 
włożyć coś mniej wyzywającego. W każdym razie 
należy zachowywać adekwatność stroju. Miejscem, 
w którym ważne jest to jak się ubieramy jest także 
szkoła, niestety pomysł z mundurkami nie bardzo 
mi się podoba, ponieważ mam 5 małych dzieci. 
Ostatnio kupiłam mundurek dla syna, kosztowało 
mnie to 56 PLN, tak więc jest to spory wydatek, do 
tego dochodzi częste pranie.

Pan Władysław Jasek
Moim zdaniem zawsze na-

leży ubierać się adekwatnie do 
sytuacji. Rzeczą oczywistą jest, 
że nie pójdzie się do kościoła 
czy na przyjęcie w krótkich 
spodenkach. Zawsze trzeba 
zachowywać się inteligentnie 
w tej kwestii. Jeżeli ktoś chce 
uprawiać rewię mody to jego 
sprawa.

Pani irena iwańska
Oczywiście, że należy ubie-

rać się stosownie do sytuacji 
i miejsca, do którego się uda-
jemy, zwłaszcza w teatrze 
powinniśmy zachowywać 
elegancję. Inne rzeczy przy-
wdziewamy, gdy idziemy do 
kina, na spacer czy też, gdy 
jedziemy nad morze. Dziś, 
na przykład, młodzi ludzie 

nie zawsze zwracają na to uwagę, a jest to bardzo 
istotne.      ps

Przekształcenia w sm „Gardno”
W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do spółdzielni pragnę przybliżyć niektóre zmiany 

wprowadzone nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

spółdzielcze prawo do loka-
lu a odrębna własność lokalu.

Spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu jest ograniczo-
nym prawem rzeczowym. Pra-
wo to jest zbywalne, przechodzi 
na spadkobierców  i może być 
przedmiotem egzekucji. Właś-
cicielem majątku (budynku) 
jest spółdzielnia i ona odpowia-
da za prawidłową eksploatację 
obiektu. 

W przypadku ustanowienia 
odrębnej własności lokalu zo-
staje on  wyłączony z majątku 
spółdzielni, a osoba uprawniona 
nabywa ten majątek w formie 
aktu notarialnego wraz z udzia-
łem w częściach wspólnych bu-
dynku ( czyli takich, które nie 
służą wyłącznie jemu np.: dach, 
ściany budynku, klatki scho-
dowe, instalacje sanitarne, wo-
dociągowe, CO, kotłownie itp.) 
oraz udział w gruncie, na któ-
rym posadowiony jest budynek 
wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą (drogi, chodniki, sieci). 
Od tej pory jest on współodpo-
wiedzialny jako współwłaściciel 
za stan nieruchomości w której 
znajduje się jego wyodrębnio-
ny lokal. Odpowiedzialność ta 
jest proporcjonalna do wielko-
ści udziałów w nieruchomości 
wspólnej, obliczanej jako ilo-
czyn powierzchni lokalu do cał-
kowitej powierzchni wszystkich 
lokali w danym budynku. 

 Zarządzanie nieruchomoś-
cią po ustanowieniu odrębnej 
własności lokali.

W przypadku lokali będą-
cych własnością spółdzielni za 
zarządzanie nieruchomością 
odpowiada spółdzielnia. Kosz-
ty zarządu nieruchomościa-
mi spółdzielczymi pokrywane 
przez lokatorów stanowią część 
comiesięcznego czynszu i w 
przypadku naszej spółdzielni 
wynoszą 50 gr/ m2. Zgodnie z 
art. 24 1 znowelizowanej usta-
wy większość właścicieli lokali 

w budynku, obliczana według 
wielkości udziałów w nierucho-
mości wspólnej, może podjąć 
uchwałę, że w zakresie ich praw 
i  obowiązków oraz zarządu 
nieruchomością wspólną będą 
miały zastosowanie przepisy 
ustawy o własności lokali. Taka 
sytuacja nastąpi również z mocy 
ustawy (art.26) jeżeli w budyn-
ku zostanie wyodrębniona włas-
ność wszystkich lokali. 

odpowiedzialność człon-
ków spółdzielni.

Zgodnie z art. 19  ustawy 
Prawo Spółdzielcze członek 
spółdzielni uczestniczy w po-
krywaniu jej strat do wysoko-
ści zadeklarowanych udziałów, 
czyli w przypadku SM „Gardno” 
maksymalnie do wysokości 100 
zł. Jednocześnie członek spół-
dzielni nie odpowiada wobec 
wierzycieli spółdzielni za  jej 
zobowiązania. 

Między bajki można więc 
włożyć kłamliwe informacje, 
rozpowszechniane ostatnio 
wśród lokatorów przez Komi-
tet Inicjatywny reprezentowany 
przez Pana Michała Piórko, o 
wielotysięcznych długach cią-
żących jakoby na członkach 
spółdzielni. Sytuacja finansowa 
spółdzielni jest dobra, a obecny 

Zarząd nie zaciągnął nawet zło-
tówki kredytu. Wbrew nadzie-
jom  niektórych malkonten-
tów bankructwo spółdzielni 
mieszkaniowej : „Gardno” 
jeszcze nigdy nie było tak odle-
głe jak dzisiaj. spółdzielnia nie 
tylko, że nie zaciągnęła w cią-
gu ostatnich 10 lat zobowiązań 
kredytowych, to również nie 
posiada żadnych przetermino-
wanych zobowiązań. Nie da się 
tego powiedzieć o wszystkich 
członkach spółdzielni posia-

dających zaległości czynszowe. 
Mam nadzieję, że ubocznym 
efektem procesu przekształceń 
będzie spłata tych zaległości, co 
niewątpliwie wpłynie na dalszą 
obniżkę kosztów funkcjonowa-
nia spółdzielni.

Jednocześnie informuję, że 
w dniu 20.08.2007 o godz. 17 
w Sali Biblioteki Miejskiej od-
będzie się spotkanie poświęco-
ne przekształceniom organizo-
wane przez  Komitet Inicjatyw-
ny reprezentowany przez Pana 
Michała Piórko, na które zapra-
szam jak najliczniej członków 
spółdzielni.

Prezes SM Gardno”
Jan Smolra.  
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W ramach Programu 
Rozwoju obszarów Wiej-
skich na lata 2007 – 2013 
ARimR podjęła działanie 
w celu zalesiania gruntów 
rolnych oraz innych niż 
rolne. Jak dowiadujemy 
się ze strony ARimR, na 
terenie naszego kraju 
znajduje się wiele grun-
tów zaliczających się do 
tzw. niskich klas bonita-
cyjnych. Zalesienie tych 
gruntów przyczyni się do 
zwiększenia ich wartości 
ekonomicznej, udziału 
lasów w globalnym bi-
lansie węgla, natomiast 
szczegółowo określone 
zasady zakładania upraw 
leśnych i dobór gatunków 
drzew, wpłyną korzystnie 
na zwiększenie bioróżnorodności.

Działanie wdrażane będzie w dwóch, 
opisanych niżej schematach.

 sCHemAT i  -  Z ALesiANie 
GRUNTóW RoLNyCH 

Pomoc obejmie zakładanie upraw 
leśnych na gruntach użytkowanych 
rolniczo. 

Pomoc może uzyskać:
• Rolnik, który   został wpisany do ewi-

dencji producentów (prowadzonej przez 
ARiMR), stanowiącej część krajowego 
systemu ewidencji producentów, ewiden-
cji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie płatności; 

• Co najmniej 3 rolników, których 
grunty sąsiadują ze sobą, a ich łączna po-
wierzchnia jest nie mniejsza  niż 2 ha. 

Pomoc finansowa będzie udzielana 
do gruntów:

 • użytkowanych jako grunty orne 
oraz sady, które zostały przeznaczone 
do zalesienia w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego.         
W przypadku braku takiego planu, 
wykonanie zalesienia będzie mogło 
być sprzeczne z ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy; 

• stanowiących własność wnioskodaw-
cy, jego małżonka lub współwłasność 
wnioskodawcy; 

• o powierzchni co najmniej 0,5 ha i 
minimalnej szerokości 20 m, a w przy-
padku działek graniczących z lasem ich 
szerokość może być mniejsza niż 20 m.

 Pomoc na zalesianie w ramach 
Programu może być przyznana jednemu 
rolnikowi do powierzchni nie większej 
niż 20 ha.

Do gruntów położonych na obszarach 
NATURA 2000 pomoc nie przysługuje.

RoLNiK, KTóRemU PRZyZNANo 
PomoC ZoboWiĄZUJe siĘ Do:

a. zalesienia gruntów, na których 
do dnia złożenia wniosku o pomoc 
była prowadzona działalność rolnicza, 
prowadzona zgodnie z minimalnymi 
wymaganiami utrzymywania gruntów 
rolnych w dobrej kulturze rolnej zgod-
nej z ochroną środowiska (normami), 
określonymi w przepisach o płatnościach 
bezpośrednich do gruntów rolnych i 
płatności cukrowej; 

b. pielęgnacji założonej uprawy leśnej 
przez okres 5 lat od dnia wykonania 
zalesienia; 

c. prowadzenia założonej uprawy leś-
nej przez okres 15 lat od dnia uzyskania 
pierwszej płatności na zalesianie; 

d. przestrzegania minimalnych wyma-
gań utrzymywania gruntów rolnych w 
dobrej kulturze rolnej zgodnie z norma-
mi dotyczącymi ochrony środowiska. 

D o b R A  K U LT U R A  R o L NA 
PRZy ZACHoWANiU WymoGóW 
oCHRoNy śRoDoWisKA 

Minimalne wymagania:
• w przypadku gruntów rolnych 

- uprawa roślin lub ugorowanie (ugoro-
wanie ma miejsce wtedy, gdy grunt pod-
legał co najmniej raz w roku w terminie 
do dnia 31 lipca koszeniu lub innym 
zabiegom uprawowym zapobiegającym 
występowaniu i rozprzestrzenianiu się 
chwastów; ugorowanie gruntu  ornego 
nie powinno trwać dłużej niż 5 lat);  

• w przypadku łąk - koszenie okrywy 
roślinnej i jej usuwanie, co najmniej raz 
w roku w terminie do 31 lipca; 

• w przypadku pastwisk - wypasanie 
zwierząt w okresie wegetacyjnym traw 
lub koszenie okrywy roślinnej i jej usu-
wanie do 31 lipca[i] 

• w przypadku gruntów ornych poło-
żonych na stokach o nachyleniu powyżej 
20° wykorzystywanych pod uprawę ro-
ślin wieloletnich - utrzymywanie okrywy 
roślinnej lub ściółki w międzyrzędziach 
albo uprawa metodą tarasową; 

• w przypadku gruntów ornych poło-
żonych na stokach o nachyleniu powyżej 
20° - zakaz ich wykorzystywania pod 
uprawę roślin wymagających utrzymy-
wania redlin wzdłuż stoku oraz zakaz 
utrzymywania jako ugór czarny; 

• w przypadku łąk, pastwisk i ściernisk 
– zakaz wypalania; 

• na gruntach rolnych zabrania się 
wykonywania zabiegów uprawowych 
ciężkim sprzętem rolniczym w okresie 
wysycenia profilu glebowego wodą; 

• grunty rolne, na których prowadzona 
jest uprawa lub które są ugorowane mogą 
być porośnięte drzewami i krzewami, 
o ile nie wpływa to na prowadzoną na 
tych gruntach produkcję roślinną, a ich 
liczba nie przekracza 50 sztuk na hektar, 
za wyjątkiem plantacji wierzby (Salix sp.) 
wykorzystywanej do wyplatania; 

• plantacje zagajników o krótkiej 
rotacji, wykorzystywanych na cele ener-
getyczne, uznaje się za utrzymywane 
zgodnie z normami, jeżeli: 

1. są utrzymywane w stanie nieza-
chwaszczonym; 

2. ich zbiór następuje w cyklu maksy-
malnie czteroletnim; 

3. są położone: 
4. 1,5 m od granicy sąsiedniej działki 

gruntu, na której założona została taka 
plantacja lub użytkowanej jako grunt 
leśny; 

5. 3 m od granicy sąsiedniej działki 
użytkowanej jako grunt rolny; 

• powierzchnię wyznaczoną przez 
granicę sąsiedniej działki oraz granicę 
plantacji zagajników o krótkiej rotacji 
wykorzystywanych na cele energe-
tyczne, które są położone 1,5 m od 
granicy sąsiedniej działki gruntu, na 
której założona została taka plantacja 
lub użytkowanej jako grunt leśny albo 3 
m od granicy sąsiedniej działki gruntu 
użytkowanej jako grunt rolny, wlicza się 
do powierzchni działki rolnej i uznaje za 
utrzymywaną zgodnie z normami. 

Pomoc na zalesianie dzieli się na:
• wsparcie na zalesienie – jednorazowy 

ryczałt za poniesione koszty zalesienia 
i ogrodzenia uprawy leśnej, wypłacany 
w pierwszym roku po wykonaniu zalesie-
nia. Wysokość wsparcia zależy od: 

• proporcji gatunków iglastych i liścia-
stych w strukturze uprawy; 

• zabezpieczenia przed zwierzyną (gro-
dzenie 2-metrową siatką metalową); 

• konfiguracji terenu; 
• zastosowania sadzonek zwykłych lub 

sadzonek mikoryzowanych z zakrytym 
systemem korzeniowym. 

Maksymalną stawkę można uzyskać, 
jeżeli zalesiony grunt w całości będzie 
leżał na stoku o nachyleniu powyżej 12° 
do wykonania zalesienia użyto wyłącznie 
gatunków drzew iglastych z zakrytym 
systemem korzeniowym (mikoryzo-
wane) i gdy uprawa została ogrodzona 
2-metrową siatką metalową.

• premię pielęgnacyjną - zryczałto-
waną płatność do hektara zalesionych 
gruntów, wypłacaną, co roku przez 5 lat. 

Wysokość premii obejmie koszty prac 
pielęgnacyjnych wskazanych w planie 
zalesienia np.: czyszczenie wczesne, 
zastosowanie repelentów, zabezpieczenie 
trzema palikami, zabezpieczenie owczą 
wełną. 

• premię zalesieniową - zryczałtowaną 
płatność do hektara zalesionych gruntów, 
wynikającą z utraconych dochodów z ty-
tułu przekształcenia gruntów rolnych na 
grunty leśne. Premia wypłacana będzie 
co roku, przez 15 lat od założenia uprawy 
leśnej. Otrzymają ją tylko ci rolnicy, któ-
rzy udokumentowali uzyskanie w roku 
poprzedzającym złożenie wniosku, co 
najmniej 25% dochodów z tytułu pro-
wadzenia działalności rolniczej. 

Do dochodów z rolnictwa zalicza się:
• dochody z pracy w gospodarstwie rol-

nym obliczone jako iloczyn powierzchni 
gruntów będących własnością rolnika w 
dniu złożenia wniosku o pomoc oraz wy-
sokości przeciętnego dochodu z pracy w 
indywidualnych gospodarstwach rolnych 
z 1 ha przeliczeniowego, lub 

• dochody z tytułu prowadzenia dzia-
łów specjalnych produkcji rolnej w roku 
poprzedzającym rok, w którym złożono 
wniosek o pomoc. 

TeRmiN i mieJsCe sKŁADANiA 
WNiosKóW

 Wnioski o przyznanie pomocy na 
zalesianie należy składać w biurze powia-
towym ARiMR właściwym ze względu 
na miejsce zamieszkania lub siedzibę 
rolnika w terminie od 1 sierpnia do 30 
września 2007 r., a w kolejnych latach od 
1 czerwca do 31 lipca danego roku. 

 sCHemAT ii  -Z AL esiANie 
GRUNTóW iNNyCH Niż RoLNe 

 Pomoc będzie można uzyskać od 
2008 roku na zalesienie dwóch rodzajów 
gruntów odłogowanych:

•z sukcesją naturalną drzew gatunków 
rodzimych, jeżeli grunty te spełniają 
wymagane warunki; 

•wymagających ochrony z uwagi 
na funkcje wodochronne albo glebo-
chronne. 

 Szczegółowe warunki oraz tryb przy-
znawania pomocy w ramach tego sche-
matu określa Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 
czerwca 2007 r

* materiał powyższy uzyskaliśmy z 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, na której stronie internetowej 
www.arimr.gov.pl znaleźć będzie moż-
na szczegółowe informacje na temat 
uzyskania funduszy „Krok po kroku”, 
formularz wniosku oraz instrukcję jego 
wypełnienia.

Z rozmowy, którą przeprowadziliśmy 
z inspektorem nowogardzkiej placówki 
ARiMR wynika, że do dnia 14 sierpnia nie 
wpłynął jeszcze żaden wniosek z terenu 
obsługiwanego przez naszą placówkę.

opr. ps

Dla rolników

Zalesianie gruntów rolnych oraz grun-
tów innych niż rolne - PRoW 2007-2013
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Syn Estery Leszto 
ur.7.08.07 z Węgorza

Córka Jadwigi Karwa-
ckiej ur.6.08.07 z Siel-
ska

 Witamy wśród nas...

Córka Moniki Miśkie-
wicz ur.8.08.07 z No-
wogardu

Córka Ilony Baca 
ur.9.08.07 z Nowogar-
du

Syn Janiny Mali-
nowskiej ur.9.08.07 z 
Orzesza

Córka Magdaleny Bar-
tosiak ur.9.08.07 z No-
wogardu

Córka Anny Karol 
ur.9.08.07 z Osiny

Syn Katarzyny Król 
ur.9.08.07 z Osiny

Syn Agnieszki i Karola 
ur.12.08.07 z Nowo-
gardu

Syn Moniki i Krzyszto-
fa Kusiak ur.11.08.07 z 
Nowogardu

Córka Agnieszki Sta-
szak ur.12.08.07 z So-
kolników

Córka Anny Zielińskiej 
ur.12.08.07 z Dębic

W obiektywie Jana korneluka   -  Święto matki Boskiej zielnej
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Ceranka: Cierpliwości
Rozmowa z trenerem Pomorzanina, Zbigniewem Ceranką.

dążę do tego, żeby wszyscy treno-
wali i wtedy, za pół roku czy rok, 
możemy się rozliczać. Wtedy będę 
wiedział, że coś przepracowaliśmy. 
Do tej pory mieliśmy zaledwie 16 
treningów. Co to jest? Dopiero w 
tym tygodniu będziemy mieli tre-
ning z niemal całą kadrą, bo jeszcze 
trzech – czterech zawodników leczy 
kontuzję. Ja jestem bardzo dobrej 
myśli. Wiadomo, że nie będziemy 
walczyli o IV ligę, ale jeśli chodzi o 
utrzymanie to jestem dobrej myśli 
i ze swojej strony zrobię wszystko, 
żeby tak się stało.

Właśnie, kibice prorokują, że 
będziemy walczyć o utrzymanie. 
Jak szansę zespołu widzi trener?

Po pierwszych meczach mogę to 
potwierdzić. Nie widziałem jeszcze 

wszystkich drużyn, widziałem te 
drużyny z czuba, z którymi graliśmy 
i wiadomo, że tam się nie mieścimy 
w tej hierarchii. Zobaczymy co na-
stępne mecze pokażą, zobaczymy 
jak zagramy w pełnym składzie, co 
też jeszcze nie będzie w meczu z Po-
lonią, to jeszcze nie będą ci wszyscy 
ludzie, którzy chciałbym, żeby grali. 
To jest kwestia czasu.

Kogo by pan chciał jeszcze pozy-
skać, z kim prowadzi rozmowy?

Nie chciałbym mówić o nazwi-
skach, ale to będzie wynikało z 
meczów. Jest kilku zawodników w 
zanadrzu. To wszystko są ludzie z 
Nowogardu, ale coś ciekawego może 
z tego wyniknąć. Jeżeli oni będą 
chcieli coś zrobić, to na pewno im 
nie przeszkodzę, a na pewno pomo-
gę i to dużo.

Czy nie powinno być tak, że 
V ligowe drużyny powinny grać 
swoimi zawodnikami, że na tym 
poziomie nie powinno być tego 

quasi zawodowstwa, że ściąga się 
piłkarzy z zewnątrz? Taka filozofia 
mogłaby być podstawą systemu 
wyławiania talentów.

My tak właśnie gramy, a większość 
zespołów gra zawodnikami pością-
ganymi. Nie ma co mówić o szcze-
cińskich zespołach, Wolin to samo, 
ale nawet w Gryficach są z ludzie z 
Regi czy Reska i innych miejsco-
wości. Widzimy nawet, że Sarmata 
sięga po naszych zawodników. U nas 
nie ma żadnego zawodnika, który 
nie jest z Nowogardu czy okolic. 

Chciałbym aby młodzi grali, ale 
oni również muszą tego chcieć. Nie 
może być tak, że oni tylko mówią, 
że chcą, a w tym kierunku nied-
użo robią. Ale, żeby coś ugrać to 
musimy się podbudować starszymi 
chłopakami. M.in. moja decyzja była 
podjęta pod kontem tego, żeby Ma-
rek Piątkowski grał. To jest jednak 
filar zespołu od wielu lat. Wiem, że 
Krzysiek Haberski będzie szedł na 
studia a my nie mamy żadnego inne-
go bramkarza. Więc moją decyzję o 
objęciu funkcji trenera uzależniałem 
od decyzji Marka, od jego zapewnie-
nia, że będzie grać cały sezon. 

Jak się panu udało namówić 
marka Piątkowskiego na grę? 
Przecież przed każdym sezonem 
pojawia się pogłoska, że kończy z 
Pomorzaninem, ale jednak nadal 
staje między słupkami.

Marek Piątkowski ma po prostu 
prawdziwy charakter do sportu. 
Mało jest takich ludzi. Jego nie 
trzeba namawiać, wystarczy z nim 
porozmawiać. Tyle lat się znamy i on 
nie odmawia takich rzeczy. Chciał-
bym, żeby wszyscy mieli taki cha-
rakter, wówczas byśmy nie mówili o 
spadku. Też przeżywa te mecze, też 
jest mu przykro, że przegrywamy, 
ale sam widzi postępy, widzi, że coś 
z tego będzie. Na pewno to czuje bo 
jakby widział to inaczej to na pewno 
by w to nie wszedł, gdyby uważał, że 
w czymś pomoże, że coś zrobimy 
dobrze.

i na koniec pytanie o pieniądze. 
W zeszłym roku były premie uza-
leżnione od wygranych i pozycji 
w tabeli. Czy w tym roku zarząd 
klubu coś przygotował?

W tym roku będą mniejsze pie-
niądze, ale płacone za wygrane i za 
remisy. Nie będzie obwarowania, że 
musimy zajmować wysokie miejsce 
w tabeli. Pieniądze będą pochodziły 
przede wszystkim od sponsorów.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał 
Andrzej Garguliński

Dziennik Nowogardzki: Czym 
się pan kierował obejmując po raz 
drugi funkcję trenera Pomorzani-
na? Pewne przysłowie mówi, że nie 
warto tego robić.

Zbigniew Ceranka: Wiem, że 
dwa razy do tej samej rzeki nie nale-
ży wchodzić, ale to jest mój zawód i 
hobby. To po pierwsze. A po drugie, 
tam się wychowałem, lubię to robić 
i to jest ta przyczyna, motywacja 
do tego, żeby coś zrobić. Nie wiem 
czy to się uda, czy wejdę drugi raz i 
dam sobie spokój, ale chciałem spró-
bować i to pociągnąć. Wiedziałem, 
jakie są warunki, wiedziałem, że 
jest bardzo źle, że zawodnicy chcą 
odejść, ale trzeba spróbować. Może 
postawić na młodych, może uda się 
reaktywować dwudziestokilkulat-
ków. Próbować było warto, nawet 
po tych pierwszych porażkach. To 
jest sama przyjemność.

Jakie ma pan wrażenia po tych 
dwóch pierwszych porażkach? 
(Rozmawialiśmy przed meczem z 
Polonią Płoty – przyp. red.)

Wrażenia są kiepskie. Idzie nam 
słabo, sytuacja jest wiadoma. Zespół 
jest zdecydowanie zmieniony, ze sta-
rego składu zostało trzech – czterech 
zawodników. Chcąc, nie chcąc nasza 
gra nie będzie super, i nie będziemy 
od razu wygrywać. To jest normalne. 
Oczywiście, że gdybyśmy wzięli pię-
ciu zawodników przyjezdnych z III 
czy IV ligi to będziemy wygrywać. 
Widać jakimi nazwiskami gramy, 
także trzeba mieć trochę cierpliwo-
ści i rozsądnie do tego podchodzić i 
rozsądnie oceniać tych zawodników, 
a nie narzekać, ze przegrywamy 
4:0. A może przegrywamy tylko 
4:0? Z nimi można przegrać i 8:0. 
Przecież widzimy, że Vineta jest na 
pierwszym miejscu, GKS Mierzyn 
też na szczycie, teraz wygrał z Ar-
konią 3:0. W meczu z Vinetą Wolin 
byliśmy drużyną słabszą, to nie 
podlega dyskusji, ale do 82 minuty 
było ledwo 1:0, gdzie my mieliśmy 
poprzeczkę a w ostatnich sekundach 
meczu strzał z głowy Gołdyna minął 
bramkę o centymetry. Wiadomo, to 
nie jest piękna gra, to nie są piękne 
wyniki, ale na to trzeba spojrzeć z 
drugiej strony.

Porozmawiajmy o kadrze. Wielu 
kluczowych zawodników odeszło. 
Kto będzie teraz motorem napędo-
wym drużyny? Gra pan dwudzie-
stokilkulatkami. Czy jest ktoś, kto 
zastąpi tych, którzy odeszli?

Tak. Ten skład nie jest jeszcze 
taki jaki być powinien. Na pewno 
większość zespołów boryka się z 
podobnymi problemami, ale były 
wakacje i myślę, że powolutku zbie-
ramy tę kadrę. Na ostatnim treningu 
było 18-20 zawodników, a nie 10 jak 
to było do tej pory i mam nadzieję, 
że to się ruszy. Jest kilku chłopaków, 
którzy leczą kontuzję, którzy wcześ-
niej grali w piłkę i teraz chcą przyjść 
do zespołu. Trzeba być dobrej myśli. 
To jest ta właśnie przyjemność, 
że trzeba coś zbudować. Jak już 
mówiłem, co z tego, że weźmiemy 

zawodników z zewnątrz? Tak jak w 
Wolinie, że przyjechał cały bus pił-
karzy ze Szczecina. Przyjechał GKS 
Mierzyn i tam są zawodnicy grający 
w halówkę, tak jak Dąbrowski, któ-
ry strzeli nam bramkę. To samo w 
Hutniku, gdzie są piłkarze, którzy 
ogrywali się w II i III lidze. My 
gramy tylko i wyłącznie swoimi za-
wodnikami. To musimy zrozumieć. 
A jest paru młodych chłopaków, 
tylko oni muszą uwierzyć w siebie, 
to po pierwsze i chcieć pracować, to 
druga sprawa. Muszą być lojalnym 
i konsekwentnym w działaniu. Nie 
mogą robić tak, że gdy nie zagrali 
w składzie, bo pojawił się ktoś inny, 
może starszy, to poczekają dwa 
miesiące. I to jest zmarnowany czas. 
Ci młodzi chłopcy mają zupełnie 
błędne myślenie, to trzeba przede 
wszystkim zmienić. Oni muszą 
chcieć walczyć o miejsce w składzie, 
nie patrzeć, że ktoś starszy gra, choć 
nie był na treningu. To do niczego 
dobrego nie prowadzi. Oczywiście, 
ja nie twierdzę, że starsi mają nie 
trenować, to jest nieporozumienie, 

Zbigniew Ceranka ustawia swój zespół przed meczem z Polonią Płoty.
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Swedwood jest grupą przemysłową wchodzącą w skład IKEA. Nasz 
zakład jest producentem mebli sosnowych. Swoją działalność rozpoczął 
od 1996 r. Jesteśmy firmą dynamicznie rozwijającą się i wciąż tworzącą 
nowe miejsca pracy. Swedwood oddział Goleniów  poszukuje pracown-
ików na stanowiska: 

oPeRAToR WóZKA WiDŁoWeGo
od kandydatów oczekujemy: 
• dyspozycyjności, samodzielności, sumienności
• umiejętności pracy w zespole.
• kurs operatora wózka widłowego, 
oferujemy:
• wynagrodzenie do negocjacji
• po okresie próbnym wynagrodzenie podwyższane adekwatnie do  
osiąganych efektów
• nowoczesne zaplecze socjalne gwarantujące bardzo dobre warunki 
sanitarne 
• posiłek regeneracyjny dla każdego pracownika 
• bezpieczne warunki pracy oraz odzież ochronną 
Dokumenty aplikacyjne (cv i list motywacyjny) prosimy przesyłać do 
29.06.2007 na adres:

swedwood Poland sp. z o.o. oddział Goleniów, 
Dział Personalny, 72-100 Goleniów ul. Pułaskiego 19

lub na adres e-mail:   
anna.ciszak@swedwood.pl, barbara.brygman@swedwood.pl

Prosimy o umieszczenie w ofercie klauzuli o następującej treści: ,,Wyrażam zgodę na przet-
warzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych, Dziennik Ustaw nr 133 poz. 883),, 

swedwood
Poland sp.z o.o. oddział Goleniow

Swedwood jest grupą przemysłową wchodzącą w skład IKEA. Nasz 
zakład jest producentem mebli sosnowych. Swoją działalność rozpoczął 
od 1996 r. Jesteśmy firmą dynamicznie rozwijającą się i wciąż tworzącą 
nowe miejsca pracy. Swedwood oddział Goleniów  poszukuje pracown-
ików na stanowiska: 

PRACoWNiK PRoDUKCJi
od kandydatów oczekujemy: 
• dyspozycyjności, samodzielności, sumienności
• umiejętności pracy w zespole.
• mile widziane doświadczenie w zawodzie stolarskim lub meblarskim, 
oferujemy:
• wynagrodzenie w okresie próbnym wraz z premią produkcyjną w 
wysokości min. 8,5 zł/h brutto
• po okresie próbnym wynagrodzenie podwyższane adekwatnie do  
osiąganych efektów
• nowoczesne zaplecze socjalne gwarantujące bardzo dobre warunki 
sanitarne 
• posiłek regeneracyjny dla każdego pracownika 
• bezpieczne warunki pracy oraz odzież ochronną 
Dokumenty aplikacyjne (cv i list motywacyjny) prosimy przesyłać do 
29.06.2007 na adres:

swedwood Poland sp. z o.o. oddział Goleniów
Dział Personalny, 72-100 Goleniów ul. Pułaskiego 19

lub na adres e-mail:   
anna.ciszak@swedwood.pl, barbara.brygman@swedwood.pl

Prosimy o umieszczenie w ofercie klauzuli o następującej treści: ,,Wyrażam zgodę na przet-
warzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych, Dziennik Ustaw nr 133 poz. 883),, 

swedwood
Poland sp.z o.o. oddział Goleniow

ARTyKUŁy 
sZKoLNe
Najwyższa jakość

Najniższe ceny
poleca Hurtownia „PIER”

Nowogard, ul. Woj. polskiego 3

NoWo – GLAs
zatrudni osoby 

do pracy 
przy produkcji 

szyb zespolonych
w systemie 2 zmianowym.
Mile widziana znajomość 

specyfiki produkcji.
ul. Nadtorowa 12

Nowogard, tel. 091 432 61 22

Firma Keck – bud
Usługi ogólnobudowlane
- stawianie domków 
   jednorodzinnych
- wykończenia wnętrz
- elewacje budynków

Tel. 783 678 673 • Nowogard
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Hurtownia Art. Przemysłowych 

„meTalzByT II”
ul. 15 Lutego 17 

vis a vis elewatora zbożowego 
w Nowogardzie

Wyłączny dystrybutor firmy 
plasT – DacH

oferuje: 
systemy rynnowe PCV 
i stalowe ssaB wysokiej jakości

Duże rabaty
Fachowa obsługa

Zapraszamy do współpracy

Poradnia medycyny Pracy 

NZoZ „sANUs” 
pokój. 210 w Przychodni 

(ul. Kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okreso-

we i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA AbsoLWeNCi!!! 

CeNy PRomoCyJNe!
Rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

p.U.H. GrUND-maX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

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”)

SNACK BAR
zaprasza

na pizzę 
prosto z pieca

Plac Wolności 7
Tel. 091 39 26 913 - dowóz

Pizzeria „FANTAZJA”
organizuje przyjęcia 

okolicznościowe
Zapraszamy

Tel. 091 39 20 750

Gwarancja profesjonalnego 
zarządzania Wspólnotą

Licencjonowany Zarządca Nieruchomości z długo-
letnim stażem w zarządzaniu Wspólnotami Mieszka-
niowymi bardzo chętnie przyjmie ofertę zarządzania 
Wspólnotami Mieszkaniowymi.
Nr licencji zawodowej zarządcy nieruchomości 7259 
z dnia 28 maja 2001 r.
Tel. kontaktowy 692 866 893 od 9.00 do 22.00
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OG£OSZENIA 
drObNE

NIerUcHOmOŚcI
• kupię mieszkanie 2 lub 3 pokojowe 

własnościowe w Nowogardzie na os. 
radosława lub w innej części miasta. 
Tel. 0605 522 3�0.

• zamienię mieszkanie własnościowe 
3 pokojowe w bloku plus garaż na 
dom w Nowogardzie z dopłatą. 091 
39 21 985.

• kupię dom w Nowogardzie może być 
połowa lub piętro. 607 066 �25.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, na 
parterze wraz z garażem, o podwyż-
szonym standardzie, cena do uzgod-
nienia. Tel. 0607 347 422.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 58 
m kw w Nowogardzie. Tel. 513 153 646 
(po 16.00).

• sprzedam garaż na os. Gryfitów. 091 
39 20 925, 607 646 755.

• Nowogard centrum – dom z widokiem 
na jezioro sprzedam. Tel. 0697 16 83 
82.

• Posiadam kawalerkę do wynajęcia. 091 
39 14 802.

• Sprzedam mieszkanie do remontu 167 
m kw w Dobrej. 604 96 11 99.

• Sprzedam działkę rekreacyjną z wszyst-
kimi mediami. 608 337 427.

• Kupię pół domku z małą działką, może 
być do remontu w Nowogardzie. Tel. 
501 307 666.

• Poszukuję do wynajęcia mieszkania 
2-3 pokojowego albo domku w Nowo-
gardzie lub okolicy. 607 36 00 70.

• Sprzedam działkę budowlaną w Wo-
łowcu, 22 ary, pełna dokumentacja 
– pozwolenie na budowę, cena do 
uzgodnienia. Tel. 609 740 578.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe włas-
nościowe na 1 pokojowe z widną kuch-
nią. Tel. 502 93 58 51.

mOTOryzacJa
• Sprzedam radio cd samochodowe PIO-

NEER DEH-30 MP, MP3, pilot 4x50 W, 
gwarancja nowe + głośniki x 4 samo-
chodowe. Cena kompletu  890,00 zł. Tel 
0605 522 340. 

•  Sprzedam Audi A6, 2,5 TDI, QUATRO, 6 
biegów, XENON, 2XPP. 660 797 830. 

• Sprzedam Daewoo Lanos, 1998 r., 1,5 
benzyna + gaz, poduszka powietrzna, 
centralny zamek, alarm, wspomaganie 
kierownicy, cena 8 tys. zł – do uzgod-
nienia. Tel. 791 082 916.

• Sprzedam VW Transporter, rok 2002. 
Tel. 091 39 20 103.

• Sprzedam Mercedes 220 D. 
604 155 460.

• Sprzedam Polonez Caro, 1994 r., cena 
800 zł. Tel. 504 59 54 24.

• Sprzedam Fiat Ritmo 1,7 D, nowy: 
przegląd, ubezpieczenie, akumulator, 
opony; cena 1500 do uzgodnienia. Tel. 
667 353 993.

rOlNIcTWO 
• Sprzedam konie. Tel. 668 141 971, 091 

39 18 260.
• Sprzedam pasiekę minimum 36 rodzin. 

Tel. 602 350 007.
• Sprzedam prosiaki. 091 39 17 960, 091 

39 17 908 po 17.00
• Sprzedam opony tylnie do C-360 uży-

wane. Tel. 693 989 760.
• Sprzedam prosiaki. 78 34 84 851.

Firma MJO Tartak Goleniów
zatrudni mężczyzn do produkcji palet

Mile widziani renciści i emeryci
ul. Tartaczna 1, Goleniów, tel. 091 418 02 25

„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

Kontakt: dział kadr (adres j.w.) pok. nr 3; 
tel. 091 4698321, 

email: info@pksgryfice.com.pl

UsŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• Profesjonalne strony internetowe na in-
dywidualne zamówienie – szybki czas 
realizacji, faktury VAT. 0605 522 340.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DyWaNOpraNIe. 060� 373 1�3.
• Transport, przeprowadzki – 060� 

516 �51.
• Wynajmę rusztowanie elewacyjne 

„Layher” 100 m. Tel. 692 478 465.
• Usługi remontowo – budowlane. 

880 690 324.
• Nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Rehabilitacja osób po udarze mózgu. 

609 799 687.
• Masaże. 510 052 611.
• kompleksowe instalacje elektrycz-

ne. 607 6�6 609.
• remonty, glazury, regipsy, malowa-

nie. 60� �72 765.
• Montaż ogrodzeń betonowych i in-

nych. Tel. 091 39 72 575, 695 085 470.
• Malowanie artystyczne pokoi dziecię-

cych, itp. 66 77 84 333.
• Nowa technologia czyszczenia i ma-

lowania dachów. Profesjonalnie, 
szybko i z gwarancją na długie lata. 
607 519 251.

praca
• Zatrudnimy osobę do prac przy mon-

tażu okien. Wymagane prawo jazdy. 
Fabryka okien i drzwi „OKNO” Nowo-
gard. Tel. 091 39 25 639.

• Zatrudnimy handlowca do pracy w 
biurze i w terenie. Znajomość obsługi 
urządzeń biurowych, prawo jazdy i 
dyspozycyjność. Fabryka okien i drzwi 
„OKNO” Nowogard tel. 091 39 25 639.

• FIrma BarTek-Domet zatrudni ma-
gazyniera. Tel. 091 579 02 63.

• Przedsiębiorstwo Budowlane przyjmie 
pracowników Tel. 0694 440 205. 

• Zatrudnię mechanika samochodowe-
go (może być emeryt) – potrzeby włas-
ne. Tel. 607 585 561.

• Firma remontowo-budowlana przyj-
mie pracowników: glazurnik, szpach-
larz – malarz, murarz – tynkarz oraz 
pracowników do dociepleń budynków. 
607 519 251.

• restauracja „przystań” zatrudni ku-
charza – dobre warunki płacowe. Tel. 
091 39 20 221.

• Restauracja przy stacji paliw STM w 
Olchowie zatrudni barmana, kucharkę 
i sprzątaczkę. Tel. 091 39 20 733.

INNe
• Sprzedam aparat telefoniczny Erics-

son K700i, z dodatkowym wyposaże-
niem, na gwarancji, zadbany. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam drzwi wejściowe antywła-
maniowe. Tel. 502 649 118.

• GrzeJNIkI c.o., panelowe, 2-płyto-
we, do mieszkania, domku, różne 
rozmiary, także nietypowe, nowe 
i używane. Tel. 091 �6 00 518 lub 
0501 ��6 �67.

• JUNkersy gazowe, do kuchni, ła-
zienki, wersja świeczkowa lub elek-
troniczna na gaz ziemny lub propan, 
cena od �00 zł. Tel. 091 �6 00 518 lub 
0501 ��6 �67.

• elekTryczNe przepływowe pod-
grzewacze wody – 380 V, firmy aeG, 
Vaillant moc 18-21 kw, małe gabary-
ty, idealne do domku, baru, cena od 
150 zł. Tel. 091 �69 03 38 lub 0501 
��6 �67.

• pIece gazowe c.o., Vaillant, wiszące 
lub stojące – ogrzewanie lub dwu-
funkcyjne (ogrzewanie + ciepła 
woda) używane z gwarancją serwi-
sową oraz GazOWe podgrzewacze 
wody 130-190 litrowe, stojące, ideal-
ne gdzie jest kilka łazienek (domek). 
Tel. 091 �6 00 518 lub 0501 ��6 �67.

• Oddam w dobre ręce 2 miesięczne-
go kotka, małego „tygryska”. Tel. 
692 250 290.

• Sprzedam szczeniaczki rasy terier. 091 
39 21 107.

• Przyjmę gruz lub ziemię. 606 615 049.
• Sprzedam szczeniaki foksteriery szorst-

kowłose. Tel. 510 243 997.
• Sprzedam wózek głęboki + spa-

cerówka, typ Breaker, cena 300 zł. 
510 638 822.

• Owczarki niemieckie ośmiotygodnio-
we pieski i suczki po rodowodowych 
rodziacach sprzedam. Tel. 091 39 
21 828.
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złomowanie samochodów
• złomowanie samochodów
• wystawiamy zaświadczenia do Wydziału
Komunikacji celem wyrejestrowania samochodu
• posiadamy własny transport
• sprzedaż części uzywanych

bezpłatne

Słudwia koło Płotów

Tel. 601 579 590, 604 790 118 lub 091 38 51 778

AUTOZŁOM

Informujemy, że   

2� sierpnia 2007 r.
piątek 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

ul. Boh. Warszawy 71
tel./fax 091 39 22 915

NOWOGARD

WYROBY HUTNICZE

PROMOCJA
STALI

NA

STAL ZBROJENIOWĄ
W PEŁNYM ASORTYMENCIE
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Humor 
Henia Szczupaka

Krzyżówka panoramicznaNR 32

Rozwiązanie utworzą litery z pól ponumerowanych uporządkowane od 1 do 17. 

UWAGA! Rozwiązanie krzyżówki nr 31 i wyniki losowania podamy w następnym weekendowym 
wydaniu gazety – święto jakie przypadło w środę skróciło czas nadsyłania rozwiązań. Przepraszamy.

LMM

Dlaczego?
Jeżyny i dziewczyny mnie dziwią,
Dlaczego drapią, nim uszczęśliwią?

Telefon zaufania
Kiedy straciłeś już nadzieję,
I przeciąć wszystko chcesz od razu,
To się zastanów na miłość Boską,
I nie odkręcaj gazu!
Daruj sąsiadom wszystkie winy,
Dając tym samym szansę przetrwania,
Bo i dla ciebie też jest ratunek –
Telefon zaufania!
On ci przywróci straconą wiarę
W piękniejsze jutro i wytłumaczy,
W którym momencie zboczyłeś z drogi,
I w którąś stronę znów się wypaczył.
Uwierzysz znowu w życie z sensem,
Słysząc w słuchawce głos psychologa,
On cię nauczy: „Myślę, więc jestem”!
I będziesz! – jedyna droga.
Wspaniałą rzeczą jest telefon,
Gdy tyle mamy do ratowania.
Może, więc inne środki przekazu
Włączyć do akcji zaufania?

Jakoś to będzie
Nie ważne, czyś raptus, trzpiot, safanduła –
W spółce, agencji, w spółdzielni, wszędzie,
Obowiązuje żelazna reguła:
Spokojna głowa, jakoś to będzie!
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

rOZK£Ad JAZdY PKP 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)

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 66 91 
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

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Karina Czernicka 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

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 PKS
NOWOGarD - szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
szczecIN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

Informacja pks 091/39-21-887 lub 091/�6-98-315

Ważny od 2�.06.2007r.

Nowogard 16.08.2007r.
OFerTy pracy 

pUp GOleNIÓW, 
FIlIa NOWOGarD

1. Sprzedawca 
2.  Kierowca z kat. C + E
3.  Pokojówka 
4.  Recepcjonistka 
5.  Kierownik sklepu, sprze-

dawca
6.  Kierowca z kat. C
7.  Asystent stomatologicz-

ny
8.  Lekarz Stomatolog 
9.  Stolarz
10.  Pielęgniarka, rejestrator-

ka medyczna 
11.  Pilarz 
12.  Instruktor jazdy kat. B
13.  Pracownik produkcji
14.  monter stolarki PCV 
15.  ślusarz – spawacz
16.  Instruktor terapii zajęcio-

wej, psycholog 
17. Robotnik budowlany
18. 

OFerTy pracy 
z reJONU

1.  Spedytor (Szczecin)
2.  Sprzątaczka (Goleniów)
3.  Os. do obróbki skór norek 

(Żdżary )

szkOleNIa   
1. Kucharz-kelner-garmażer
2. Brukarz + operator sprzę-

tu średniego (drogowe-
go)

3. Spawacz
4. Operator wózków widło-

wych
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Pomorzanin Nowogard – Polonia Płoty 1:2 (0:0)

było blisko
Pomorzanin: Marek Piątkowski, 

Nieradka, Gołdyn, Mordzak, D. 
Gruszczyński, Skórniewski, Piotrow-
ski, Konieczny (87’ Marcin Piątkow-
ski), Kawa, Galus, M. Miklas.

Bramka dla Pomorzanina: Pio-
trowski.

Dobre, emocjonujące spotkanie 
obejrzeli kibice, którzy w środę wy-
brali się na stadion Pomorzanina. 
Nasz zespół walczył, stwarzał sobie 
okazje bramkowe i był bliski zdoby-
cia pierwszych ligowych punktów. 
Niestety, skończyło się na jedenastej 
porażce z rzędu w ligowych rozgryw-
kach. Szwankowała skuteczność i 
zabrakło nieco szczęścia. Pocieszające 
jest to, że gra podopiecznych Zbignie-
wa Ceranki wygląda coraz lepiej i 
jeśli tak dalej będzie szło Pomorzanin 
wkrótce zdobędzie pierwsze punkty.

Choć już w pierwszej minucie 
Polonia stworzyła sobie groźną 
okazję to początek meczu należał do 
Pomorzanina. Gospodarze ruszyli 
z animuszem i w ciągu pierwszych 
pięciu minut dwa razy uderzali 
na bramkę gości. W 11. minucie 
powinno być 1:0. M. Miklas wy-
prowadził kontrę, dobrze obsłużył 
Skórniewskiego, który mając przed 
sobą tylko bramkarza zbyt długo 

zwlekał z oddaniem strzału i piłkę 
spod jego nóg wybił obrońca. Po 
chwili po błędzie Nieradki to Polonia 
mogła objąć prowadzenie, lecz Marek 
Piątkowski wygrał pojedynek sam na 
sam z rywalem.

Po kwadransie gra nieco się uspo-
koiła, co nie znaczy, że nie mogła 
się podobać. Pomorzanin nacierał, 
a Polonia, która sprawiała wrażenie 
zespołu dojrzalszego i bardziej zgra-
nego, dobrze grała w środku pola i 
skutecznie utrudniała naszym wy-
prowadzanie akcji sama je stwarza-
jąc. Po jednej z nich piłka uderzona 
głową otarła się o poprzeczkę bramki 
Pomorzanina.

W 20. minucie Kawa zdecydował 
się na indywidualną akcję, minął 
kilku rywali i uderzył z 16. metrów. 
Bramkarz zdołał wybić piłkę. Ma-
rek Piątkowski również nie mógł 
narzekać na nudę. W 32. minucie 
Mordzakowi uciekł jeden z przyjezd-
nych, uderzył z ostrego kąta. Na nasze 
szczęście nikt tej akcji nie zamykał i 
piłka przeszła obok bramki.

W końcówce pierwszej połowy Po-
morzanin stworzył sobie dwie groźne 
akcje. Najpierw w 35. minucie piłka 
z prawej strony trafiła do Galusa, 
ten nieczysto w nią trafił, dobija-
jący Piotrowski również nie zdołał 

umieścić jej w siatce. W 39. minucie 
jeden z obrońców Polonii podał do 
własnego bramkarza, ten złapał piłkę 
w ręce. Z rzutu wolnego pośredniego 
z pięciu metrów uderzał Kawa, lecz 
piłkę złapał bramkarz. Po chwili po 
dośrodkowaniu z rzutu wolnego 
niewiele brakowało by to Polonia 
schodziła na przerwę z jednobram-
kowym prowadzeniem. A, że tak się 
nie stało remis odzwierciedlał prze-
bieg pierwszej połowy, a gra naszego 
zespołu napawała optymizmem.

Niestety, początek drugiej połowy 
był najgorszy z możliwych. W 47. 
minucie po rzucie wolnym z 17. 
metrów piłka znalazła się w bramce 
Marka Piątkowskiego i Polonia objęła 
prowadzenie. Zbyt długo się nim nie 
cieszyła, bo już pięć minut później 
padła bramka wyrównująca. Kawa 
dośrodkował z rzutu wolnego , do 
piłki wyskoczył Piotrowski i uderze-
niem głową skierował ją do siatki. 

Mocno wykonywane rzuty rożne 
przez tego zawodnika robiły naj-
większe zamieszanie w szeregach 
obrony Polonii. Niestety, tylko raz 
były skutecznie wykończone. To nie 
było jedyne zagrożenie, które stwa-
rzał Pomorzanin. W 75. minucie na 
zaskakujące wykończenie zdecydo-
wał się Skórniewki, który spod linii 
autowej próbował umieścić piłkę pod 
poprzeczką. Ta przeleciała nad nią. 
W odpowiedzi Polonia zaatakowała 
prawą stroną, dośrodkowanie trafiło 
do niepilnowanego gracza, ale jego 
uderzenie obronił nasz bramkarz. 
Po chwili kolejna akcja Pomorzanina 
zmusiła bramkarza gości do dalekie-
go wyjścia. Wybita prze niego piłka 
trafiła do Koniecznego, który próbo-

wał go przelobować. Piłka przeleciała 
jednak nad poprzeczką.

W 79. minucie Pomorzanin powi-
nien zdobyć drugą bramkę. Po ładnej 
kontrze M. Miklas znalazł się sam 
przed bramkarzem, uderzył jednak 
zbyt późno i bramka nie padła. 

W tym samym czasie pod naszym 
polem karnym doszło do przepy-
chanki. Jeden z graczy Polonii uderzył 
bez piłki Gołdyna i z czerwoną kartką 
opuścił boisko. Wydawało się, że 
pierwsze punkty w końcu pojawią 
się na koncie Pomorzanina. Niestety, 
w 83. minucie goście przeprow-
adzili akcję prawą stroną i jeden z 
rywali wykorzystał dośrodkowanie 
zdobywając bramkę na 1:2. Pomor-
zanin ruszył do odrabiania strat i 
to się mogło zemścić stratą kolejnej 
bramki, ale strzał z 10. metrów jed-
nego z przyjezdnych minął bramkę.

W przedmeczu juniorzy ulegli 
rówieśnikom z Płotów 1:2.

P.S. Podczas meczu seniorów mu-
rawa na boisku wydawała się zbyt 
wysoka. Potwierdzili to sami zawod-
nicy. Jak się dowiedzieliśmy trawa na 
płycie boiska strzyżona była kilka dni 
przed samym spotkaniem. Skoro się 
płaci za tę usługę można wymagać od 
wykonawcy by robił to we właściwym 
czasie.

Pozostałe wyniki meczów:
Piast Chociwel - Arkonia Szczecin 

1:0, Odra Chojna - KP Police II 0:3, 
Świt Szczecin - Orzeł Trzcińsko-
Zdrój 4:2, Mieszko Mieszkowice - 
Kluczevia Stargard 0:0, Kłos Pełczyce 
- Hutnik EKO TRAS Szczecin 0:2, 
Stal Lipiany - Sparta Gryfice 2:2, GKS 
Mierzyn - Vineta Wolin 1:3.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1.  Vineta Wolin 3 9 9-1
2.  KP Police II 3 9 6-1
3.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 3 6 6-3
4.  GKS Mierzyn 3 6 7-4
5.  Świt Szczecin 3 6 8-6
6.  Polonia Płoty 3 6 8-6
7.  Sparta Gryfice 3 5 5-3
8.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 3 4 6-6
9.  Piast Chociwel 3 4 2-2
10.  Kluczevia Stargard 3 4 2-3
11.  Kłos Pełczyce 3 3 3-5
12.  Odra Chojna 3 3 3-6
13.  Mieszko Mieszkowice 3 2 0-1
14.  Stal Lipiany 3 1 4-10
15.  Arkonia Szczecin 3 0 1-6
16.  Pomorzanin Nowogard 3 0 2-9

impreza na „smoczaku”
Klub Motorowy Cisy oraz Rodzice 

młodych zawodników zapraszają 
wszystkich miłośników motocrosu 
na nasz nowogardzki tor w niedzielę 
19 sierpnia.

O godzinie 12.00 rozpoczną się 
wyścigi, a oprócz tego będzie typowo 
rodzinny piknik.

Trzeba koniecznie przyjść i dopin-

gować tych, którym marzy się wielka 
zawodnicza kariera.

Być może zobaczymy debiut przy-
szłego mistrza motocrosu.

Będą również wyścigi zawodników 
z licencją  w ramach eliminacji o 
Puchar Bałtyku.

Inf. własna

Wyjazd do Gryfic
W najbliższą niedzielę Pomorzanin 

pojedzie do Gryfic zmierzyć się ze 
Spartą. Nasz najbliższy rywal w tym 
sezonie nie doznał jeszcze porażki 
wygrywając u siebie z Hutnikiem 
Szczecin i wywożąc remisy z Miesz-
kowic i Lipian. Do kompletu brakuje 
im więc porażki. Może zdarzy się już 
w najbliższej kolejce?

Początek meczu o godzinie 18.00.

Pozostałe mecze czwartej kolejki.
Arkonia Szczecin - Vineta Wolin, 

Polonia Płoty - GKS Mierzyn, Klu-
czevia Stargard - Hutnik EKO TRAS 
Szczecin, Orzeł Trzcińsko-Zdrój 
- Mieszko Mieszkowice, KP Police 
II - Świt Szczecin, Piast Chociwel 
- Odra Chojna, Kłos Pełczyce - Stal 
Lipiany.

Andrzej Garguliński
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�K WADRAT�
ul. Armii Krajowej 49

NOWOGARD
Tel. 091-39-21-470

(po byłej przychodni)

MEBLE
dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

Transport gratis na terenie miasta Serdecznie zapraszamy

ul. Warszawska 9

NOWOGARD
Tel. 091-39-25-476

PIWNICA BIEDRONKA (główne wejście)

Str efy
przyjaznych

cen

NIE PRZEPŁACAJ - KUPUJ TYLKO U NAS

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

TANIE OPŁATY WSZYSTKO - 0.90 PLN

GOTÓWKOWE
HIPOTECZNE i SAMOCHODOWE

KONSOLIDACYJNE

UBEZPIECZENIA FOTO - BOŻENA
72-200 Nowogard
ul. 3-go Maja 48

Tel. 091 39 26 953
Tel.kom. 501 054 706

Na Życie
i Mieszkaniowe

KREDYTY

LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY
Gryfice, ul. Bracka

(środkowy budynek trojaków)
tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00
W SOBOTY 10.00 - 14.00

tel. 091 392 12 77,tel./fax 091 392 56 39

FABRYKA
OKIEN
I DRZWI PCV
Nowogard
ul. 3 Maja 31

Nowogard i okoliceNowogard i okolice 70-423 Szczecin

tel/fax 091 488 54 26

kom.0502 103 432
0501 307 666www.ardom.pl

KUPNO - SPRZEDAŻ

ul. Piłsudskiego 11/2

ARDOM
DOMY NA WSI GRUNTY

MIESZKANIA

ERMINEX
MEBLE
i dużo, dużo więcej

Nowogard • ul. 15 Lutego 9
tel. 091 39 20 882

Systemy ratalne • Dowóz do klienta
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kaleNDaRIUM
14 SIeRpNIa
Imieniny: Alfred, Atanazja, Dobrowoj, Dobrowoja, 
Elżbieta, Euzebiusz, Kalikst, Machabeusz, Maksymilian, 
Marceli, Stanisława i Ursycjusz
Dzień energetyka
1980 - Rozpoczęły się strajki na Wybrzeżu. Stanęła 
Stocznia Gdańska

15 SIeRpNIa
Imieniny: Alipiusz, Arnulf, Maria, Napoleon, Stefan, 
Stella, Tarsycjusz i Trzebiemir
Święto Wojska polskiego w rocznicę bitwy warszaw-
skiej w 1920
kościół katolicki - święto Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi panny w Polsce określane także jako 
święto Matki Bożej Zielnej
2000 - Oficjalnie uruchomiono pierwszy polski komu-
nikator internetowy - Gadu-Gadu

16 SIeRpNIa
Imieniny: Ambroży, Anioł, Arsacjusz, Ciechosław, 
Diomedes, Domarad, Domasuł, Eleuteria, Eleute-
riusz, Eleutery, Emil, Joachim, Joachima, Laurencjusz, 
Laurenty, Parysa, Roch, Ruta, Stefan, Symplicjusz, 
Symplicy, Tytus i Wawrzyniec

Kronika policyjna

Nawiązujemy do ubiegłego roku i z okazji odpustu 
zostanie zorganizowany festyn parafialny na placu 
kościelnym. Dochód z festynu przeznaczony jest na 
nowe organy do naszego kościoła.

W czasie festynu będziemy mogli spróbować swego 
szczęścia kupując losy. Fanty na losy prosimy skła-
dać do zakrystii lub do domu parafialnego. Będzie 
można także spróbować dobrej grochówki, chleba ze 

smalcem i kiszonym ogórkiem, a także poczęstować 
się dobrym ciastem. Będzie także okazja do nabycia 
ciekawych książek, dewocjonaliów, Pisma Świętego. 
Liczymy, że w tym roku będziemy mieli ciekawszą 
pogodę na czas odpustu parafialnego. Będzie za to 
na pewno więcej miejsca na placu kościelnym na 
zorganizowanie festynu.

ks. proboszcz Grzegorz Zaklika

Odpust w parafii pw. WNMP 
W dniu liturgicznego święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 15 sierpnia parafia WNMP 

obchodzi dzień swojego  odpustu. Msze św. o godz. - 7.00; 9.30; 11.00; 13.30; o godz 15.00 w intencji 
chorych i cierpiących z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych i o godz 18.00 główna msza 
odpustowa w intencji wszystkich parafian.

W nocy z 8 na 9 sierpnia przy ul. Traugutta 
usiłowano kradzieży z włamaniem do samochodu 
marki bmw. Złodzieja spłoszono. Zdążył on jednak 
przełamać wkładkę zamka do drzwi oraz uszkodzić 
stacyjkę auta. Wysokość straty oszacowano na ok. 
20 tys. zł.

W piątek w Osinie zatrzymano nietrzeźwego ro-
werzystę- Zdzisława K. Jego wynik to 1,23 mg/l.

Tego samego dnia na terenie sklepu Netto (ul. 
700-lecia) doszło do kradzieży torebki z dość 
znaczną kwotą pieniężną oraz telefonem komór-
kowym. Do zdarzenia doszło około godziny 19:45. 
Odnaleziono tylko dokumenty. Trwają czynności, 
które mają doprowadzić do ustalenia tożsamości 
złodzieja, który został zarejestrowany przez mo-
nitoring sklepu.

W sobotę na terenie prywatnej posesji znajdującej 
się przy ul.Poniatowskiego, miała miejsce sprzecz-
ka rodzinna, w której doszło do uszkodzenia ciała. 
W wyniku tej kłótni, 67- letni mężczyzna będąc 
pod silnym wpływem alkoholu, uderzył swojego 
zięcia nożem w głowę. Trwają czynności zmierza-

jące do ustale-
nia wszystkich 
okoliczności tego zdarzenia.

Tego dnia z korytarza piwnicznego przy ul. 3 
Maja skradziono rower górski o wartości 190 zł.

W niedzielę na drodze Żabówko – Konarzewo 
doszło do zderzenia skutera z samochodem osobo-
wym. Sprawcą okazał się kierowca skutera będący 
pod wpływem alkoholu. Po wstępnej diagnozie 
stwierdzono u niego złamaną nogę i przewieziono 
do szpitala. Kierujący skuterem zostanie ukarany 
zarówno za spowodowanie kolizji, jak i za jazdę w 
stanie nietrzeźwości.

Również w niedzielę, około godziny 21:30, 
zatrzymano kolejnych nietrzeźwych kierujących. 
Tym razem na drodze Kościuszki – Kikorze (dro-
ga nr 6). Okazało się, iż drogą tą jechało dwoje 
nietrzeźwych rowerzystów. Mężczyzna miał 1,64 
promila, natomiast kobieta - 0,78 promila. Bul-
wersujący jest fakt, że mężczyzna na ramie roweru 
wiózł swoje 6 –letnie dziecko.

PM

Straż pożarna
W środę strażacy interweniowali w mieszkaniu 

przy ul.Poniatowskiego. Otworzyli drzwi, na które 
osunął się chory mężczyzna, w wyniku czego nie 
można było wejść do mieszkania.

Tego samego dnia ugaszono pożar szopy muro-
wanej w Słajsinie.

W piątek mieszkańcy Nowogardu zgłosili wiele 
zalanych piwnic.

Tego samego dnia zgłoszono również przewró-
cone, na drodze Świerczewo- Strzelewo, drzewo.

W sobotę w Wierzbięcinie wypompowywano 
wodę z piwnicy.

Podobne zgłoszenia pojawiły się również w 
niedzielę. 

PM

DZIEŃ PALA
W KRZYWICACH
25.08.2007 ( sobota )
Mieszkańcy Krzywic, Stowarzyszenie 

Szanse Bezdroży Gmin Goleniów, Osina, 
Przybiernów, Stepnica, LZS Krzywice ser-
decznie zapraszają na piątą edycję „Dnia 
Pala” w Krzywicach.

Program imprezy:
10.00 – Turniej piłki siatkowej o puchar 

Anpolu
Organizatorzy LZS Krzywice, Kopalnia 

Kruszyw „ANPOL”
Zapisy do godz. 9.30

11.00 – Blok konkurencji zręcznościowo 
sportowych dla dzieci

14.00 – Blok konkurencji dla dorosłych
Między innymi: wspinanie na pal, strzela-

nie z łuku i wiatrówki, cięcie kloca na czas, 
rzut włócznią, wbijanie gwoździ dziurawym 
młotkiem …

19.00 – Zabawa taneczna przy sosnowych 
pochodniach do białego rana

Ciekawe konkurencje, atrakcyjne nagro-
dy, loteria, niespodzianki. Gastronomia 
na miejscu, możliwość upieczenia własnej 
kiełbaski.

Wszystkim Nowogardzianom, 
którzy pełnią lub pełnili zaszczytną służbę wojskową 

oraz ich najbliższym życzenia sukcesów, 
zadowolenia i wszelkiej pomyślności  

z okazji Święta Wojska Polskiego 
składają

Wydawca DN i pracownicy firmy „Poligraf ”
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Wniebowzięcie Maryi
Stworzenie jest tym doskonalsze, 

im lepiej pozwala poznać Stwórcę, 
dawcę obfitego życia. Maryja jest 
łaski pełna, a łaska jest mocą Ducha 
Świętego, jest życiem. Gdzie jest 
Bóg, tam też jest Jego uświęcające 
działanie. Życie Maryi Panny jest 
najdoskonalszym przykładem takie-
go uświęcenia. Patrząc na Nią i na Jej 
życie, poznajemy, jak Bóg szczodrze 
okazał swą potęgę i miłość. W Ta-
jemnicy Wniebowzięcia zbawienie 
Maryi osiągnęło swą pełnię, bowiem 
całkowicie ogarnęło już Jej duszę i 
ciało.

W dniu 15 sierpnia Kościół świę-
tuje zakończenie Jej życia uwieńczo-
nego niebem. Matka Boża bowiem, 
jako pierwsza z ludzi, uczestniczy już 
w pełni zbawienia, przygotowanego 
dla nas wszystkich. Wniebowzięcie 
wskazuje ludzkości jej powołanie i 
drogę do chwały w niebie. Maryja 
Wniebowzięta jest „dorodnym 
owocem” odkupienia dokonanego 
przez Jezusa. Jest również obrazem 
Kościoła, który został powołany do 
tego, by osiągnąć doskonałość i świę-
tość. Ona prowadzi i podtrzymuje 
nadzieję ludu Bożego, będącego 
jeszcze w drodze.

Już w V wieku obchodzono Za-
śnięcie Najświętszej Maryi Panny 
w Palestynie i w Syrii. Święto to jest 
najstarszym świętem maryjnym. Nie 
ma zgodności, co do miejsca, w któ-
rym nastąpiło Wniebowzięcie. Jedni 
uważają, że było to w Jerozolimie, 
inni, że w Efezie. Różne też były i 
są nazwy tej uroczystości: Przejście, 
Zaśnięcie, Odpocznienie. W połowie 
VII stulecia Zaśnięcie obchodzono 
także w Rzymie, a w VIII wieku 
święto to zostało upowszechnione. 
Z tą maryjną uroczystością związana 
jest starożytna tradycja liturgiczna, 
oddająca hołd Maryi wraz z po-
święceniem na Jej cześć leczniczych 

ziół. Od IX wieku w uroczystość 
Wniebowzięcia poświęca się zioła, 
kwiaty, kłosy zbóż i owoce.

Pachnące zioła, piękne kwiaty, 
dojrzałe kłosy zbóż i dorodne owoce 
symbolizują duchową pełnię Maryi, 
jako „najdorodniejszego ziemskiego 
owocu”. Wszystkie one, podobnie 
jak Maryja, mają swój czas wzrostu 
i czas dojrzewania. Są dorodnym 
plonem łąk, lasów, sadów i ornej 
ziemi. Zioła mają swą leczniczą 
moc, a kwiaty wprawiają w zachwyt 
kolorystyką barw i zapachem. Ma-
ryja jest najpiękniejszym kwia-
tem ludzkości. Jest też lekarstwem 
na nasze choroby duszy i ciała; 
jest wspaniałą koroną stworzenia. 
Kapłan, błogosławiąc zioła, prosi 
Boga: Zachowaj je od zniszczenia, 
aby wzrastały, radowały oczy, przy-
nosiły jak najobfitszy plon i mogły 
służyć zdrowiu ludzi i zwierząt. A 
gdy będziemy schodzić z tego świata, 
niechaj nas, niosących pełne naręcza 
dobrych uczynków, przedstawi Tobie 
Najświętsza Dziewica Wniebowzięta, 
najdoskonalszy owoc ziemi, abyśmy 
zasłużyli na przyjęcie do wiecznego 
szczęścia.

W polskiej pobożności i tradycji 
ludowej uroczystość Wniebowzięcia 
zwana jest Świętem Matki Boskiej 
Zielnej. W tym dniu liczne sank-
tuaria maryjne, kościoły i kaplice, 
wypełniają się przybyłymi doń 
wiernymi i pielgrzymami. Kwiatowe 
dekoracje wzbogacają nastrój świę-
towania. Wielu wiernych przynosi 
do poświęcenia, szczególnie w rejo-
nach wiejskich, ale także w miastach, 
wianki zielne, bukiety kwiatów, kłosy 
zbóż i owoce. W tym właśnie dniu 
najsłynniejsze maryjne sanktuaria 
mają swe odpusty. Szczególnie oble-
gana jest przez pielgrzymów Często-
chowa i Kalwaria Zebrzydowska.

Motyw Zaśnięcia Matki Bożej 

jest częstym tematem w sztuce. W 
bazylice w Starej Wsi koło Brzo-
zowa znajduje się słynący łaskami 
barokowy obraz, przedstawiający 
Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny. 
Najbardziej jednak znanym ołtarzem 
Zaśnięcia Maryi jest ołtarz Wita 
Stwosza w Kościele Mariackim w 
Krakowie, genialne dzieło i pomnik 
średniowiecznego snycerstwa. Ar-
tysta ukazał Maryję zasypiającą w 
otoczeniu Apostołów, wniebowziętą 
i ukoronowaną. Przed ołtarzem 
Wita Stwosza - podobnie jak we 
wszystkich kościołach katolickich 
- stoi stół eucharystyczny, przy 
którym wierni przyjmują Chleb 
Życia. Dzięki temu pokarmowi, da-
jącemu życie wieczne, Bóg wskrzesi 
ludzi do życia. W ten sposób cel 
ziemskiej wędrówki zostanie za-
kończony udziałem w chwale nieba. 
Wniebowzięcie kieruje nasze myśli 
ku niebu. Pragnienie osiągnięcia 
nieba leży w naturze człowieka. Sta-
rożytny mit o Ikarze i Prometeuszu 
jest symbolem takiego wysiłku i 
jakby próbą osiągnięcia nieba przez 
człowieka.

Kościół katolicki wyznaje prawdę 
wiary o Matce Bożej Wniebowziętej. 
Wierni prawosławni nie uznają wła-
dzy papieża i dlatego nie przyjmują 
tego dogmatu. Dzieli ich od Kościoła 
katolickiego nie Wniebowzięta, bo 
Maryję czczą i mają wspaniałe ikony 
przedstawiające Jej Zaśnięcie, ale ich 
stosunek do papieża. W prawosła-
wiu Święto Zaśnięcia obchodzone 
jest 15 sierpnia jako druga Wielka-
noc i zmartwychwstanie Tej, która 
przed Sądem Ostatecznym, przed 
powszechnym zmartwychwsta-
niem już dzisiaj jest zjednoczona z 
Chrystusem. Grób i śmierć nie za-
trzymały nieustającej w modlitwach 
Bogurodzicy i w orędownictwie 
stałej nadziei, bowiem Matka Życia 
przechodzi do życia, do Boga, który 
wcielił się w Jej dziewicze łono (kon-
takion, ton 2). 

Nowy Testament nie wspomina o 
okolicznościach śmierci Maryi. Do-
świadczenie śmierci przez Maryję, 
czyni nam ją jeszcze bliższą. Umie-
rających otacza Ona swą szczególną 
opieką, kiedy już przychodzi ich 
ostatnia godzina.

W tradycji teologicznej można 
było spotkać zarówno autorów 
przyjmujących śmierć Maryi, jak i 
zaprzeczających jej. Niektórzy teo-
logowie uważali, że Dziewica została 
zachowana od śmierci i z ziemskie-
go życia przeszła bezpośrednio do 
niebieskiej chwały. O śmierci lub 
zakończeniu ziemskiego życia Maryi 
mówi się najczęściej „zaśnięcie”. W 

ten sposób się podkreśla, iż Maryja 
nie doznawała bolesnych przeżyć 
związanych ze śmiercią. Tradycja 
głosi jednak, że przez śmierć Maryja 
została wprowadzona do niebieskiej 
chwały. Umarł Jezus, więc trudno 
byłoby zaprzeczać śmierci Jego 
Matki, bo Ona nie jest przecież 
większa od Syna. Aby uczestniczyć w 
Chrystusowym zmartwychwstaniu, 
Maryja przeszła przez śmierć. Dziś, 
podobnie jak czynili to Ojcowie 
Kościoła, powszechnie przyjmuje się 
śmierć Maryi.

Dogmat o Wniebowzięciu ogło-
szony został przez papieża Piusa XII 
w dniu 1 listopada 1950 roku bullą 
Munificentissimus Deus. Wśród 
próśb o ogłoszenie dogmatu był 
także list polskich biskupów z 1936 
roku. Papież, ogłaszając dogmat, 
zamknął długi okres wyjaśniania i 
dojrzewania prawdy o ostatecznym 
uwielbieniu Matki Odkupiciela. 
Prawdą objawioną jest, że: Niepo-
kalana Boża Rodzicielka, zawsze 
Dziewica Maryja po zakończeniu 
biegu życia ziemskiego została z 
ciałem i duszą wzięta do niebieskiej 
chwały.

Maryja z ciałem, jakie miała na 
ziemi - nie czekając na zmartwych-
wstanie wszystkich ludzi - dzięki 
specjalnej łasce, została przeniesiona 
do nieba. Nastąpiło przemienienie 
ziemskiego ciała Maryi w ciało 
chwalebne. Bulla nie rozstrzyga 
spornej kwestii, czy Maryja umarła 
tak, jak umierają inni ludzi, czy też 
została od razu po zakończeniu 
ziemskiego życia wzięta do nieba. 
Również Sobór Watykański II stwier-
dza: Niepokalana Dziewica, zacho-
wana wolną od wszelkiej skazy winy 
pierworodnej, dopełniwszy biegu 
życia ziemskiego z ciałem i duszą 
wzięta została do chwały niebie-
skiej i wywyższona przez Pana jako 
Królowa wszystkiego, aby bardziej 
upodobniła się do Syna swego, Pana 
panujących oraz zwycięzcy grzechu 
i śmierci (KK 59).

Uczestnictwo w tej uroczystości 
Wniebowzięcia pozwala nam do-
świadczyć bliskości Maryi. Jest Ona 
bowiem obecna w naszych myślach 
i modlitwach, w słowach i pieśniach. 
Niech nasze podobieństwo do Maryi 
znajduje wyraz w dawaniu światu 
Boga. Niech inni poznają Go, za-
równo w cichej pracy, w serdecz-
nym myśleniu o najdroższych nam 
osobach, jak i w bólu, gdy zagubimy 
Jezusa. Prośmy Maryję, abyśmy 
potrafili szukać i znajdować Go, tak 
jak Ona.

ks. Stanisław Groń SJ
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Pan Marian Kowalski z Karska
„Dziennik Nowogardzki” kupuję dwa razy w 

tygodniu, podoba mi się, jednakże uważam, że 
jest kilka rzeczy, które należałoby poprawić. Po 
pierwsze jest tam za dużo reklam i za mało pisze 
się krytycznie o władzy, powinna być większa 
kontrola prasowa nad samorządem. Ponadto 
mogłoby być się więcej zapowiedzi wydarzeń, 
które będą dopiero miały miejsce. 

Pan Józef Watral z Żabowa
„Dziennik Nowgardzki” bardzo mi odpowia-

da, gdyż porusza bieżące tematy z życia lokalnej 
społeczności, czyli tego, co nas bezpośrednio 
dotyczy. Sądzę, że wielu z nas może coś tam 
dla siebie znaleźć. Bardzo cieszę się z tego, że w 
budynku redakcji można było skorzystać z usług 
radcy prawnego.

Pani Zofia z Żabowa
Uważam, że gazeta dobrze wypełnia swoje 

zadanie, gdyż stara się rzetelnie informować nas 
o różnych wydarzeniach mających miejsce w na-
szym okręgu. Po za tym jest praktyczna, ponieważ 
jest dołączany do niej program telewizyjny.

Pan Krzysztof Wanachomski z Nowogar-
du

Gazetę kupują moi rodzice. Znajduję tam dla 
siebie ciekawe rzeczy, dowiaduję się, co dzieje 
się w mieście, co jest planowane i co się wyda-
rzyło. Sądzę, że jest to, bez wątpienia, przydatna 
gazeta i odpowiada mi w takiej formie. 

Pan Witalij Grebieniuk z Nowogardu
Wydaje mi się, że „Dziennik Nowogardzki” 

spełnia oczekiwania nowogardzian i nie tylko. 
Stał się prawdziwym informatorem naszego 
lokalnego życia gospodarczego, społecznego 
i również politycznego. Jeżeli chodzi o rzeczy, 
które bym zmienił, to na pewno jest to zbyt 
duża ilość reklam, które mogłyby, na przykład, 
znaleźć się w jakiejś osobnej wkładce.

Pani Julia Wegners z Nowogardu
„Dziennik Nowogardzki” czytam raz w 

tygodniu. Widzę, że gazeta stara się opisywać 
wszystkie ważniejsze wydarzenia z życia nasze-
go miasta i gminy. Jestem na emeryturze, nie 
wychodzę w związku z tym, często z domu, tak 
więc taki dziennik bardzo mi odpowiada i jest 
pożyteczny. 

Dziękujemy wszystkim za wypowiedzi: zarówno tym, którzy chcieli 
przedstawić swoje zdanie publicznie, poprzez podpisanie się i danie swego 
zdjęcia do sondy, jak i tym, którzy woleli pozostać anonimowi, a także 
przekazali nam wiele cennych sugestii i propozycji, które niewątpliwie 
postaramy się wziąć pod uwagę.  ps

15 lat minęło…

  15- lecie Dziennika Nowogardzkiego

Co myślą o nas ludzie…
Upływa właśnie 15 lat od momentu, kiedy ukazał się pierwszy 

numer naszej lokalnej gazety. Główną misją naszego dziennika, 
jak i każdej tego typu gazety, jest informowanie ludzi o tym, co 
dzieje się w naszej lokalnej społeczności. Rzeczą oczywistą jest, że 
nie byłoby nas, gdyby nie nasi Czytelnicy, których postanowiliśmy 
zapytać, jak odbierają naszą gazetę, co się im w niej podoba oraz 
jakie mają sugestie i co by zmienili.

Pani Halina Zając z Wojcieszyna
Mieszkałam kiedyś z rodziną w Nowogardzie, 

po czym przeprowadziliśmy się do Wojcieszyna. 
Jednakże Nowogard i to, co się w nim dzieje 
jest nam zawsze bardzo bliski, dlatego czytamy 
„Dziennik Nowogardzki”. Gazeta ta jest ciekawa 
i zróżnicowana, jest w niej wiele rzeczy. W mojej 
rodzinie interesujemy się sportem, kościołem, 
muzyką, miastem etc… i te właśnie rzeczy znaj-
dujemy w tej gazecie. Oprócz tego, bardzo lubię 
rozwiązywać krzyżówki, ponadto, na łamach 

tej gazety, ukazało się kilka moich wierszy i bardzo uprzejmie mnie tam 
przyjęto.Wiadomą rzeczą jest, że wszystkiego nie jest się w stanie ująć, ale 
te najważniejsze rzeczy można tam odnaleźć. 

15 lat w przypadku gazety to szmat 
czasu. Tak, Drodzy Czytelnicy, to już 
od 15 lat wydajemy Dziennik Now-
ogardzki. W naszym regionie 
jest to jedna z dwóch gazet o 
najdłuższym stażu. Przez te 
lata uczestniczyliśmy we 
wszystkich wydarzenia-
ch istotnych dla naszej 
lokalnej społeczności. 
S t a r a l i ś m y  s i ę 
i n f o r m o w a ć , 
w y s ł u c h i w a ć , 
pomagać, niekiedy 
też komentować 
co komentarza 
w y m a g a ł o . 
Przez te lata 
p r z e w i n ę ł y 
się dziesiątki 
o s ó b ,  k t ó r e 
pracowały zarówno przy 
redagowaniu gazety, jak i przy 
technicznej obsłudze, której wymaga 
wydawanie czasopisma, przy składzie, 
administrowaniu, korekcie, druku, 

dystrybucji. Wszystkim tym osobom, 
jako wydawca DN od początku, 
bardzo dziękuję za zaangażowanie 
i solidność. Ale przede wszystkim 

dziękuję naszym Czytelnikom. 
To dzięki Wam Now-

ogard jako jedno 
z nielicznych 
małych miast 

ma gazetę tak 
regularną i  z 

taką tradycją. 
Dziękuję Wam. 

Z a p r a s z a m 
wszystkich, którym 

czas pozwoli na Mszę 
św. dziękczynną, która 

w intencji tworzących 
i czytających Dzien-

nik Nowogardzki zost-
anie odprawiona w dn. 

14.08.2007 r. o godzinie 
18.00 w kościele pw. WNMP 

w Nowogardzie.
Marek Słomski
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„Szanse bezdroży” 
w Węgorzy

W minioną niedzielę w Węgorzy odbyła się impreza zorganizowana przez 
Stowarzyszenie „Szanse bezdroży” działające w oparciu o unijny program 
„Leader+”.

Zgodnie z założeniami unijnego 
programu  „Leader+” fundusze z 
niego pozyskane mogą być prze-
znaczone na trzy cele: wspomaganie 
nowoczesnych strategii rozwoju tere-
nów wiejskich, wsparcie dla między-
regionalnych i międzynarodowych 
projektów współpracy, tworzenie 

sieci obszarów wiejskich UE - zarów-
no objętych pomocą LEADER+, jak i 
niekorzystających z tej pomocy

Działające w jego oparciu Stowa-
rzyszenie „Szanse bezdroży” skupia-
jące cztery gminy: Goleniów, Osina, 
Przybiernów, Stepnica (wkrótce 
dołączy Nowogard) zamierza prze-
prowadzić działania informacyjne i 
szkoleniowe związane ze stymulo-
waniem udziału mieszkańców, pod-
miotów gospodarczych i organizacji 
działających na obszarach wiejskich 

w procesie planowania strategii roz-
woju; działania służące opracowaniu 
strategii rozwoju obszarów wiejskich 
i wsparcie techniczne procesu ich 
przygotowania, w szczególności: ana-
lizy, ekspertyzy, wsparcie doradcze, 
prace studialne; działania z zakresu 
pomocy doradczej i eksperckiej 

związanej z tworzeniem i rejestracją 
Lokalnej Grupy Działania.

„Głównym zadaniem stowarzysze-
nia Szanse bezdroży”, jaki i samego 
programu „Laeder+”, jest poprawa 
warunków życia na wsi. Program 
„Leader+” jest programem unijnym 
działającym od wielu lat w krajach 
Unii. Generalnie chodzi o to, by 
poprzez zabawę poprawić warunki 
odpoczynku, reaktywować zapomnia-
ne zwyczaje, wyłowić liderów, ludzi, 
którzy pociągną za sobą innych do 

Rywalizacja w biciu piany z białek jaj była zacięta. 

Koło gospodyń wiejskich chwaliło się swoim rękodziełem

Rzeźbiarz Piotr Pazdan tworzył na oczach widzów

pracy na rzecz własnej miejscowości, 
jak i wyszukiwać różne talenty. Dziś 
mamy tu rzeźbiarza Piotra Pazdana, 
którego pracę można oglądać na żywo 
oraz  kobiety z koła gospodyń wiejskich 
zajmujące się różnym rękodziełami, 
które równiez prezentują swoje wyro-
by.” – mówi wiceprezes stowarzysze-
nia Krzysztof Szwedo.

Jedną z form działalności Stowa-
rzyszenia mają być imprezy, które 
w swoim założeniu mają integrować 
lokalną społeczność poprzez wspólne 
ich działanie. W gminie Osina po-
dobna była już w Węgorzycach, teraz 
przyszedł czas na Węgorze. 

Organizatorzy znakomicie wywią-
zali się ze swojego działania. Jedynym 
mankamentem była kiepska pogoda, 
ale na to wpływu mieć nie mogli.

Główną częścią niedzielnej imprezy 
była rywalizacja w tak nietypowych 
konkurencjach jak: bicie piany, przy-
szywanie guzików, tarcie ziemniaków 

czy cięcie drzewa. W tych zawodach 
najlepiej wypadli reprezentanci go-
spodarzy. Na drugim miejscu upla-
sowali się zawodnicy z Węgorzyc a na 
trzecim ekipa z Kościuszek. Sołectwo, 
które w cyklu imprez zdobędzie naj-
więcej punktów wywalczy puchar 
wójta gminy Osina.

Organizacja imprez nie jest jedyną 
formą działalności Stowarzyszenia 
„Szanse bezdroży” 

„Jesienią chcemy przeprowadzić cykl 
szkoleń. Ich tematyka będzie wynikała 
z zapotrzebowania. Kilkanaście pań 
chce się nauczyć układania kwiatów, 
być może będzie to szydełkowanie czy 
kowalstwo. Ludzie nam zaproponują 
jakąś dziedziną i my pod to zapotrze-
bowanie poszukamy wykładowców, 
ludzi, którzy będą mogli wszystkich 
chętnych nauczać. ” dodaje Krzysztof 
Szwedo.

Ag

Starostwo

Ubezwłasnowolniony 
Zarząd Powiatu

W czerwcu zamieściliśmy wywiad z Zygmuntem Siepką z Osiny. Do 22 
czerwca był on członkiem Zarządu Powiatu z nominacji Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. W dniu tym złożył on pisemną rezygnację z tej funkcji.

Jakie to ma konsekwencje? Otóż 
bardzo doniosłe!

Zgodnie ze statutem, Zarząd jest 
kolegialnym organem władzy wyko-
nawczej i w Goleniowie powinien on 
składać się z 5 osób. Na rezygnację 
Zygmunta Siepki radni nie zareago-
wali i na Sesji w dniu 28 czerwca nie 
podjęto uchwały o przyjęciu bądź 
odrzuceniu rezygnacji.

Po miesiącu radny Siepka prze-
stał być członkiem Zarządu z mocy 
prawa, a to oznacza, że Zarząd nie 
może aktualnie podejmować żadnych 
decyzji – klasyczny paraliż władzy 
wykonawczej. Problem jest jednak 
głębszy – nikt z pośród radnych PSL 

nie chce być członkiem Zarządu 
(miejsce jest zarezerwowane dla lu-
dowców umową koalicyjną).

Można oczywiście dokooptować 
osobę spoza Rady, ale wiąze się to z 
kosztami – trzeba zapewnić odpo-
wiednią pensję (prawdopodobnie na 
poziomie wicestarosty) oraz 

gabinet i sekretarkę. Poza tym, 
już obecnie dwóch członków jest 
spoza Rady (Starosta i wicestarosta), 
zatrudnienie trzeciego zachwiałoby 
chyba istotą  demokracji lokalnej.

Tak więc Sesja zwołana na dzień 
30 sierpnia zapowiada się bardzo 
ciekawie.

LMM
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Festyn na Koplu
Przebieg Festynu przedstawiliśmy w poprzednim 

wydaniu „DN”. Dzisiaj podajemy wyniki turnieju 
piłkarskiego „Talenty na Euro 2012” oraz tych, 
dzięki którym festyn zaistniał i sprawił wiele ra-
dości młodszym i starszym uczestnikom.

W grupie drużyn młodszych turnieju piłkar-
skiego najlepszym zespołem okazali się „Januszki” 
Radosław, II miejsce przypadło drużynie „Los 
Angeles” Nowogard Taczki, a III miejsce zajęli 
chłopcy z Ostrzycy. Najlepszym snajperem okazał 
się Mateusz Piłat („Januszki”), a najlepszym bram-
karzem Tomasz Wojciechowski.

W grupie starszej (12 – 15 lat) najlepszym ze-
społem była Ostrzyca, drugie miejsce drużyna o 
wdzięcznej nazwie „Twoja Stara”, a trzecie miejsce 
chłopcy z Żabowa.

Najlepszy strzelec Rafał Dudka z Ostrzycy, naj-
lepszy bramkarz Patryk Gaik.

Loteria fantowa.
Każdy los wygrywa! Takie hasło było prawdziwe, 

bo dopisali sponsorzy  - dzięki nim można było 
wygrać ciekawe i wartościowe nagrody.

Szczególne podziękowania otrzymują:
- Sklep „Biurex” – Grażyna i Stanisław Rynkie-

wiczowie,
- Hurtownia „Witter” - Witalij Grebieniuk,
- Kwiaciarnia – Wiesława i Jerzy Furmańczy-

kowie,
- Nadleśnictwo Nowogard  - Nadleśniczy Tade-

usz Piotrowski,
- Handlowcy z Targowiska Miejskiego,
- Sklep „U Danuty” – ul. Boh. Warszawy 69
- Ireneusz Karczyński z redakcji „DN”,
- Sklep „Agatka” – Małgorzata Duda,
- Sklep sportowy – Małgorzata Kubicka, 
- PPHU – Małgorzata Kinasz,
- Hurtownia Elektryczna – Mieczysław Cedro,
- Składnica „Hurt-Detal” – ul. Nadtorowa 12,

- PUH „Elmar” – W. Brzeziński i J. Koladyński.
Za inne formy sponsoringu szczególnie dzię-

kujemy:
- Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno”,
- Spółdzielni Mieszkaniowej „Radosław”,
- Zakładowi Usług Fryzjerskich – Marian Su-

domierski,
- Zakładowi Usług Samochodowych – Wojciech 

Szcześniak,
- Hurtowni Pasz i Koncentratów „Central Soya” 

– Zbigniew Raźniewski,
- Firma Transportowa – Mirosław Łokaj Ol-

chowo,
- PUH – Stanisław Wymysłowski, Krzysztof 

Gibki,
- PH „Skórometal” – Jerzy Dziedzic i Jerzy 

Madaliński,
- Zakład Usług Samochodowych – Witold 

Dęga,
- FHU – Skup Złomu – ANNA” – Szczecin Dąbie 

ul. Miła 1,
- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 

w Nowogardzie,
- FHU „Bartek – Domet” Jan Bąk,
- Urząd Miejski i Burmistrz Kazimierz Ziem-

ba,
- Pojazdy Różne – Daniel Grabarek Czermni-

ca,
- Obsługa Imprez Plenerowych – Lesław Os-

trowski,

Za wsparcie organizacyjne i gospodarcze 
dziękujemy Nadleśnictwu Nowogard, Piekarni 
i Ciastkarni Waldemara Pędziszczaka, Masarni 
„Farmer” Ignacego Zaniewskiego, Hurtowni 
Materiałów Budowlanych Leszka Cedro,  Przy-
chodni Weterynaryjnej Tadeusza Soroki, Firmie 
„Compensa” Jerzego Guza, wydawcy „Dziennika 
Nowogardzkiego” Markowi   Słomskiemu, Janowi 
i Jerzemu Wojewodom oraz Władysławowi Wy-
rzykowskiemu.

Muzycznie i wokalnie bawili Państwa:
Marcin Łokaj – instrumenty i wokal, Wojtek 

Górecki i Maciek Kasprzak – wokal, gitara i tam 
tamy, kapela „Kryzys” Jerzy, Grzegorz, Krzysztof i 
Tadeusz oraz zespół „Avanti” Grzegorz, Krzysztof 
i Grzegorz.

Imprezę uświetnili miłośnicy niezwykłych 
pojazdów – Adrian Sudomierski i jego koledzy 
Daniel i Darek.  

Z przykrością stwierdzamy, że nie wszyscy 
uczestnicy stanęli na wysokości zadania i służby 
porządkowe oraz goście mieli pewne kłopoty. Czy 
zawsze tak musi być?

W imieniu organizatorów 
Tadeusz Łukaszewicz

Sygnały czytelników.

Jak to możliwe?
Czytając artykuł „A co po 63 latach” (DN z dnia 

…) zachodziłem w głowę – Jak to możliwe?
Osiemnaście już lat żyjemy w wolnej, nie-

podległej i suwerennej Polsce, a znaczna część 
społeczeństwa jeszcze nie wie, że 1 sierpnia 1944 
roku wybuchło Powstanie Warszawskie.

Nie wie, nie chce wiedzieć, czy po prostu za-
pomniało? A jeśli nawet, to na falach eteru i na 
szklanym ekranie przez wiele dni pokazywano 
dramat walczącej Warszawy, a do tego jeszcze 
„Gazeta Polska” nie po chińsku, a po polsku 
pisała:

 1 sierpnia 63. rocznica wybuchu Powstania 
Warszawskiego.

Powstanie było walką o wolność całego kraju i 
wolność wszystkich Polaków. Historyczna dzisiaj 
„Godzina W”, czyli godzina 17.00 1 sierpnia 1944 
roku to początek Powstania, początek zrywu żoł-
nierzy AK pochodzących ze wszystkich zakątków 
kraju i tysięcy warszawiaków.

Niemcy i Sowieci z zadziwiającą zgodnością 
zwalczali oddziały idące na pomoc stolicy z obu 
stron frontu. Osamotnieni żołnierze Powstania 
walczyli przez 63 dni. 

Czy ich bohasterstwo, poświęcenie i ofiara 
życia nie zasługuje po latach nawet na chwilę 
zadumy? Gdy usłyszysz syrenę wyjdź z domu, 
wysiądź z samochodu, przerwij pracę. Pokaż 
innym, że pamiętasz!

W tym roku na nowogardzkim placu Wolności 
egzaminu z patriotyzmu nie zdaliśmy – swojej 
pamięci w żaden sposób nie zamanifestowaliśmy, 
młodzieży przykładu nie daliśmy.

Czy to narodowy dramat? Zapewne jeszcze nie. 
Ale wstyd na pewno wielki!

Stały Czytelnik

„Pomóżmy 
sobie” wraca...

Po kilkumiesięcznej przerwie wracamy 
z rubryką „Pomóżmy sobie”. Przypomi-
namy, że w ramach tej rubryki będziemy 
publikować nieodpłatnie zarówno oferty 
pomocy, jak i apele o pomoc skierowane 
przez potrzebujących. Pomoc może być o 
różnym charakterze, zarówno material-
nym np.; zbędne przedmioty użytku co-
dziennego, jak i wsparcie innego typu np.: 
pomoc w nauce czy opiece. Zapraszamy do 
korzystania z możliwości, jakie daje w tym 
względzie gazeta.

Kontakt, codziennie od 8 do 16, tel. 39 
22 165 bądź osobiście w redakcji „Dzien-
nika Nowogardzkiego”
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Słońca na niebie,
uśmiechów na twarzy

i samych pogodnych dni

Lechowi Kępie 
w 55 urodziny

życzą
żona, córka, zięć 

i wnuki Czarek, Łukasz 
i Norbert

życzeNIa

W obiektywie  Jana korneluka  - Nowogard „wczoraj”

1.  dofinansowanie zakupu podręczników dzieciom rozpoczynającym roczne przygotowanie przedszkolne 
lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej i w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I 
stopnia 

2. dofinansowania zakupu jednolitego stroju uczniom szkół podstawowych i gimnazjów
Program skierowany jest do dzieci z rodzin gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł 

netto.
1. Dofinansowanie podręczników szkolnych dotyczy dzieci w klasach od 0 do 3 – kwota dofinansowania jest 

różna i w zależności od ceny podręczników na różnych etapach kształtuje się następująco:
Klasa 0 – 70 zł; Klasa I – 130 zł; Klasa II – 150 zł; Klasa III – 170zł.
2. Dofinansowanie zakupu jednolitych strojów wymaganych przez szkoły wynosi 50 zł.
Jak ubiegać się o dofinansowanie?
Dofinansowanie zakupu podręczników:
1. Rodzice składają wniosek o dofinansowanie w szkole, w której dziecko będzie uczyło się w roku szkolnym 

2007/2008 do dnia 3 września 2007 r.( do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości dochodów lub za-
świadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub – w uzasadnionych  przypadkach 
– oświadczenie o wysokości dochodów).

2. Rodzice dokonują zakupu podręczników.
3. Rodzice przedstawiają dyrektorowi szkoły dowód zakupu podręczników lub – w przypadkach braku moż-

liwości okazania dowodu zakupu – oświadczenie o cenie zakupionych podręczników.
4. Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom dofinansowanie.
Dofinansowanie zakupu jednolitych strojów:
1. Rodzice składają wniosek o dofinansowanie w szkole, w której dziecko będzie uczyło się w roku szkolnym 

2007/2008 do dnia 3 września 2007 r.( do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości dochodów lub za-
świadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub – w uzasadnionych  przypadkach 
– oświadczenie o wysokości dochodów).

2. Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom dofinansowanie.
Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitych strojów dostępne są w szkołach podsta-

wowych i gimnazjach, których organem prowadzącym jest Gmina Nowogard oraz w Wydziale Edukacji, 
Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Przedłużenie terminu składania wniosków 
o dofinansowanie  zakupu podręczników szkolnych 
i jednolitych strojów

Kamyczek do ogródka…
My mieszkańcy Gminy Nowogard mieszkający 

poza terenem miasta jesteśmy zbulwersowani po-
stawą pani Aliny Ochman. Jako szefowa Związku 
Emerytów i Rencistów dba o porządek „w papie-
rach” i bardzo często na łamach gazety przypomina 
o płaceniu składek. Ale o imprezach i planowa-
nych wycieczkach już nie. Do nas na wieś takie 
informacje nie docierają i z tego względu rzadko 
korzystamy ze spotkań i wycieczek – po prostu nikt 
nas o tym nie powiadamia.  

Pytamy – czy my jesteśmy gorsi? Liczymy, że to 
tylko „wypadek przy pracy” i pani Ochman będzie 
o nas pamiętała!

Inf. własna
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p.U.H. GRUND-MaX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

Gwarancja profesjonalnego 
zarządzania Wspólnotą

Licencjonowany Zarządca Nieruchomości z długo-
letnim stażem w zarządzaniu Wspólnotami Mieszka-
niowymi bardzo chętnie przyjmie ofertę zarządzania 
Wspólnotami Mieszkaniowymi.
Nr licencji zawodowej zarządcy nieruchomości 7259 
z dnia 28 maja 2001 r.
Tel. kontaktowy 692 866 893 od 9.00 do 22.00

zginął 
czarny portfel 

z kluczami, 
dowodem osobistym, 

kartą kredytową,  
kartą do telefonu sieci era. 

Proszę uczciwego znalazcę 
o oddanie lub  

odesłanie na adres umieszczony 
na dowodzie 

lub adres redakcji DN, 
to dla mnie bardzo ważne. 

          Mirosław Drajem

Starosta Goleniowski 
informuję, że 

w budynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie 
przy ul. Dworcowej 1, 

na tablicy ogłoszeń wywieszono wykaz nieruchomości 
Skarbu Panstwa przeznaczonych do oddania w najem 

i dzierżawę na okres do 3 lat dot. działek nr: 
142,144,154,155,161 w udziale do 5/6 cz. w obr. Struga 

gm. Nowograd, dz. nr 100/1 w udziale do 1/2 cz. 
w obr. Trzechel gm. Nowogard oraz części działki nr 42/2 

w obr. 1 m. Goleniów. 

ReklaMaReklaMa

Osina

Drewpol chce się rozwijać
Decyzję o zwiększeniu mocy produkcyjnych podjął zlokalizowany w 

Osinie „Drewpol”. Planowane inwestycje mają zapewnić rozwój zakładu 
przez najbliższe 5 lat.

Projekt rozwoju produkcji to 
odpowiedź „Drewpolu” na wzrost 
popytu na rynku, a tym samym i 
świadectwo, że zakład jest bene-
ficjentem wzrostu gospodarczego, 
jaki dostrzega się w całym kraju. 
Firma jest znanym producentem 
frontów drewnianych w Polsce, 
choć i za granicą jej produkty 
znajdują nabywców, m.in. w Cze-
chach, Kazachstanie, na Ukrainie, 
w Wielkiej Brytanii. Planowany 
teraz rozwój zakładu zakłada po-
większenie powierzchni o 300 m, 
a tym samym o 50% wielkości za-
kładu, wybudowana ma również 

zostać nowa lakiernia, co wynika 
z podjęcia decyzji o wdrożeniu 
nowej technologii lakierowania. 

„Koncepcja rozwoju zakładu 
jest dopiero na etapie projektów 
i końcowych analiz, stąd nie 
można jeszcze dokładnie okre-
ślić w oparciu o jakie dokładnie 
fundusze będzie miała miejsce 
rozbudowa „Drewpolu”.- mówi 
dyrektor techniczny zakładu Ma-
riusz Mach– „Z pewnością firma 
będzie się starać m.in. o pozyska-
nie środków unijnych.” 

 Patrycja Binięda
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OG£OSZENIA drObNE

ReklaMa

cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

NIeRUcHOMOŚcI
• kupię mieszkanie 2 lub 3 pokojo-

we własnościowe w Nowogardzie 
na os. Radosława lub w innej czę-
ści miasta. Tel. 0605 522 340.

• zamienię mieszkanie własnościo-
we 3 pokojowe w bloku plus garaż 
na dom w Nowogardzie z dopłatą. 
091 39 21 985.

• kupię dom w Nowogardzie 
może być połowa lub piętro. 
607 066 425.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
na parterze wraz z garażem, o pod-
wyższonym standardzie, cena do 
uzgodnienia. Tel. 0607 347 422.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we, 58 m kw w Nowogardzie. Tel. 
513 153 646 (po 16.00).

• Sprzedam garaż na os. Gryfitów. 
091 39 20 925, 607 646 755.

• Nowogard centrum – dom z wido-
kiem na jezioro sprzedam. Tel. 0697 
16 83 82.

• Posiadam kawalerkę do wynajęcia. 
091 39 14 802.

• Sprzedam mieszkanie do remontu 
167 m kw w Dobrej. 604 96 11 99.

• Sprzedam działkę rekreacyjną z 
wszystkimi mediami. 608 337 427.

• Kupię pół domku z małą działką, 
może być do remontu w Nowogar-
dzie. Tel. 501 307 666.

• Poszukuję do wynajęcia mieszkania 
2-3 pokojowego albo domku w No-
wogardzie lub okolicy. 607 36 00 70.

• Zamienię kawalerkę 38 m kw z ABK 
po remoncie, okna PCV, glazura, te-
rakota, niski czynsz, I p., c.o. gazowe 
na większe ABK w Nowogardzie 2 
lub 3 pokoje. Może być z dopłatą lub 
spłata zadłużenia. Tel. 609 887 175.

MOTORyzacJa
• Sprzedam radio cd samochodowe 

PIONEER DEH-30 MP, MP3, pilot 4x50 
W, gwarancja nowe + głośniki x 4 sa-

mochodowe. Cena kompletu  890,00 
zł. Tel 0605 522 340. 

•  Sprzedam Audi A6, 2,5 TDI, QUATRO, 
6 biegów, XENON, 2XPP. 660 797 
830. 

• Sprzedam Fiat Cinquecento, 1993 r. 
502 117 907, 091 39 18 626.

• Sprzedam samochód Lanos 1.5 S 4/
D srebrny (met), rok 2000, przebieg 
km 118 tys., serwisowany, ubezpie-
czenie do 13.02.2008. Kontakt tel. 
0601 567 580.

• Sprzedam Daewoo Lanos, 1998 r., 1,5 
benzyna + gaz, poduszka powietrz-
na, centralny zamek, alarm, wspo-
maganie kierownicy, cena 8 tys. zł 
– do uzgodnienia. Tel. 692 364 824.

• Sprzedam VW Transporter, rok 2002. 
Tel. 091 39 20 103.

ROlNIcTWO 
• Sprzedam konie. Tel. 668 141 971, 

091 39 18 260.
• Sprzedam pasiekę minimum 36 ro-

dzin. Tel. 602 350 007.
• Kupię zboże paszowe. 091 39 18 275. 

Płatne od ręki.
• Sprzedam prosiaki. 091 39 17 960, 

091 39 17 908 po 17.00

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wyko-
na „złota rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• Profesjonalne strony internetowe na 
indywidualne zamówienie – szyb-
ki czas realizacji, faktury VAT. 0605 
522 340.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DyWaNOpRaNIe. 0604 373 143.
• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.
• Wynajmę rusztowanie elewacyjne 

„Layher” 100 m. Tel. 692 478 465.

• Usługi remontowo – budowlane. 
880 690 324.

• Nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Rehabilitacja osób po udarze móz-

gu. 609 799 687.
• Roboty ciesielsko-dekarskie i regip-

sy. 669 320 592.
• Masaże. 510 052 611.
• kompleksowe instalacje elek-

tryczne. 607 646 609.
• Remonty, glazury, regipsy, malo-

wanie. 604 472 765.
• Montaż ogrodzeń betonowych 

i innych. Tel. 091 39 72 575, 
695 085 470.

• Malowanie artystyczne pokoi dzie-
cięcych, itp. 66 77 84 333.

• Nowa technologia czyszczenia i 
malowania dachów. Profesjonalnie, 
szybko i z gwarancją na długie lata. 
607 519 251.

pRaca
• Zatrudnimy osobę do prac przy 

montażu okien. Wymagane prawo 
jazdy. Fabryka okien i drzwi „OKNO” 
Nowogard. Tel. 091 39 25 639.

• Zatrudnimy handlowca do pracy w 
biurze i w terenie. Znajomość obsłu-
gi urządzeń biurowych, prawo jazdy 
i dyspozycyjność. Fabryka okien i 
drzwi „OKNO” Nowogard tel. 091 39 
25 639.

• FIRMa BaRTek-Domet zatrudni 
magazyniera. Tel. 091 579 02 63.

• Przedsiębiorstwo Budowlane przyj-
mie pracowników Tel. 0694 440 205. 

• Zatrudnię do pracy przy malowaniu. 
608 817 214.

• Zatrudnię mechanika samochodo-
wego (może być emeryt) – potrzeby 
własne. Tel. 607 585 561.

• Zatrudnimy wykwalifikowanych 
hydraulików do montażu instala-
cji wodnych, kanalizacyjnych we-
wnętrznych i zewnętrznych, gazo-
wych i c.o. „PBO-GRINBUD” sp. z o.o. 
ul. Boh. Warszawy 103. Kontakt Ka-
tarzyna Maruszewska tel. 091 579 26 
39.

• Młodą osobę do myjni ręcznej w Go-
leniowie przyjmę – atrakcyjne wyna-
grodzenie. Tel. 091 418 99 65.

• Firma remontowo-budowlana przyj-
mie pracowników: glazurnik, szpach-

larz – malarz, murarz – tynkarz oraz 
pracowników do dociepleń budyn-
ków. 607 519 251.

INNe
• Sprzedam aparat telefoniczny Erics-

son K700i, z dodatkowym wyposa-
żeniem, na gwarancji, zadbany. Tel. 
0605 522 340.

• Sprzedam drzwi wejściowe antywła-
maniowe. Tel. 502 649 118.

• GRzeJNIkI c.o., panelowe, 2-płyto-
we, do mieszkania, domku, różne 
rozmiary, także nietypowe, nowe 
i używane. Tel. 091 46 00 518 lub 
0501 446 467.

• JUNkeRSy gazowe, do kuchni, 
łazienki, wersja świeczkowa lub 
elektroniczna na gaz ziemny lub 
propan, cena od 400 zł. Tel. 091 46 
00 518 lub 0501 446 467.

• elekTRyczNe przepływowe pod-
grzewacze wody – 380 V, firmy 
aeG, Vaillant moc 18-21 kw, małe 
gabaryty, idealne do domku, 
baru, cena od 150 zł. Tel. 091 469 
03 38 lub 0501 446 467.

• pIece gazowe c.o., Vaillant, wi-
szące lub stojące – ogrzewanie 
lub dwufunkcyjne (ogrzewanie + 
ciepła woda) używane z gwaran-
cją serwisową oraz GazOWe pod-
grzewacze wody 130-190 litrowe, 
stojące, idealne gdzie jest kilka ła-
zienek (domek). Tel. 091 46 00 518 
lub 0501 446 467.

• Oddam w dobre ręce 2 miesięcz-
nego kotka, małego „tygryska”. 
Tel. 692 250 290.

• Sprzedam szczeniaczki rasy terier. 
091 39 21 107.

• Sprzedam pralkę wirnikową 
typu Światowid, stan idealny. 
604 532 868.

• Przyjmę gruz lub ziemię. 
606 615 049.

• Sprzedam szczeniaki foksteriery 
szorstkowłose. Tel. 510 243 997.
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

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

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)

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 26 91
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

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Karina Czernicka 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

NOWOGaRD - Szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
SzczecIN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

Informacja pkS 091/39-21-887 lub 091/46-98-315

Ważny od 24.06.2007r.

Nowogard 13.08.2007r.
OFeRTy pRacy 

pUp GOleNIóW, 
FIlIa NOWOGaRD

1. Sprzedawca 
2. Kierowca z kat. C + E
3. Pokojówka 
4. Recepcjonistka 
5. Kierownik sklepu, sprze-

dawca
6.  Kierowca z kat. C
7. Asystent stomatologiczny
8. Lekarz Stomatolog 
9. Stolarz
10. Pielęgniarka, rejestratorka 

medyczna 
11.  Pilarz 
12.  Instruktor jazdy kat. B
13.  Pracownik produkcji
14.  Ochroniarz 
15.  Ślusarz – spawacz
16.  Instruktor terapii zajęcio-

wej, psycholog 
17. Robotnik budowlany

OFeRTy pRacy 
z ReJONU

1.  Spedytor (Szczecin)
2.  Sprzątaczka (Goleniów)
3.  Os. do obróbki skór norek 

(Żdżary)

SzkOleNIa   
1. Kucharz-kelner-garmażer
2. Brukarz + operator sprzę-

tu średniego (drogowe-
go)

3. Spawacz
4. Operator wózków widło-

wych
                                                         

             



DZIENNIK
NOWOGARDZKI 1114-16.08.2007 r. 

Szukamy piłkarzy!
LKS „Pomorzanin” Nowogard ogłasza 

nabór chłopców rocznika 1996  i 1997 
do sekcji piłki nożnej. Wszyscy chętni 
mogą zgłaszać się w każdy wtorek i 
piątek w godzinach 16-16.30  Zapisy 
przyjmujemy na stadionie przy ul. 
Wojska Polskiego 41.

Klub Pomorzanin 

Vineta Wolin – Pomorzanin Nowogard 4:0 (0:0)

Vineta zdecydowanie za mocna
V liga juniorów: Vineta Wolin – Pomorzanin Nowogard 7:1 (4:0)

Pogrom juniorów

Do trzech razy sztuka

Pomorzanin: Marek Piątkowski 
– Nieradka, Gołdyn, Mordzak (70’ 
Lembas), Wasyluk, D. Gruszczyń-
ski, Kawa, Proskurnicki, Marcin 
Piątkowski (80’ M. Greuszczyński), 
Majdziński, Szewc.

Drugi mecz przebudowanego 
Pomorzanina nie poprawił nastroju 
kibiców. Podopieczni Zbigniewa 
Ceranki doznali w Wolinie dotkli-
wej porażki, dzięki której miejscowa 
Vineta zasiadła w fotelu lidera, a 
Pomorzanin spadł na ostatnie miejsce 
w ligowej tabeli.

Mecz przebiegał pod dyktando go-
spodarzy. Jednak w pierwszej połowie 
miejscowi nie potrafili stworzyć sobie 
klarownej sytuacji. Ich receptą na 
pokonanie Pomorzanina miały być 
przede wszystkim strzały z okolic 
szesnastki, lecz przez pierwsze 45 
minut piłka ani razu nie trafiła do 
bramki Marka Piątkowskiego. 

W pierwszej połowie bliższy zdo-
bycia gola był nasz zespół. W 30. mi-
nucie rzut wolny wykonywał Kawa, 
który zagrał ją w pole karne rywali, 
najwyżej wyskoczył do niej Gołdyn, 
lecz ta po jego uderzeniu trafiła w 
poprzeczkę.

To, co nie udało się Vinecie w 
pierwszej odsłonie meczu powiod-
ło się w drugiej. I to już na samym 
początku. Jedna 
z akcji gospoda-
rzy zakończyła 
się dośrodkowa-
niem, po którym 
jeden z piłkarzy 
Vinety strzałem 
w długi róg po raz 
pierwszy pokonał 
Marka Piątkow-
skiego.

Od tego mo-
mentu zawodni-
cy z Wolina grali 
pewniej i spo-
kojniej wyraź-
nie przeważając. 
Pomorzaninowi 
pozostawało się 

bronić i robił to skutecznie aż do 82. 
minuty. Wówczas jeden z naszych 
obrońców niepotrzebnie faulował ry-
wala przy bocznej linii pola karnego 
i sędzia odgwizdał przewinienie. Po 
chwili jedenastka została zamieniona 
na bramkę na 2:0.

Cztery minuty później kopia 
wcześniejszej sytuacji sprawiła, że 
sędzia po raz kolejny przyznał Vine-
cie rzut karny. I tym razem egzekutor 
jedenastki nie pomylił się i było już 
3:0. Pomorzanin został dobity w 
ostatniej minucie meczu po składnej 
akcji gospodarzy.

„Zespół z Wolina jest z pewnością 
bardziej doświadczony i to było widać. 
– powiedział po meczu trener Zbi-
gniew Ceranka – Staraliśmy się tak 
jak mogliśmy, ale niestety przegraliśmy 
to spotkanie. Szkoda, ze to spotkanie 
tak się skończyło, aż tak wysokim 
wynikiem.”

Pozostałe wyniki meczów:
Arkonia Szczecin - GKS Mierzyn 

0–3, Polonia Płoty - Stal Lipiany 6-2, 
Sparta Gryfice - Hutnik Szczecin 3-
1, Kluczevia Stargard - Świt Skolwin 
2-1, Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Odra 
Chojna 3-1, KP II Police - Piast 
Chociwel 1–0, Mieszko Mieszkowice 
- Kłos Pełczyce 0–1.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1.  Vineta Wolin 2 6 6-0
2.  GKS Mierzyn 2 6 6-1 
3.  KP II Police 2 6 3-1 
4.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 2 4 4-2
5.  Sparta Gryfice 2 4 3-1 
6.  Hutnik Szczecin 2 3 4-3 
7.  Odra Chojna 2 3 3-3 
8.  Świt Skolwin 2 3 4-4
9.  Kluczevia Stargard 2 3 2-3
10.  Kłos Pełczyce 2 3 3-3 
11.  Polonia Płoty 2 3 6-5 
12.  Mieszko Mieszkowice 2 1 0-1 
13.  Piast Chociwel 2 1 1-2
14.  Arkonia Szczecin 2 0 1-5 
15.  Stal Lipiany 2 0 2-8 
16.  Pomorzanin Nowogard 2 0 1-7

Pomorzanin: Frąckowioak – Sob-
czak (70’ Turski), Skrzecz, Piotro-
wicz, paszkiewicz, Jeziorski (62’ 
Milusz), Wipplinger, Fijałkowski, 
Litwin, Łuczak, Gaik.

Bramka dla Pomorzanina: Gaik.
Nie udał się wyjazd do Wolina V 

ligowych juniorów nowogardzkie-
go Pomorzanina w drugiej kolejce 
ligowej. Nasi zawodnicy zostali 
rozgromieni przez rówieśników 
grających w barwach Vinety, którzy 
wykorzystali indywidualne błędy 
gości.

Zanim mecz rozpoczął się na 
dobre wynik brzmiał ju…ż 2:0. 
Szybko zdobyte prowadzenie uspo-
koiło nieco grę gospodarzy, co nie 
znaczy, że ci nie zamierzali zdo-
bywać kolejnych bramek. Jeszcze 
przed przerwą Vineta zdobyła dwie 
bramki, najpierw pokonując Frąc-
kowiaka w 30. minucie, a później 
tuż przed gwizdkiem i na przerwę 
nasi zawodnicy schodzili z bagażem 
czterech goli.

W 65. minucie meczu Gaik zdo-
był bramkę honorową i nawet jeśli 
pojawił się drobny cień nadziei po 
chwili zniknął, gdy gospodarze z 

rzutu karnego zdobyli bramkę na 
5:1. W końcówce meczu Vineta 
dołożyła dwa kolejne trafienia. 
Rozmiary porażki mógł zmniejszyć 
Milusz, lecz po jego strzale koń-
czącym zespołową akcję, obrońcy 
wybili pikę z lini bramkowej i mecz 
zakończył się niezwykle przykrym 
wynikiem 7:1.

Wyniki pierwszej kolejki (nie-
stety organizator rozgrywek, czyli 
Zachodniopomorski Związek Piłki 
Nożnej nadal ma problemy z szyb-
kim przekazywaniem wyników, 
dlatego dziś nadrabiamy zaległości 
prezentując wyniki pierwszej ko-
lejki i tabelę po pierwszych spot-
kaniach):

KP Police II - Arkonia Szczecin 
3:0 wo , Piast Chociwel - Orzeł 
Trzcińsko Zdrój 4:2, Odra Chojna 
- Kluczevia Stargard 2:4, Świt Szcze-
cin - Kłos Pełczyce 5:1, Mieszko 
Mieszkowice - Sparta Gryfice 1:0, 
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Po-
lonia Płoty 1:5, Stal Lipiany - Vineta 
Wolin 1:0.

Andrzej Garguliński

Tabela po pierwszej kolejce:
1.  Polonia Płoty 1 3 5-1
2.  Świt Szczecin 1 3 5-1
3.  KP Police II 1 3 3-0
4.  Kluczevia Stargard 1 3 4-2
5.  Piast Chociwel 1 3 4-2
6.  Pomorzanin Nowogard 1 3 3-2
7.  Mieszko Mieszkowice 1 3 1-0
8.  Stal Lipiany 1 3 1-0
9.  GKS Mierzyn 1 0 2-3
10.  Sparta Gryfice 1 0 0-1
11.  Vineta Wolin 1 0 0-1
12.  Odra Chojna 1 0 2-4
13.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 1 0 2-4
14.  Arkonia Szczecin 1 0 0-3
15.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 1 0 1-5
16.  Kłos Pełczyce 1 0 1-5

Wyjątkowo w najbliższą środę 
rozegrana zostanie trzecia kolejka 
piłkarskiej V ligi. Tego dnia Po-
morzanin zmierzy się na własnym 
boisku z Polonią Płoty. Postawa 
naszego najbliższego rywala jest 
nieco zagadkowa. Na inauguracje 
rozgrywek Polonia przegrwała na 
własnym boisku ze szczecińskim 
Hutnikiem 0:3, by w drugiej kolejce 
zrehabilitować się gromiąc również 
u siebie beniaminka z Lipian aż 6:2. 
Jak rywale zagrają w środę przekonać 

się będzie można osobiście. Początek 
meczu o godzinie 18.00.

Pozostałe mecze kolejki:
Piast Chociwel - Arkonia Szczecin, 

Odra Chojna - KP Police II, Świt 
Szczecin - Orzeł Trzcińsko-Zdrój, 
Mieszko Mieszkowice - Kluczevia 
Stargard, Kłos Pełczyce - Hutnik 
EKO TRAS Szczecin, Stal Lipiany 
- Sparta Gryfice, GKS Mierzyn - Vi-
neta Wolin.

Andrzej Garguliński
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ReklaMa

Rozpocząłeś pracę lub staż 
a nie wybrałeś jeszcze funduszu emerytalnego? 

Nie daj się wylosować i przyjdź do najlepszych. 
OFE „Dom” od wielu lat plasuje się w czołówce wszelkich rankingów. 

Sprawdź nas na gospodarczych stronach „Rzeczpospolitej”.
Zadzwoń i umów się na spotkanie 694 281 784

ReklaMaReklaMa

Przyjaciele na całe życie
Tylko takim tytułem mogę opa-

trzyć sprawozdanie ze spotkania 
jakie dbyło się w sobotnie przed-
południe 11 sierpnia. Do budynku 
„harcówki”przybyli Ci dla których 
obiekt ten jest symbolicznym pierw-
szym w Nowogardzie domem. Tutaj 
bowiem zamieszkiwali przybysze z 
całego kraju, których los lub nakaz 
pracy do miasta nad jeziorem spro-
wadził.

Tutaj w warunkach internatowych 
zamieszkiwali, tutaj wracali po 

pracy na odpoczynek, tutaj zawią-
zywały się przyjaźnie. „Harcówka” 
jest na początku drogi, drogi którą 
przebyli od jakiegoś miasta na Zie-
miach Odzyskanych do miasta które 
nazwali swoim, naszym.

Doszli do Nowogardu, który mimo 
upływu lat, mimo wyjazdu i układa-
nia sobie życia w innych zakątkach 
kraju pozostał ich Nowogardem, 
miastem najukochańszym pod słoń-
cem.

Animatorem życia „Nowogardzian 

na obczyźnie” jest doskonale znany 
Czytelnikom naszej gazety Stani-
sław Sobczak, aktualnie zamieszkały 
w Kaliszu. Przewodzi on Klubowi 
Przyjaciół Nowogardu, który zrzesza 
byłych mieszkańców naszego miasta 
obecnie rozsianych po całym kraju. 
Na spotkaniu wymieniono miasta 
m.in. Gorzów Wielkopolski, Zielona 
Góra , Jelenia Góra, Wałbrzych, Łódź, 
Lublin, Kraśnik, Kalisz, Wrocław. 

21 członków tego Klubu regularnie 
czyta Dziennik Nowogardzki.

Stanisław Sobczak wypowiedział 
znamienne słowa: W kazdym z tych 
miast czuję się jak u siebie, bo wiem, 

że mam przyjaciół na których mogę 
liczyć w potrzebie.

Kaliski klub utrzymuje ścisłe kon-
takty z Towarzystwem Miłośników 
Ziemi Nowogardzkiej. Dzięki takim 
postaciom jak Franciszek Karo-
lewski, Franciszek Tarczykowski i 
Jan Korneluk byli nowogardzianie 
doskonale orientują się w realiach 
miasta. Zarówno Stanisław Sobczak 
jak i Franciszek Karolewski zajmują 
się dokumentowaniem wydarzeń 
i ocalają od zapomnienia ludzi, 
którzy wnieśli swój wkład w rozwój 
Nowogardu.

Aktualnie Stanisław Sobczak ape-
luje do nowogardzkich nauczycieli 
o pisanie wspomnień. Pragnie je 
opracować i wydać w wersji książko-
wej.  Redakcja „DN” ułatwi kontakt 
wszystkim (byłym i obecnie czynnym 
pedagogom), którzy zechcą dołożyć 
swoją cegiełkę i udokumentować hi-
storię nowogardzkiego szkolnictwa.

Tekst i foto LMM
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kaleNDaRIUM
10 sIeRpNIa
Imieniny: Amadea, Amadeusz, Asteria, 
Bernard, Bogdan, Bogdana, Bogodar, 
Bogudar, Bohdan, Bohdana, Borys, 
Bożdar, Bożydar, Filomena, Hugo, 
Hugon, Hugona, Laurencjusz, Lau-
renty, Prochor, Samanta, Wawrzyniec, 
Wierzchosław i Wirzchosław
1848 - Z dworca kolejowego przy ul. 
Gajowej w Poznaniu odjechał pierwszy 
pociąg do stargardu szczecińskiego. 
Podróż trwała 7 godz. 5 min.

11 sIeRpNIa
Imieniny:  Aleksander, Filomena, 
Herman, Klara, Ligia, Lilia, Piotr, Rufin, 
Telimena, Tyburcja, Tyburcjusz, Tybur-
cy, Włodzimierz, Włodzimir, Włościwoj, 
Zula i Zuzanna.

12 sIeRpNIa
Imieniny: Anicet, Aniceta, Bądzsław, 
Cyriak, Digna, Eunomia, Euzebiusz, 
Fotyn, Herkulan, Hilaria, Innocenty, 
Julian, Julianna, Klara, Largus, Lech, 
Leonida, Makary i Wiktoria.
ONZ - Międzynarodowy Dzień Mło-
dzieży
1896 - w Gdańsku wyruszyły pierwsze 
elektryczne tramwaje
1981 - IBM wprowadził na rynek pierw-
szy model komputera osobistego

13 sIeRpNIa
Imieniny: Benild, Diana, Gertruda, 
Helena, Hipolit, Hipolita, Jan, Kasjan, 
Kasjana, Konkordia, Maksym, Poncjan, 
Radegunda, Radomiła, Sewera, Wig-
bert, Wojbor i Wolebor
Międzynarodowy Dzień Osób le-
woręcznych
1976 - Wprowadzono kartki na 
cukier

ReklaMa

Pogotowie przyjechało
Zadzwoniła do mnie czytelniczka oburzona na lekarza pogotowia ratunkowego, który miał dyżur we wtorek, 31 

lipca bieżącego roku około godziny czternastej. Po otrzymaniu telefonu udałem się na spotkanie z czytelnikami naszej 
gazety, które miało miejsce na ulicy Mikołaja Reja w Nowogardzie. 

Oto czego się dowiedziałem od 
czytelników pragnących zachować 
anonimowość- dane personalne do 
wiadomości redakcji.

Pan L. – Do zdarzenia doszło 
w ubiegły wtorek, około godziny 
czternastej. Naszego sąsiada nie było 
widać od trzech dni, więc zdecydo-
wałem się zajść do niego. Z początku 
sądziłem, że Ryszard wyjechał do 
pracy, do Gryfina. Gdy poszedłem 
do niego, znalazłem go leżącego na 
podłodze, między ławą a tapczanem. 
Był przykryty kołdrą.

Nie byłem w stanie samodzielnie 
przenieść go na tapczan, więc udałem 
się po pomoc. Muszę w tym miejscu 
zaznaczyć, że nie mogłem nawiązać 
z Ryszardem kontaktu słownego, aby 
dowiedzieć się co się stało. Przed 
domem spotkałem sąsiadkę Z. K. 
Opowiedziałem jej, co się wydarzyło. 
Ta wówczas zawołała swego syna.

Z.K. – Mój syn po ułożeniu pana 
Ryszarda na tapczanie przybiegł 
do domu, abym zatelefonowała po 
pogotowie, gdyż sąsiad ma wykrzy-
wione usta jak po wylewie lub para-
liżu. Po moim telefonie przyjechało 
pogotowie ratunkowe z doktorem 
Więckiem, dwoma sanitariuszami i 

kierowcą. Podczas pobytu lekarza, 
nie znajdowałam się w domu sąsiada. 
Ale był tam mój syn. Ten po odjeździe 
pogotowia powiedział mi, że lekarz 
nie zbadał sąsiada, a nawet do niego 
nie podszedł. 

Lekarz stwierdził, że Ryszard jest 
pijany, więc lepiej żeby umarł, skoro 
nie stać go na jedzenie, a stać go na 
picie. On do szpitala pijaka w żadnym 
wypadku nie zabierze. Powiedział 
ponadto synowi, że za przyjazd po-
gotowia kosztami zostanie obciążony 
mój syn, gdyż wezwanie pogotowia 
do pijaka było nieuzasadnione, po 
czym odjechał. 

Córka pana Ryszarda mówi: „mój 
ojciec ma 57 lat i mieszka samotnie. 
O całej historii dowiedziałam się od 
sąsiadów ojca”. Gdy tylko poinfor-
mowali mnie o tym, co się stało, od 
razu poszłam do ojca. Nie wyczułam 
żadnej woni alkoholu. Moje spostrze-
żenia potwierdziły wyniki badań 
lekarskich, przeprowadzonych w 
szpitalu. Nie wykazały one bowiem 
zawartości alkoholu we krwi ojca..

Ojciec trafił do szpitala na oddział 
wewnętrzny. Potem przeniesiono go 
na oddział chirurgiczny w Nowogar-
dzie, w stanie ciężkim. 

Z.K: „Po upływie około od 2,5 do 
3 godzin zdecydowałam się wspólnie 
z synem ponownie zatelefonować na 
pogotowie. Tym razem przyjechał 
inny lekarz. Nie znam jego imienia 
i nazwiska. Lekarz ten stwierdził, 
że pan Ryszard jest odwodniony i 
zdecydował o natychmiastowym 
przewiezieniu go do szpitala. Nie 
potwierdził też stanu nietrzeźwości 
u pana Ryszarda.

Pan L. – W niedzielę odwiedziłem 
Ryszarda w szpitalu. Niestety, jego 
stan zdrowia jest na tyle ciężki, że nie 
pozwolił nam na rozmowę. Ryszard 
próbował mówić, lecz przychodziło 
mu to z wielkim trudem. Powiedział 
jedynie, że bolała go ręka i noga, 
ale obecnie już nie cierpi. Myślę, że 
znajdował się pod wpływem środków 
przeciwbólowych.

Takich informacji udzielili mi 
moi czytelnicy. Dziękuję im za to, że 
zdecydowali się opowiedzieć mi tę 
wstrząsającą historię.

A w jaki sposób na przedstawione 
wyżej zdarzenia spogląda druga stro-
na – czyli lekarz? Do opisanej sprawy 
wrócimy na łamach naszej gazety. 

Ireneusz Karczyński

Na bezdrożach 
Węgorzy

Dzierganie, gotowanie, przyszywa-
nie guzików – wszystko to czeka na 
przyjezdnych i turystów, którzy 12 
sierpnia wybiorą się do Węgorzy.

Tę kolejną imprezę w ramach 
projektu „Szansa bezdroży” przy-
gotowała Lokalna Grupa Działa-
nia, przy wsparciu rady sołeckiej  i 
mieszkańców Węgorzy. Dzięki m. 
in. funduszom przyznanym przez 
stowarzyszenie „Szanse bezdroży” w 
najbliższą niedzielę o godzinie 12.00 
rozpocznie się piknik rodzinny, w 
czasie którego rozegrany zostanie 
turniej składający się z dziesięciu 
„asportowych” konkurencji, takich 
jak: bicie piany czy tarcie ziemniaków, 
oczywiście na czas; zaprzyjaźnione 
sołectwa zagrają w „Dwa ognie”; zaś 
całości dopełni mała gastronomia 
oraz muzyka kapeli podwórkowej i 
zespołu „Avanti”.

Patrycja Binięda

Wymień dowód w sobotę!
Przypominamy, że jeszcze przez trzy soboty sierpnia można składać wnio-

ski o wymianę starego dowodu osobistego. Pracownik Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie przyjmuje petentów od godz. 8.00 do 14.00.

Należy przedłożyć wniosek wypełniony czarnym długopisem, dwa zdjęcia, 
stary dowód osobisty oraz potwierdzenie opłaty na 30 zł. Uwaga: wpłaty 30 
złotych dokonujemy w kasie UM w każdy dzień roboczy - należy więc doko-
nać jej wcześniej, w inny dzień niż sobota. W soboty nie obowiązują terminy 
wynikające z wcześniejszych zapisów.

LMM

Spotkania 
dla dzieci

Chrześcijanskie Centrum Pomo-
cy i Ośrodek Pomocy Społecznej 
zapraszają wszystkie chętne dzieci 
w wieku od 6 do 13 lat na spotkania 
w ramach „KIDS CLUB”.

Spotkania odbywać się będą od 
23 do 30 sierpnia w godzinach od 
11.00 do 14.00 w namiocie ustawio-
nym przy plaży miejskiej. Wejście 
od strony placu Szarych Szeregów.

W programie zajęcia sportowe, 
artystyczne, muzyczne i historie 
biblijne prowadzone przez grupę 
młodzieży z miasta Bredford (An-
glia).

Dla każdego dziecka przewidzia-
no słodki poczęstunek.

Teresa Skibska 
– kierownik OPS

Cezary Komisarz 
– pastor KECh
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Po interwencji DN

Rozbiorą ruderę
Wyszomierz jest jedną z najbardziej zadbanych miejscowości w naszej 

okolicy. Jednak jego wizytówką dla osób podróżujących pociągami jest 
rozsypujący się budynek przystanku kolejowego. Po naszej interwencji dy-
rekcja oddziału gospodarowania nieruchomościami PKP SA zobowiązała 
się rozebrać tę ruderę.

Budynek byłego przystanku kole-
jowego leży poza samym Wyszomie-
rzem. Niemniej tablica z nazwą miej-
scowości chluby jej mieszkańcom nie 
przynosi. Jest to tym bardziej bolesne, 
że dbają oni o wygląd swojej wioski. 
Na głównej ulicy od lat przycinane 
są i malowane przydrożne drzewa 
sprawiające bardzo korzystne wraże-
nie. Trudno więc się pogodzić z tym, 
że podróżujący pociągami utożsa-
miają Wyszomierz z rozpadającym 
się budynkiem byłego przystanku 
kolejowego.

Czasy jego świetności pamiętają 
nieliczni, ale w ostatnim czasie 
przedwojenny budynek stał się roz-
sypującą się ruderą. Z jednego stropu 
i z części ścian pozostała kupa gruzu. 
Powyrywane słupy grożą zawaleniem 
się kolejnych. Głębokie studzienki za-
bezpieczone są dziurawymi drzwia-
mi. Cały budynek stanowi poważne 
zagrożenie. 

Banałem, ale niestety prawdziwym, 
jest to, że w czasie wakacji dzieci i 
młodzież, mając dużo wolnego czasu, 
może wpaść na pomysł, by spędzić 
go właśnie tam. Nie trudno jest się 
domyślić, czym takie zabawy mogą 
się skończyć. 

Właścicielem tego budynku jest 
PKP SA. Skontaktowaliśmy się ze 
szczecińskim oddziałem tej firmy, 
by dowiedzieć się, co zamierza z 
nim zrobić. Co zrozumiałe, nasz roz-
mówca, zastępca dyrektora oddziału 
gospodarowania nieruchomościami 

Mariusz Jankowski musiał zazna-
jomić się z tą sprawą, ale zadziałał 
bardzo sprawnie, gdyż jeszcze przed 
naszą drugą rozmową w Wyszo-
mierzu pojawiła się ekipa, która 
zabezpieczyła budynek palikami i 
taśmami ostrzegawczymi. Jak nam 
powiedział kierowany przez niego 
oddział, aktualnie rozbiera ogromną 
ilość niepotrzebnych Kolei budyn-
ków, ale czasami trzeba reagować 
szybciej. I tak właśnie się stanie w 
przypadku budynku przystanku w 
Wyszomierzu, który zostanie roze-
brany wcześniej niż to przewidywały 
pierwotne plany. Nie należy się jed-
nak spodziewać, że stanie się to z dnia 
na dzień. Procedury i uzgodnienia z 
inspektorem budowlanym a nawet 
konserwatorem zabytków trochę 
trwają. „Myślę, ze w ciągu dwóch mie-
sięcy ten budynek zostanie rozebrany” 
– kończy Jankowski.

Czekamy.
Ag

Rozwalająca się rudera stanowi poważne zagrożenie i jest kiepską wizy-
tówką Wyszomierza. Dla jego mieszkańców jest to tym bardziej bolesne, że 
ich miejscowość należy da najbardziej zadbanych w naszej okolicy.
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Nasza sonda
W naszej sondzie ulicznej zapytaliśmy 

mieszkańców Nowogardu o to, jak spędzają 
czas letni..

Pan Andrzej Pylak z Mrzeżyna i Pan Bronisław 
Spór

Generalnie rzecz biorąc - pracujemy. Jesteśmy 
zatrudnieni w jednej z firm budowlanych. Z po-
wodu wielu obowiązków nie ma czasu, aby gdzieś 
wyjechać. Jedyną odskocznię stanowi jezioro i 

plaża.

Szymon Żak 
Czasami chodzę nad je-

zioro i jeżdżę nad morze 
z rodzicami. Niedawno 
byłem w Pobierowie. 

Kiedy jestem w domu, 
lubię też wychodzić na dwór 
i bawić się z kolegami. 

Pani Anita Kowal-
czyk z kuzynem Igo-
rem

Tegoroczne wakacje 
spędzam w Nowogar-
dzie. Najczęściej uma-
wiam się z koleżankami 
i idziemy razem na pla-
żę. Oprócz tego robimy 
razem zakupy, wycho-
dzimy na miasto lub oglądamy filmy. 

Pan Kamil Turski
Wakacje spędzam w domu 

i na boisku, gdyż trenuję 
w „Pomorzaninie”. Cieszy 
mnie, że poprawiła się po-
goda, tak więc będzie można 
pójść na plażę. Myślę także o 
wyjeździe do kuzyna, który 
mieszka w Poznaniu. A tak 
po za tym, bardzo miło spę-

dzam czas. Czas letni spędzam w Nowogardzie. 

Pani Ewa Piekarska
Czas letni spędzam w 

Nowogardzie, pracuję. 
Lato kojarzy się m.in. z 
urlopem, jednakże cięż-
ko pomyśleć o choćby 
krótkim wypoczynku, gdy 
dostaje się tysiąc złotych 
miesięcznie i ciąży nad 
głową nawał obowiązków. 
Na wyjazd trzeba by było 
odkładać przynajmniej pół roku. Jeżeli już planowa-
łabym wyjazd, to raczej w celach zarobkowych.

ps

Za chlebem, modlitwą i  z ciekawości
Wielka Brytania, Niemcy, Dania, Szwecja to najczęstsze wybory, na jakie decydują się mieszkańcy 

Nowogardu, wybierający się w daleką podróż. Nie są to jednak wyjazdy wypoczynkowe, lecz w poszu-
kiwaniu godniejszych zarobków.

Za pośrednictwem nowogardzkiego biura 
podróży „Travel”, w każdym z miesięcy bieżą-
cego roku około 30 osób wyjechało za granicę, 
w celach zarobkowych. W lipcu liczba wyjeż-
dżających wzrosła do niemal 50. 

Spośród wycieczek największą popularnością 
wśród nowogardzian cieszą się te organizowane 
przez parafie. W bieżącym roku Biuro Turystyki 
i Podróży „Travel” przygotowało trzy takie 
wyjazdy, m.in. do Włoch i do sanktuarium w 
Medugorje. W sierpniu będzie miał miejsce 
kolejny – tym razem do Wilna. W każdej piel-
grzymce bierze udział od 40 do 50 osób.

Zamówień na wycieczki i wczasy jest nie-
wiele, mimo że ich cena często nie różni się od 
wysokości opłaty, jaką należy uiścić za uczest-
nictwo w pielgrzymce (np. cena pielgrzymki do 
Włoch wynosi 1700 zł, zaś cena podobnej wycieczki 
na Płw. Apeniński – 1529 zł). „Od początku roku zor-
ganizowaliśmy wyjazdy dla jedynie kilkunastu osób do 
Egiptu i Tunezji – mówi przedstawiciel jednego z biur 

– Myślę, że problem tkwi w dużej mierze w przekona-
niach ludzi. Wydaje się im, że oferta biura w Szczecinie 
będzie korzystniejsza od naszej. A tymczasem, my 
ściśle współpracujemy z biurami turystycznymi ze 
Szczecina. Pośredniczymy przy sprzedaży ich oferty 

wypoczynkowej. A to oznacza, że 
usługa, jaką wykonujemy, a także 
jej cena są takie same.”

Bardzo niskie zainteresowanie 
mieszkańców Nowogardu ofertą 
turystyczną lokalnych biur podróży 
powoduje, że określenie dokąd i jak 
często nowogardzianie wyjeżdżają 
jest możliwe jedynie  w oparciu 
o spekulacje. Według informacji 
przekazanych przez szczeciński 
oddział „Orbis Travel”, jedno z naj-
większych polskich biur, ogromną 
popularnością cieszą się w tym 
roku wśród turystów wyjazdy na 
wyspy greckie: Rodos, Kretę, a 
także na Riwierę Turecką.

Patrycja Binięda

Nowogardzkie podróże

Już po terminie
3 sierpnia upłynął termin składania wniosków do Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu 

Urzędu Miejskiego w Nowogardzie (ul. 3 Maja 6) o dofinansowanie zakupu podręczników oraz 
jednolitych strojów. 

Wpłynęło 288 wniosków o dofinansowanie pod-
ręczników szkolnych, w tym: klasa 0 – 58, klasa I 
– 74, klasa II – 75, klasa III – 81 wniosków. O dofi-
nansowania do mundurków szkolnych ubiegają się 
574 osoby (i tu: 432 uczniów szkoły podstawowej 
oraz 142 z gimnazjum).

Aby ubiegać się o pomoc materialną, wystarczyło 
tylko złożyć wniosek, a w nim: wypełnić oświad-
czenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia, 
potwierdzić prawdziwość wpisanych danych 
podpisem. Warunkiem otrzymania pieniędzy jest 
przedstawienie dyrektorowi szkoły dowodu zakupu 
podręczników (imienna faktura bądź rachunek). 
Wniosek o dofinansowanie można złożyć, gdy 
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 
zł netto.

Program dofinansowania składa się z dwóch 
części. Pierwsza to dofinansowanie na zakup 
podręczników dla uczniów szkoły podstawowej z 
klas 0 – 3. I tu odpowiednio, w zależności od ceny 
podręczników, kwoty są następujące:

Klasa 0 – 70 zł 
Klasa I – 130 zł
Klasa II – 150 zł
Klasa III – 170zł.
Druga dotyczy dofinansowania zakupu mun-

durków i obejmuje uczniów szkoły podstawowej i 
gimnazjum. Kwota, o jaką można się ubiegać, jest 
stała i wynosi 50 zł. 

Opr. PM
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Z okazji 
urodzin i imienin

Marii 
Pierzchale

dużo szczęścia, radości, 
uśmiechu, samych przyjemnych 

i spokojnych dni
życzą

kochający mąż, 
córki z mężami i wnuki

życZeNIa

Wszystko, 
co najlepsze dla

Eweliny 
Berneckiej,

na której bardzo mi zależy,
którą bardzo kocham,

za którą bardzo tęsknię
i której mi bardzo brakuje

Marcin

Osina liczy na rozwój
Gminne Centrum Animacji to jedna z szeregu inwestycji przewidzianych w gminie Osina w 

latach 2007 – 2013.

Spółdzielnia Mieszkaniowa: Gardno” zarządza 
54 budynkami, w których znajduje się 1.636 lokali 
mieszkalnych i użytkowych, oraz 142 garażami. 
Prace związane z realizacją przekształceń wynika-
jących z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
trwają od 2002 roku. W tym czasie uregulowano 
stosunki własnościowe wszystkich gruntów, na 
których zbudowano budynki spółdzielni prze-
kształcając jednocześnie prawo użytkowania wie-
czystego gruntów w prawo własności. W wyniku 
trwających 3 lata prac geodezyjnych dokonano 
podziałów gruntów tak, aby każdy budynek sta-
nowił odrębną nieruchomość. Dzięki tym pracom 
spółdzielnia przygotowana jest do realizacji posta-
nowień znowelizowanej ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych.

Obecnie trwa inwentaryzacja nieruchomości 
w celu określenia przedmiotu odrębnej własności 
wszystkich lokali w danej nieruchomości. Na 
jej podstawie, zgodnie z art. 42 ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych, Zarząd przygotuje 
uchwały określające przedmiot odrębnej własności 
dla każdej nieruchomości. Proces ten ze względu 
na ilość obiektów potrwa ok. 3 m-cy. Projekty 
uchwał zostaną wyłożone w siedzibie spółdzielni 

Przebieg uwłaszczeń w SM Gardno
Zgodnie z obietnicą rozpoczynamy druk materiałów, które wyjaśnią członkom SM „Gardno” wszyst-

kie problemy związane z przekształcaniem lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielczego w odrębną 
własność.

Prezes SM „Gardno” Jan Smolira w kolejnych piątkowych wydaniach „DN” przedstawiał będzie 
przebieg procesu przekształceń oraz odpowiadał na pytania mieszkańców. Pytania prosimy kierować 
do redakcji lub bezpośrednio do Zarządu SM „Gardno”.   LMM 

na co najmniej 14 dni, po pisemnym, wysłanym co 
najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem, imiennym 
powiadomieniu o terminie i miejscu wyłożenia 
projektów uchwał do wglądu tych osób, których 
te projekty uchwał dotyczą i którym, zgodnie z 
przepisami ustawy przysługuje prawo żądania 
przeniesienia na nich własności poszczególnych 
lokali. Każda osoba uprawniona, nawet jeżeli 
nie złożyła wniosku o ustanowienie odrębnej 
własności lokalu, otrzyma więc pisemne zawia-
domienie o przygotowaniu uchwały dotyczącej 
jego budynku. Osoby te mogą w terminie 14 dni 
po upływie okresu wyłożenia projektu uchwały do 
wglądu przedstawić zarządowi spółdzielni pisemne 
wnioski dotyczące zmian tego projektu. Zarząd 
zobowiązany jest w terminie 14 dni rozpatrzyć 
te wnioski i najdalej w terminie 14 dni podjąć 
uchwałę o treści uwzględniającej dokonane korek-
ty. Podjęta w ten sposób uchwała jest podstawą do 
zawarcia umowy notarialnej.

Spłata nominalnej wartości umorzenia kredy-
tu dla lokalu ze spłaconym kredytem bankowym 
wynosi od 0,13 zł/m2 do 6 zł/m2, czyli dla lokalu o 
pow. 60 m2 nie przekroczy kwoty 360 zł. Do tego 
dochodzą koszty opłaty notarialnej i koszty opłaty 
wieczystoksięgowej (ok. 625 zł). Osoby ubiegające 
się o przekształcenie lokalu zobowiązane są rów-
nież do spłaty zadłużenia czynszowego. Z tego 
tytułu do kasy spółdzielni powinno wpłynąć 130 
tys. zaległych zobowiązań z tego tytułu.

Zmiana ustawy nie zmieniła niestety sytuacji 
lokatorów posiadających lokale obciążone kredy-
tem bankowym. W ich przypadku ustanowienie 
odrębnej własności lokalu związane jest z koniecz-
nością spłaty kredytu bankowego zgodnie z zasa-

dami określonymi w ustawie z dnia 30 listopada 
1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych 
kredytów mieszkaniowych (Dz.U. 94 z 2005 r., 
poz. 766 z późn. zmianami). Radykalna zmiana 
sytuacji tych członków spółdzielni może nastąpić 
wyłącznie w przypadku podjęcia przez Sejm no-
welizacji tej ustawy i istotnej redukcji zadłużenia 
z tego tytułu.

Zainteresowanie przekształceniami jest duże. 
Do dnia dzisiejszego wpłynęło 335 wniosków o 
ustanowienie odrębnej własności lokali, z tego 
25 dotyczy przekształceń własnościowego prawa, 
237 - lokatorskiego prawa w lokalach z całkowicie 
spłaconym kredytem oraz 73 wnioski dotyczące 
przekształcenia lokatorskiego prawa w lokalach 
obciążonych kredytem. Biorąc pod uwagę sto-
pień zaawansowania naszych przygotowań do 
przekształceń, jestem przekonany, że niezależnie 
od dalszych losów tej ustawy, każdy uprawniony 
członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno” za-
interesowany przekształceniem za „symboliczną 
złotówkę” prawa do zajmowanego lokalu skorzysta 
z tej możliwości.

Prezes SM”Gardno” 
Jan Smolira

Wspomniane centrum miałoby być nową sie-
dzibą gminnej biblioteki publicznej. W nowym 
budynku mieściłaby się m.in. pracownia interne-
towa i sala widowiskowa. Właśnie opracowywana 
jest dokumentacja techniczna projektu dzięki 
środkom pozyskanym w ramach II schematu 
pilotażowego programu Leader +. Budowa nowej 
siedziby biblioteki nie jest najważniejszym spo-
śród ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego na lata 
2007 – 2013. Podstawową inwestycją, jaką chce 
zrealizować gmina, jest skanalizowanie wszyst-
kich miejscowości położonych na jej terenie oraz 
budowa nowej oczyszczalni ścieków. Koszt reali-
zacji powyższego projektu ma wynieść 26 mln zł. 
Gmina ma zapewnione w swym budżecie 4 mln 
na wkład własny. Będzie się starać o 75 procent 
dofinansowania w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego. „Mamy już gotową dokumentację 
techniczną – mówi Krzysztof Szwedo, specjalista 
ds. programowania, rozwoju i promocji gminy 

– Czekamy teraz już tylko na ogłoszenie terminu 
złożenia wniosków.” 

Inne inwestycje, jakie gmina ma zamiar zrea-
lizować w latach 2007 – 2013 to m. in. budowa 
chodników i placów zabaw w poszczególnych 
miejscowościach, modernizacja i rozbudowa świet-
licy w Redle, Kościuszkach, Kikorzach i Węgorzy-
cach, budowa świetlicy i boiska w Krzywicach, a 
także uzbrojenie terenów pod inwestycje i pod 
budownictwo mieszkaniowe. Krzysztof Szwedo 
zapewnia, że dokumentacja techniczna większości 
projektów jest już gotowa. Gmina ma nadzieję 
uzyskać środki na ich realizację przede wszystkim 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
„Z nadchodzących z Urzędu Marszałkowskiego 
sygnałów wynika, że nabór wniosków będzie miał 
miejsce najwcześniej na przełomie 2007 i 2008 
roku” – mówi Krzysztof Szwedo.

Patrycja Binięda
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Atrakcyjne projekty Wydziału 
Rozwoju Lokalnego i Funduszy

Na początku tego roku w Urzędzie 
Miejskim w Nowogardzie powołano 
do życia Wydział Rozwoju Lokalne-
go i Funduszy. Do jego zadań należy 
promocja naszego miasta oraz przy-
gotowanie i tworzenie projektów, na 
podstawie których będą składane 
wnioski o pozyskiwanie środków ze-
wnętrznych.

Wydział ten przyjmuje wnioski, 
aplikuje i przeprowadza postępowanie 
przygotowawcze. Prowadzi działalność 
szkolącą wśród pracowników urzędu 
i jednostek organizacyjnych, głównie 
placówek oświatowych. Prowadzi tak-
że rejestr wniosków do aplikacji i jest 
w bezpośrednim kontakcie z urzędem 
marszałkowskim, który na ten czas 
jest największym dystrybutorem środ-
ków zewnętrznych. Kierownikiem tego 
wydziału jest pan Tobiasz Lubczyński. 
W wydziale tym sprawami funduszy 
zajmuje się pan Cezary Marcinkowski 
i pan Przemysław Sońtka. Są to nowe 
twarze w urzędzie, osoby młode, krea-
tywne i dobrze przygotowane do pracy. 
Głównym polem działania zespołu jest 
opracowywanie dokumentów strate-
gicznych, bez których nie możemy apli-
kować po środki zewnętrzne, wieloletni 
plan inwestycyjny, którego wcześniej nie 
było, czy też korekta planu rewitalizacji 
miasta. Rysują się perspektywy opra-
cowania wniosków bardzo istotnych, 
takich jak „Gminna Strategia Ochrony 
Zabytków Sakralnych” – będzie to jeden 
z pierwszych tego typu dokumentów w 
województwie. – powiedział zastępca 
burmistrza pan Artur Gałęski 

O bliższe informacje na ten temat, 
poprosiliśmy kierownika Wydziału 
Rozwoju Lokalnego i Funduszy   pana 
Tobiasza Lubczyńskiego. 

Proszę pokrótce opisać działalność 
nowopowstałego wydziału.

Wydział Rozwoju Lokalnego i Fun-
duszy zajmuje się pozyskiwaniem 
środków z Unii Europejskiej. Jednakże 
zanim zaczniemy takie środki pozyski-
wać musimy przygotować niezbędne 
dokumenty strategiczne. Chcielibyśmy 
stworzyć warunki do rozwoju miasta 
i gminy Nowogard, przynajmniej na 
lata 2007-2013, poprzez położenie du-
żego nacisku na rozwój gospodarczy 
i rozwój turystyczny miasta. Chcemy 
ponadto wykorzystać lokalizacje mia-
sta, aby zintensyfikować jego promocję. 
Dołożymy także szczególnych starań, 
aby na terenie naszej gminy rozwijała 
się agroturystyka.

W jaki sposób zamierzacie uzyskać 

fundusze zewnętrzne? Wiadomo, że 
potrzebna jest odpowiednia doku-
mentacja, której niestety brakuje dla 
realizacji wielu projektów.

Brak właściwej dokumentacji utrud-
nia nam pozyskiwanie tych środków, 
dlatego pracujemy nad dokumentami 
strategicznymi, takimi jak np. Strategia 
Rozwoju Miasta i Gminy Nowogard na  
latach 2007 – 2013  oraz plan rozwoju 
lokalnego, pracujemy także nad realiza-
cją programów odnowy 33 miejscowości 

gminnych. Na chwilę obecną, kończymy 
program odnowy sołectwa Wyszomierz. 
W trakcie przygotowania jest również 
Wieloletni Plan Inwestycyjny na co 
najmniej 3 lata. Ponadto, aktualizuje-
my Lokalny Plan Rewitalizacji miasta i 
gminy Nowogard, który bardzo dobrze 
komponuje się z planami zagospodaro-
wania terenów wokół jeziora, opraco-
wywanymi przez Wydział Inwestycji 
oraz ze strategią rozwoju miasta. Jeżeli 
będziemy mieli gotowe powyższe doku-
menty, będą podstawy do występowa-
nia o środki zewnętrzne. Oczywiście nie 
tylko te dokumenty są nam potrzebne. 
Brak jest również planów zagospodaro-
wania przestrzennego, które są bardzo 
kosztowe, lecz niestety niezbędne. W 
tym momencie urząd miasta, musi za-
płacić za stworzenie takich dokumen-
tów. Pocieszającą rzeczą jest jednak to, 
że koszty te są kwalifikowane, tak więc 
w przyszłości będziemy mogli zaliczyć 
je jako wkład własny w projektach in-
westycyjnych. Oprócz tego do realizacji 
konkretnych  celów potrzebna jest rów-
nież szczegółowa dokumentacja tech-
niczna.

Które projekty Wydział planuje 
zrealizować w najbliższym czasie?

W kwietniu tego roku złożyliśmy 
wniosek o modernizację kompleksu 

sportowo-rekreacyjnego przy szkole pod-
stawowej w Strzelewie. Otrzymaliśmy 
odpowiedź, że zostało nam przydzie-
lone dofinansowanie w wysokości 18  
100 PLN. Wnioskowaliśmy o 20 tys. 
PLN, suma ta została nam obniżona, 
ale minimalnie. W stosunku do innych 
gmin, które występowały o środki, na-
sza gmina uzyskała najlepszy wynik. 
Tak więc powstanie w tym miejscu boi-
sko do koszykówki, siatkówki, bieżnia 
oraz pełnowymiarowe boisko do gry w 
piłkę nożną. Kolejny projekt, na który 
już dostaliśmy dofinansowanie to tzw. 
„Leśne spotkania w plenerze”. Środki 
na ten cel w wysokości 6 tys. 880 PLN 
wpłynęły z fundacji polsko-niemieckiej. 

Pomagaliśmy również pisać projekty na 
wycieczki edukacyjne w ramach kon-
kursu ogłoszonego przez Kuratorium 
Oświaty w Szczecinie. Złożono kilka 
projektów a dofinansowanie, w kwocie 
4 tys. 935 PLN, otrzymał jeden z nich, 
autorstwa pani Anny Krzywania z SP 2. 

Na dzień dzisiejszy daje to nam kwotę 
ok. 29 tys. PLN środków pozyskanych, 
przy założeniu, że wydział rozpoczął 
działanie w czerwcu. Złożyliśmy dodat-
kowo do kuratorium oświaty 24 projekty 
w ramach wyrównywania szans eduka-
cyjnych z wnioskami o dofinansowanie 
w wysokości ok. 140 tys. PLN. Mamy 
nadzieję, że co najmniej  połowa z nich 
otrzymała dofinansowanie. Nadmienić 
należy, że własny wkład finansowy 
do tych projektów przy założeniu, że 
zawsze powinno to być 30 % wyniósł 
niecałe 9 tys. PLN. Mamy ponadto nie-
małe szanse na uzyskanie środków na 
budowę tzw. Euroboiska. Niestety kon-
struowanie i aktualizacja dokumentów 
strategicznych zabiera nam mnóstwo 
czasu i musimy się skoncentrować nad 
ich dopracowaniem, tym bardziej, że 
chcielibyśmy je przedstawić na najbliż-
szej sesji Rady Miejskiej. Pragniemy, aby 
zostały one jak najszybciej wdrożone, 
oczywiście pod warunkiem, ze zostaną 
przyjęte. W międzyczasie, będziemy 
realizowali projekty edukacyjne, kul-
turalne oraz mające na celu poprawę 
infrastruktury społecznej. Cały czas 
oczekujemy na możliwość składania 
wniosków do Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, bowiem w jego ramach 
będą mogły być realizowane większe 
programy. Realizacja przedstawionych 
powyżej planów pozwoli na stworzenie 
podstawy do uczynienia Nowogardu 
ośrodkiem, który mógłby w przyszło-
ści przyciągać do naszego miasta wielu 
turystów, a także umożliwić naszym 
mieszkańcom wyższy standard życia i 
wypoczynku. 

Bardzo dziękuję
rozmawiał Piotr Słomski

Dyskusja nad strategią rozwoju miasta i gminy Nowogard na lata 2007 
– 2013 oraz sołectwa Wyszomierz na lata 2007 – 2012

Miało być pięknie …
Nie minął rok od oddania do użytku 

chodnika przy ul. Radosława.
We wrześniu ubiegłego roku było 

uroczyste oddanie tego chodnika, 
był Burmistrz, uroczyste przecięcie 
wstęgi.

Obecnie chodnik przed sklepem 
pana Kowalczyka jest zniszczony przez 
samochody, które wjeżdżają na chodnik 
i stają przed sklepem.

Również ostatnio padające deszcze 
doprowadziły do tego, że przy chodni-
ku powstały dziury.

Nasi czytelnicy – mieszkańcy osiedla 
Radosław - zastanawiają się czy długo 
mają czekać na naprawę tego chodnika? 
Czy remonty te muszą odbywać się co 
rok? I wreszcie: czy przed sklepami 
nie można wybudować zajazdu dla 
zmotoryzowanych klientów tak, aby 
nie wjeżdżali na chodnik? Plac przed 

sklepami przecież jest duży i zmieści 
się tam niejeden pojazd.

Skoro już o naprawach mowa, to 
należy również zwrócić uwagę na 
park przy osiedlu Waryńskiego oraz 
alejkę nad jeziorem od tej ulicy do ul. 
Zielonej.

Park przy osiedlu prezentuje się ład-
nie, ale tylko w pogodne dni.

Niestety, gdy pada deszcz nie sposób 
tamtędy przejść, gdyż woda stoi nie 
tylko na alejach, ale i na trawnikach.

To samo dotyczy wspomnianych alei 
od ul. Waryńskiego do Zielonej. Były co 
prawda obietnice składane przez bur-
mistrza, iż na wiosnę tego roku alejka ta 
będzie naprawiana. Niestety już lato się 
kończy a efektów obietnicy brak.

No cóż miało być tak pięknie, a wy-
szło … jak zwykle!

IK 
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Firma MJO Tartak Goleniów
zatrudni mężczyzn do produkcji palet

Mile widziani renciści i emeryci
ul. Tartaczna 1, Goleniów, tel. 091 418 02 25

Rada Sołecka w Strzelewie
składa serdeczne podziękowanie

mieszkańcom Strzelewa 
za pomoc w organizacji 

zabawy tanecznej 
z loterią fantową.

Szczególne podziękowanie dla fundatora 
głównej nagrody firmy Bicykl Jana Zugaja.

Rada Sołecka w Strzelewie
  P.S. Rower wygrał p. Roman Saniuk

Naprawa 
i konserwacja podwozi

Mechanika i blacharstwo
Michał Jankowski

                         Wojtaszyce 37
                     Tel. 0788 667 958

Rada Sołecka Dąbrowy zaprasza 
wszystkich na zabawę taneczną 

w dniu 18.08.2007 oczywiście do Dąbrowy. 
Przy dobrej pogodzie tańce będą na świeżym powietrzu.Przy gorszych 

warunkach zapraszamy na salę. Poczatek godz. 20.00, oferujemy wstęp 
wolny, grila, ognisko, zaopatrzony bufet i dobrą zabawę.   

      Rada Sołecka

cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

ReklaMaReklaMa ReklaMa

W obiektywie Jana korneluka   -  Nowogard „wczoraj”
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 Tynki maszynowe, gipsowe, 
cementowo-wapienne z agregatu,

docieplanie budynków, styropian, wełna, elewacje
Tel. 514 386 866, 513 872 042

Swedwood jest grupą przemysłową wchodzącą w skład IKEA. Nasz 
zakład jest producentem mebli sosnowych. Swoją działalność rozpoczął 
od 1996 r. Jesteśmy firmą dynamicznie rozwijającą się i wciąż tworzącą 
nowe miejsca pracy. Swedwood oddział Goleniów  poszukuje pracown-
ików na stanowiska: 

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
Od kandydatów oczekujemy: 
• dyspozycyjności, samodzielności, sumienności
• umiejętności pracy w zespole.
• kurs operatora wózka widłowego, 
Oferujemy:
• wynagrodzenie do negocjacji
• po okresie próbnym wynagrodzenie podwyższane adekwatnie do  
osiąganych efektów
• nowoczesne zaplecze socjalne gwarantujące bardzo dobre warunki 
sanitarne 
• posiłek regeneracyjny dla każdego pracownika 
• bezpieczne warunki pracy oraz odzież ochronną 
Dokumenty aplikacyjne (cv i list motywacyjny) prosimy przesyłać do 
29.06.2007 na adres:

Swedwood Poland sp. z o.o. oddział Goleniów, 
Dział Personalny, 72-100 Goleniów ul. Pułaskiego 19

lub na adres e-mail:   
anna.ciszak@swedwood.pl, barbara.brygman@swedwood.pl

Prosimy o umieszczenie w ofercie klauzuli o następującej treści: ,,Wyrażam zgodę na przet-
warzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych, Dziennik Ustaw nr 133 poz. 883),, 

Swedwood
Poland Sp.z o.o. oddział Goleniow

Swedwood jest grupą przemysłową wchodzącą w skład IKEA. Nasz 
zakład jest producentem mebli sosnowych. Swoją działalność rozpoczął 
od 1996 r. Jesteśmy firmą dynamicznie rozwijającą się i wciąż tworzącą 
nowe miejsca pracy. Swedwood oddział Goleniów  poszukuje pracown-
ików na stanowiska: 

PRACOWNIK PRODUKCJI
od kandydatów oczekujemy: 
• dyspozycyjności, samodzielności, sumienności
• umiejętności pracy w zespole.
• mile widziane doświadczenie w zawodzie stolarskim lub meblarskim, 
Oferujemy:
• wynagrodzenie w okresie próbnym wraz z premią produkcyjną w 
wysokości min. 8,5 zł/h brutto
• po okresie próbnym wynagrodzenie podwyższane adekwatnie do  
osiąganych efektów
• nowoczesne zaplecze socjalne gwarantujące bardzo dobre warunki 
sanitarne 
• posiłek regeneracyjny dla każdego pracownika 
• bezpieczne warunki pracy oraz odzież ochronną 
Dokumenty aplikacyjne (cv i list motywacyjny) prosimy przesyłać do 
29.06.2007 na adres:

Swedwood Poland sp. z o.o. oddział Goleniów
Dział Personalny, 72-100 Goleniów ul. Pułaskiego 19

lub na adres e-mail:   
anna.ciszak@swedwood.pl, barbara.brygman@swedwood.pl

Prosimy o umieszczenie w ofercie klauzuli o następującej treści: ,,Wyrażam zgodę na przet-
warzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych, Dziennik Ustaw nr 133 poz. 883),, 

Swedwood
Poland Sp.z o.o. oddział Goleniow

Gwarancja profesjonalnego 
zarządzania Wspólnotą

Licencjonowany Zarządca Nieruchomości z długo-
letnim stażem w zarządzaniu Wspólnotami Mieszka-
niowymi bardzo chętnie przyjmie ofertę zarządzania 
Wspólnotami Mieszkaniowymi.
Nr licencji zawodowej zarządcy nieruchomości 7259 
z dnia 28 maja 2001 r.
Tel. kontaktowy 692 866 893 od 9.00 do 22.00

UsŁUGI 
HyDRaUlIcZNe
c.o., wod. – kan., gaz

tel. 504 517 117
697 227 603

UsŁUGI elekTRycZNO-ReMONTOWe
pROJekTy-aRaNżacJe WNĘTRZ

- pełne usługi instalatorstwa elektrycznego
- glazury, terakoty
- tynki gipsowe maszynowe, regipsy
- malowanie natryskowe

Tel. 607 646 609, 604 472 765
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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 profilaktyczne, wstępne, okreso-

we i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWENCI!!! 

CENY PROMOCYJNE!
Rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

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”)

SNACK BAR
zaprasza

na pizzę 
prosto z pieca

Plac Wolności 7
Tel. 091 39 26 913 - dowóz

Pizzeria „FANTAZJA”
organizuje przyjęcia 

okolicznościowe
Zapraszamy

Tel. 091 39 20 750

ARTYKUŁY 
SZKOLNE
Najwyższa jakość

Najniższe ceny
poleca Hurtownia „PIER”

Nowogard, ul. Woj. polskiego 3

p.U.H. GRUND-MaX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950
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OG£O SZE NIA 
drOb NE

cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

NIeRUcHOMOŚcI
• kupię mieszkanie 2 lub 3 po-

kojowe własnościowe w Nowo-
gardzie na os. Radosława lub 
w innej części miasta. Tel. 0605 
522 340.

• Zamienię mieszkanie własnoś-
ciowe 3 pokojowe w bloku plus 
garaż na dom w Nowogardzie z 
dopłatą. 091 39 21 985.

• Kupię dom w Nowogardzie 
może być połowa lub piętro. 
607 066 425.

• Nowogard – sprzedam dom wol-
nostojący o pow. 220 m kw z du-
żym ogrodem. 504 64 30 95.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we, na parterze wraz z garażem, 
o podwyższonym standardzie, 
cena do uzgodnienia. Tel. 0607 
347 422.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we, 58 m kw w Nowogardzie. Tel. 
513 153 646 (po 16.00).

• Do wynajęcia dom umeblowany 
w Goleniowie. Tel. 0695 780 299.

• sprzedam garaż na os. Gryfitów. 
091 39 20 925, 607 646 755.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we własnościowe. 603 217 677.

• Nowogard centrum – dom z wi-
dokiem na jezioro sprzedam. Tel. 
0697 16 83 82.

• Sprzedam ziemię 4 ha Stara Dą-
browa. 516 165 008.

MOTORyZacJa
• Sprzedam radio cd samochodo-

we PIONEER DEH-30 MP, MP3, 
pilot 4x50 W, gwarancja nowe + 
głośniki x 4 samochodowe. Cena 
kompletu  890,00 zł. Tel 0605 
522 340. 

•  Sprzedam Audi A6, 2,5 TDI, 
QUATRO, 6 biegów, XENON, 2XPP. 
660 797 830. 

• Sprzedam Honda Civic, stan do-
bry, cena do uzgodnienia. Tel. 091 
39 22 738.

• sprzedam Fiat punto, 1995 r., 
poj. 1,1, stan techniczny bar-
dzo dobry, cena 4  500 zł - do 
uzgodnienia. Tel. 694 629 262.

• Sprzedam Seat Ibiza, 1992 r., poj. 

1,5, stan dobry, cena do uzgod-
nienia. Tel. 692 397 785.

• Sprzedam Ford Mondeo, 1,8 TD, 
1996 r. XI, wszystko oprócz klimy. 
695 98 29 04, 697 99 26 05.

• Sprzedam Opel Corsa A, 1989 r., 
poj. 1,2, biały, 3 drzwi, przegląd 
techniczny do 03.2008, sprawny, 
cena 1200 zł. Tel. 091 39 20  826 
lub 0604 621 887.

• Sprzedam Fiat Cinquecento, 1993 
r. 502 117 907, 091 39 18 626.

• Sprzedam samochód Lanos 1.5 
S 4/D srebrny (met), rok 2000, 
przebieg km 118 tys., serwisowa-
ny, ubezpieczenie do 13.02.2008. 
Kontakt tel. 0601 567 580.

• Sprzedam Fiat Cinquecento 
1996 r., poj. 704, bezwypadko-
wy, stan bardzo dobry, cena do 
uzgodnienia. Tel. 889  185  835, 
608 697 092.

ROlNIcTWO 
• Sprzedam konie. Tel. 668 141 971, 

091 39 18 260.
• Sprzedam pasiekę minimum 36 

rodzin. Tel. 602 350 007.
• Kupię zboże paszowe. 091 39 

18 275. Płatne od ręki.
• Sprzedam prosięta. 604 390 356.
• Sprzedam prosiaki. Krzywice 21, 

Kusińska Jadwiga. Od 12.00 do 
21.00, tel. 091 39 11 715.

• Sprzedam prosiaki. 091 39 17 960, 
091 39 17 908.

UsŁUGI
• Malowanie, montaż paneli pod-

łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• Profesjonalne strony internetowe 
na indywidualne zamówienie – 
szybki czas realizacji, faktury VAT. 
0605 522 340.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25  969, 0695 
518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 
373 143.

• Transport, przeprowadzki 
– 0604 516 451.

• Wynajmę rusztowanie elewacyjne 
„Layher” 100 m. Tel. 692 478 465.

• Usługi remontowo – budowlane. 
880 690 324.

• Nauka angielskiego. 0501 
350 107.

• Rehabilitacja osób po udarze 
mózgu. 609 799 687.

• Roboty ciesielsko-dekarskie i re-
gipsy. 669 320 592.

• Masaże. 510 052 611.
• kompleksowe instalacje elek-

tryczne. 607 646 609.
• Remonty, glazury, regipsy, ma-

lowanie. 604 472 765.
• Montaż ogrodzeń betonowych 

i innych. Tel. 091 39 72  575, 
695 085 470.

• Malowanie artystyczne pokoi 
dziecięcych, itp. 66 77 84 333.

pRaca
• Zatrudnimy osobę do prac przy 

montażu okien. Wymagane pra-
wo jazdy. Fabryka okien i drzwi 
„OKNO” Nowogard. Tel. 091 39 
25 639.

• Zatrudnimy handlowca do pracy 
w biurze i w terenie. Znajomość 
obsługi urządzeń biurowych, 
prawo jazdy i dyspozycyjność. 
Fabryka okien i drzwi „OKNO” No-
wogard tel. 091 39 25 639.

• FIRMA BARTEK-Domet zatrud-
ni magazyniera. Tel. 091 579 02 
63.

• Przedsiębiorstwo Budowlane 
przyjmie pracowników Tel. 0694 
440 205. 

• Zatrudnię do pracy przy malowa-
niu. 608 817 214.

• Zatrudnimy wykwalifikowanych 
hydraulików do montażu insta-
lacji wodnych, kanalizacyjnych 
wewnętrznych i zewnętrznych, 
gazowych i c.o. „PBO-GRINBUD” 
sp. z o.o. ul. Boh. Warszawy 103. 
Kontakt Katarzyna Maruszewska 
tel. 091 579 26 39.

• Młodą osobę do myjni ręcznej w 
Goleniowie przyjmę – atrakcyjne 
wynagrodzenie. Tel. 091  418 99 
65.

INNe
• Sprzedam aparat telefoniczny 

Ericsson K700i, z dodatkowym 
wyposażeniem, na gwarancji, za-
dbany. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam drzwi wejściowe anty-
włamaniowe. Tel. 502 649 118.

• GRZEJNIKI c.o., panelowe, 2-
płytowe, do mieszkania, do-
mku, różne rozmiary, także 
nietypowe, nowe i używane. 
Tel. 091 46 00  518 lub 0501 
446 467.

• JUNKERSY gazowe, do kuchni, 
łazienki, wersja świeczkowa 
lub elektroniczna na gaz ziem-

ny lub propan, cena od 400 
zł. Tel. 091 46 00 518 lub 0501 
446 467.

• ELEKTRYCZNE przepływowe 
podgrzewacze wody – 380 V, 
firmy aeG, Vaillant moc 18-21 
kw, małe gabaryty, idealne 
do domku, baru, cena od 150 
zł. Tel. 091 469 03 38 lub 0501 
446 467.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, wi-
szące lub stojące – ogrzewanie 
lub dwufunkcyjne (ogrzewa-
nie + ciepła woda) używane 
z gwarancją serwisową oraz 
GaZOWe podgrzewacze wody 
130-190 litrowe, stojące, ide-
alne gdzie jest kilka łazienek 
(domek). Tel. 091 46 00 518 lub 
0501 446 467.

• Sprzedam Athlon 1,8 XP, płyta 
główna GIGABYTE GA-7VT 600, 
HDD 80 GB BARRACUDA 7200, 
GEFORCE FX 5500 256 MB, pa-
mięć RAM 1024 MB  400 MHz, 
obudowa ATX 300 W, CD-ROM LG 
52x. 607 739 794. 

• Kupię płyty używane Jumbo. Tel. 
607 690 741.

• Sprzedam metalowy płot (uży-
wany). 091 57 90 577.

• Sprzedam ladę i regały sklepo-
we (nowe), wypoczynek 1,2,3. 
662 788 296.

• Oddam w dobre ręce 2 mie-
sięcznego kotka, małego „ty-
gryska”. Tel. 692 250 290.

• Sprzedam szczeniaczki rasy terier. 
091 39 21 107.

• Sprzedam pralkę wirnikową 
typu Światowid, stan idealny. 
604 532 868.
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cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A

Informujemy, że   

10 sierpnia 2007 r.
piątek 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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Humor 
Henia Szczupaka

Krzyżówka panoramicznaNR 31

UWAGA:  Wyrazy, których określenia oznaczono czarnym kółeczkiem wpisujemy wspak!
Rozwiązanie utworzą litery oznaczone cyframi, uporządkowane od 1 do 29.

Poprawne rozwiązania krzyżówki nr 30 – MO-
KRO W POLU DROGO W SKLEPIE – nadesłali: 
Magdalena Czupryńska, Renata Orłowska, Maryla 
Piątek, Teresa Mikłaszewicz, Jan Furmańczyk 
(Dąbrowa), Katarzyna Kotala, Franciszek Palenica 
(29), Wiesław Santorek (Grabin), Lidia Walaszczyk, 
Regina Czarnowska (Osowo), Bogumiła Czu-
pryńska, Józef Górzyński, Halina Szwal, Andrzej 
Leszczyński, Barbara Bartosik, Bogdana Walewska, 
Halina Stefańska, Henryk Rosa (Strzelewo), Jan 
Roman Nikicin (Włodzisław), Władysława Kubisz, 

Franciszek Palenica (30), Grażyna Kosmalska, 
Alicja Wypych, Ryszard Gutowski (Witamy po 
wielkiej podróży!), Bogumiła Urtnowska, Grażyna 
Jurczyk.

Prenumeraty „DN” na wrzesień wylosowali:
- Grażyna Kosmalska, 
- Magdalena Czupryńska,
- Katarzyna Kotala.

Gratulujemy!   

DOBRa  żONa MĘżOWI kORONa
Chwaliłaś się żeś dobrą i uczciwą żoną,
Wierzę na słowo.
Jesteś swemu mężowi, bez dwóch zdań
Koroną cierniową.

WesOŁe JesT życIe sTaRUsZka
Był sobie pewien staruszek
Niegdyś pracownik wzięty
Co stracił zdolność do pracy 
I żył już wyłącznie z renty.
Żołądek miał już zepsuty
Jednak nie jadał kaszki
Ale w miarę możności
Nieraz zaglądał do flaszki.
A w nocy kiedy księżyc
Świecił złoty i słodki 
Słyszano w jego pokoju
Szepty niejednej ślicznotki.
Słyszano awantury,
I gwałt o alimenty
W pokoju chorego staruszka
Co żył wyłącznie z renty.
Morał: Państwo powinno
Takim staruszkom do renty
Dopłacać tyle pieniędzy
By mieli na alimenty.

sTaRy cZŁOWIek I MOże
Człowiek w całym życiu
Pełnym zmagań i burz
Dwa rodzaje radości
Ma w swoim rejestrze:
Najpierw, że taki młody - a już …
Potem, że taki stary – a jeszcze!
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

rOZK£Ad JAZdY PKP 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)

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 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-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 świą tecz ne 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
Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  peł nio-
ne w budynku starej przychodni (głów ne 
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 Ka zi mierz 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 Dzie ci, 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, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 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 Spor tu 
 - 091 392 54 64
Urząd  ds. Ko mu ni ka cji  - 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 Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 66 91 
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 Miej ska  - 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

Ukazuje się w piąt ki na te re nie gmin: 
No wo gard,  Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel
ny, Karina Czernicka sekretarz redakcji, 

Andrzej Gar gu liń ski. Redaktor techniczny Jarosław Dąbrowski.  Współ pra cu ją: 
Sta ni sław Ma rek, Hen ryk Szczu pak, Lesław M. Marek, Jan Korneluk, Ireneusz 
Karczyński. Ad res re dak cji: 72200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, email: poligraf@post.pl. Wy daw ca, 
skład i druk “PO LI GRAF”, adres jak wyżej. Re dak cja nie od po wia da za treść re klam 
i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

pRZeWÓZ OsÓB - RO MaN 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 bu sów
aTM  s.c. przewozy szkol ne, pracownicze i wy ciecz ki 

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-Go le niów-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-No wo gard 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-No wo gard
kursy od poniedziałku do so bo ty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

ReGUlaRNa lINIa MI kRO BU sO Wa seROckI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

rOZK£Ad JAZdY PKS
NOWOGaRD - szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
sZcZecIN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

Informacja pks 091/39-21-887 lub 091/46-98-315

Ważny od 24.06.2007r.

Nowogard 09.08.2007r.
OFeRTy pRacy 

pUp GOleNIÓW, 
FIlIa NOWOGaRD

1. Sprzedawca 
2. Kierowca z kat. C + E
3. Pokojówka 
4. Recepcjonistka 
5. Kierownik sklepu, sprze-

dawca
6. Kierowca z kat. C
7. Asystent stomatologiczny
8. Lekarz Stomatolog 
9. Stolarz
10. Pielęgniarka, rejestratorka 

medyczna 
11. Pilarz 
12. Instruktor jazdy kat. B
13. Pracownik produkcji
14. Ochroniarz 
15.  ślusarz – spawacz
16. Instruktor terapii zajęcio-

wej, psycholog 

OFeRTy pRacy 
Z ReJONU

1.  Spedytor (Szczecin)
2.  Sprzątaczka (Goleniów)
3. Operator maszyn, mecha-

nik, os. Do sklejania karto-
nów (Kliniska Wlk.)

4.  Os. do obróbki skór norek 
(Żdżary)

sZkOleNIa   
1. Kucharz-kelner-garmażer
2. Brukarz + operator sprzę-

tu średniego (drogowe-
go)

3. Spawacz
4. Operator wózków widło-

wych
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V liga

Terminarz piłkarskiej jesieni cz. 2
V liga juniorów: Pomorzanin Nowogard – GKS Mierzyn 3:2 (1:0)

Udany debiut Wolnego

Z Vinetą w Wolinie

Pomorzanin: Frąckowiak – D. 
Stachowiak (90’ Łuczak), Pio-
trowicz, Skrzecz, Fijałkowski, 
Wipplinger, Lipiński, Gronowski, 
Litwin (46’ Jezierski), Gaik (80’ 
Turski) M. Stachowiak.

Bramki dla Pomorzanina: Li-
piński, Gaik, Wipplinger.

Marcin Wolny udanie zadebiu-
tował w roli trenera V ligowych 
juniorów Pomorzanina Nowo-
gard. Prowadzony przez niego 
zespół w meczu inauguracyjnym 
pokonał juniorów GKS Mierzyn 
3:2.

Przebieg meczu był raczej wy-
równany. Obydwa zespoły stwo-
rzyły sobie tyle samo sytuacji 
bramkowych, ale skuteczniejsi 
byli zarówno gracze ofensywni 
Pomorzanina, jaki i bramkarz, 
który dwukrotnie ratował swój 
zespół w sytuacjach sam na sam 
z przeciwnikiem.

Pierwszą  bramkę zdobyli go-
spodarze. Po ładnej akcji Gro-
nowskiego Lipiński w 20. minucie 
otworzył wynik meczu.

Goście z Mierzyna wyrów-
nali tuż po wznowieniu gry po 

przerwie meczu, gdy strzał z 
rzutu wolnego z 18 metrów trafił 
do bramki Frąckowiaka. W 70. 
minucie Gaik zdecydował się 
na indywidualną akcję i zdobył 
bramkę na 2:1. Dziesięć minut 
później było już 3:1. Skrzecz z 
rzutu wolnego z 40 metrów posłał 
piłkę w pole karne GKS, ta trafiła 
do Wipplingera, a ten skierował 
ją do siatki. Nieco rozluźnieni 
piłkarze naszego zespołu pozwo-
lili rywalom w końcówce meczu 
na przeprowadzenie akcji zakoń-
czonej strzałem na bramkę. Jeden 
z naszych obrońców próbował 
przeciąć lot piłki, lecz zrobił to 
tak niefortunnie, że ta wpadła 
do bramki. Jednak Pomorzanin 
dotrwał do końca meczu i w 
pierwszej kolejce zdobył pierwszy 
komplet punktów.

PS. Wyników pozostałych me-
czów, jak i tabeli nie możemy za-
mieścić, gdyż na stronie Zachod-
niopomorskiego Związku Piłki 
Nożnej nie zostały one zamiesz-
czone. No cóż, okres wakacyjny 
rządzi się swoimi prawami.

Andrzej Garguliński

Szukamy 
              piłkarzy!

LKS „Pomorzanin” Nowogard ogłasza 
nabór chłopców rocznika 1996  i 1997 
do sekcji piłki nożnej. Wszyscy chętni 
mogą zgłaszać się w każdy wtorek i 
piątek w godzinach 16-16.30  Zapisy 
przyjmujemy na stadionie przy ul. 
Wojska Polskiego 41.

Klub Pomorzanin 

W najbliższą sobotę przebudowany 
Pomorzanin zmierzy się w Wolinie 
z tamtejszą Vinetą. Czy uda się 
wywalczyć pierwsze ligowe punkty? 
Trudno powiedzieć. Nasz najbliższy 
rywal w zeszłym sezonie uplasował 
się na trzeciej pozycji, a w pierwszym 
spotkaniu tego sezonu pokonał na 
wyjeździe beniaminka V ligi, zespół 
Stali Lipiany 2:0.

Początek meczu o godzinie 18.00.

Pozostałe mecze:
Arkonia Szczecin - GKS Mierzyn, 

Polonia Płoty - Stal Lipiany, Klucze-
via Stargard - Świt Szczecin, Orzeł 
Trzcińsko-Zdrój - Odra Chojna, 
Mieszko Mieszkowice - Kłos Peł-
czyce, KP Police II - Piast Chociwel, 
Sparta Gryfice - Hutnik EKO TRAS 
Szczecin.

Andrzej Garguliński

Termin  7 -   8  wrzesień  2007 r.  - so-
bota 
Świt Szczecin - Arkonia Szczecin
Mieszko Mieszkowice - Odra Chojna
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Piast Cho-
ciwel
Stal Lipiany - KP Police II
pomorzanin Nowogard - Orzeł Trzciń-
sko-Zdrój
GKS Mierzyn - Kluczevia Stargard
Vineta Wolin - Stal Szczecin
Polonia Płoty - Sparta Gryfice

Termin  8 -   15  wrzesień  2007 r.  - 
sobota 
Arkonia Szczecin - Sparta Gryfice
Stal Szczecin - Polonia Płoty
Kluczevia Stargard - Vineta Wolin
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - GKS Mierzyn
kp police II - pomorzanin Nowogard
Piast Chociwel - Stal Lipiany
Odra Chojna - Hutnik EKO TRAS Szczecin
Świt Szczecin - Mieszko Mieszkowice 

Termin  9 -   22  wrzesień  2007 r.  - 
sobota 
Mieszko Mieszkowice - Arkonia Szczecin
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Świt Szcze-
cin
Stal Lipiany - Odra Chojna
pomorzanin Nowogard - piast cho-
ciwel
GKS Mierzyn - KP Police II
Vineta Wolin - Orzeł Trzcińsko-Zdrój
Polonia Płoty - Kluczevia Stargard
Sparta Gryfice - Stal Szczecin

Termin 10 -   29  wrzesień  2007 r.  - 
sobota 
Arkonia Szczecin - Stal Szczecin
Kluczevia Stargard - Sparta Gryfice
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Polonia Płoty
KP Police II - Vineta Wolin
Piast Chociwel - GKS Mierzyn
Odra chojna - pomorzanin Nowogard
Świt Szczecin - Stal Lipiany
Mieszko Mieszkowice - Hutnik EKO TRAS 
Szczecin

Termin 11 -   6  październik  2007 r.  
- sobota 
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Arkonia 
Szczecin
Stal Lipiany - Mieszko Mieszkowice
pomorzanin Nowogard - Świt szcze-
cin
GKS Mierzyn - Odra Chojna
Vineta Wolin - Piast Chociwel
Polonia Płoty - KP Police II
Sparta Gryfice - Orzeł Trzcińsko-Zdrój
Stal Szczecin - Kluczevia Stargard

Termin 12 -   13  październik  2007 r.  
- sobota 
Arkonia Szczecin - Kluczevia Stargard
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Stal Szczecin
KP Police II - Sparta Gryfice

Piast Chociwel - Polonia Płoty
Odra Chojna - Vineta Wolin
Świt Szczecin - GKS Mierzyn
Mieszko Mieszkowice - pomorzanin 
Nowogard
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Stal Lipiany

Termin 13 -   20  październik  2007 r.  
- sobota 
Stal Lipiany - Arkonia Szczecin
pomorzanin Nowogard - Hutnik ekO 
TRas szczecin
GKS Mierzyn - Mieszko Mieszkowice
Vineta Wolin - Świt Szczecin
Polonia Płoty - Odra Chojna
Sparta Gryfice - Piast Chociwel
Stal Szczecin - KP Police II
Kluczevia Stargard - Orzeł Trzcińsko-
Zdrój

Termin 14 -   27  październik  2007 r.  
- sobota 
Arkonia Szczecin - Orzeł Trzcińsko-Zdrój
KP Police II - Kluczevia Stargard
Piast Chociwel - Stal Szczecin
Odra Chojna - Sparta Gryfice
Świt Szczecin - Polonia Płoty
Mieszko Mieszkowice - Vineta Wolin
Hutnik EKO TRAS Szczecin - GKS Mierzyn
stal lipiany - pomorzanin Nowogard

Termin 15 -   3  listopad  2007 r.  - so-
bota 
pomorzanin Nowogard - arkonia 
szczecin
GKS Mierzyn - Stal Lipiany
Vineta Wolin - Hutnik EKO TRAS Szczecin
Polonia Płoty - Mieszko Mieszkowice
Sparta Gryfice - Świt Szczecin
Stal Szczecin - Odra Chojna
Kluczevia Stargard - Piast Chociwel
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - KP Police II

Termin 16 -   10  listopad  2007 r.  - 
sobota 
Arkonia Szczecin - KP Police II
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Piast Chociwel
Kluczevia Stargard - Odra Chojna
Stal Szczecin - Świt Szczecin
Sparta Gryfice - Mieszko Mieszkowice
Polonia Płoty - Hutnik EKO TRAS Szcze-
cin
Vineta Wolin - Stal Lipiany
Gks Mierzyn  - pomorzanin Nowo-
gard

Termin 17 -   17  listopad  2007 r.  - 
sobota 
GKS Mierzyn - Arkonia Szczecin 
pomorzanin Nowogard - Vineta Wolin
Stal Lipiany - Polonia Płoty
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Sparta 
Gryfice
Mieszko Mieszkowice - Stal Szczecin
Świt Szczecin - Kluczevia Stargard
Odra Chojna - Orzeł Trzcińsko-Zdrój
Piast Chociwel - KP Police II
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pH  HURTpOl  
ul. Młynarska 1a  •   Nowogard    

pilnie  zatrudni  kierowców  
z  prawem jazdy  kat. c oraz 

zaświadczeniem na przewóz rzeczy.
Oferty:  kadry@hurtpol.pl,  

tel. 091 579 29 18
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Nowy Rok bez granic ...

reklama

reklama

Najlepsze życzenia...
 W pierwszym dniu nowego roku 

życzymy sobie najpierw zdrowia 
ciała, żebyśmy nie chorowali, żeby 
nas nie bolała głowa, reumatyzm 
nie połamał, bąbel na nosie nie wy-
skoczył, serce nie biło ani za szybko, 
ani za wolno, ale w sam raz. Warto 
też życzyć sobie zdrowia duszy, bo 
dusza jak i ciało, może zachorować, 
schudnąć, zaziębić się, dostać bzika, 
wyglądać jak nieboskie stworzenie. 
Trzeba sobie życzyć zdrowia duszy, 
by pozwolić Jezusowi żyć w nas, 
bo On – tak jak przyszedł na świat 
poprzez człowieka - chce wciąż przy-
chodzić właśnie przez nas. Żebyśmy 
Mu nie utrudniali życia i nie odsyłali 
Go do kąta. Bernanos powiedział, 
że człowiek składa się z duszy, ciała 
i łaski. Warto o tym pamiętać w 
pierwszym dniu nowego roku.

Ks. Jan Twardowski

Następne wydanie 
DN ukaże się 
04.01.2008r.

foto J. Korneluk
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O czym pisaliśmy 
w roku 2007 cz. I
Styczeń

„Jestem przeciwnikiem rewolucji...”. Tak  na 
pierwszej stronie pierwszego wydania naszej gazety 
w  mijającym  roku  informował  zatytułowany  był 
wywiad  przedstawiający  sylwetkę  nowego  wice-
burmistrza Artura Gałęskiego. 

Relacjonowaliśmy również ostatnią w 2006 roku 
sesję  Rady  Miejskiej,  podczas  której  uposażenie 
burmistrza Kazimierza Ziemby wzrosło do 8960 
zł brutto.

„Wręczono nominacje dla nauczycieli dyplo-
mowanych”. W kolejnym numerze, relacjonowa-
liśmy  uroczystość  nadania  stopnia  nauczyciela 
dyplomowanego z terenu podległego Delegaturze 
Kuratorium  Oświaty  w  Nowogardzie.  Z  93  no-
minacji  aż  17  przypadło  w  udziale  pedagogom 
pracującym  w  placówkach  mieszczących  się  na 
terenie gminy Nowogard.

„Jeszcze powalczę” odgrażał się Marek Piątkow-
ski w wywiadzie opublikowanym w dziale  spor-
towym. Jak na razie słowa dotrzymuje. Do końca 
sezonu stawał między słupkami, ale czy pojawi się 
na boisku wiosną? Dowiemy się wkrótce.  Jak na 
razie pełni  funkcję wiceprezesa nowogardzkiego 
klubu.

„II LO wśród najlepszych szkół w kraju”. Tą 
miłą informacja otwieraliśmy trzeci numer naszej 
gazety. Szkoła kierowana przez Leszka Becelę sy-
stematycznie pięła się w górę w rankingu „Rzecz-
pospolitej” i „Perspektyw”. W 2005 roku zajęła 140 
miejsce, w 2006 108 miejsce by w mijającym roku 
wedrzeć się do pierwszej setki i uplasować na 68 
pozycji. Jak będzie w tym roku?

„”Czwórka” się sypie”. Chodzi  o  starą  część 
Szkoła Podstawowej nr 4, która według ekspertyzy 
nadaje się do rozbiórki. Niestety, mimo, ze jest ona 
znana już od roku w budynku  nadal uczą się dzieci. 
A zbliża się zima, na dachu zalegać będzie śnieg. 
Aż strach pomyśleć...

„Za mało światła”. Tak  zatytułowanym  arty-
kułem apelowaliśmy o poprawę oświetlenia przy 
przejściach dla pieszych. Bez efektu. Nadal jadąc 
ulicami miasta należy bacznie obserwować chod-
niki by nie potrącić pieszego.

„Laury wręczone”. Po  raz  kolejny  wręczone 
zostały „Laury Cisowe”. W tym roku nagrodzono 
firmę Rieter, Pomtor, Witalija Grebieniuka, Artura 
Majchrzaka, Wojciecha Koladyńskiego, ks. Grzego-
rza Zaklikę, LidięTatarę, Artura Komisarka, Szkołę 
Peenetal – Schule w Gutzkow, Zdzisława Puściana 
oraz naszą redakcję.

„Wtargnęli do domu żądając pieniędzy”.  
Dwóch zamaskowanych mężczyzna wtargnęło do 
domu  obywatela  Norwegii,  bijąc  go  ukradli  mu 
m.in.  portfel,  sprzęt  komputerowy  i  samochód. 
Bandyci długo nie nacieszyli się swym łupem, bo 
już po kilku dniach byli w rękach policji.

„A jednak Wyszomierz”. Finał  tegorocznej 
Nowogardzkiej Ligi Siatkówk zakończył się sporą 
niespodzianką. Wygrał LZS Wyszomierz pokonu-
jąc Zielonych Nowogard i Max Żabowo.

Przedświąteczny  weekend 
jak  i  sam  okres  Świąt  Bożego 
Narodzenia przebiegł niezwykle 
spokojnie. 

W sobotę zgłoszono włamanie 
do samochodu volkswagen golf 
zaparkowanego przy ulicy Wiej-
skiej.  Złodziej  ukradł  radiood-
twarzacz sony wartości 300 zł.

W niedzielę około  godziny 
4.00 policjanci zostali powiado-
mieni o zdarzeniu drogowym do 
jakiego doszło na skrzyżowaniu 
ulic Armii Krajowej i Kościuszki, 

gdzie samochód opel omega 
uderzył w przydrożną lampę. 
Przybyła  na  miejsce  policja 
zastała  w  samochodzie  Arka-
diusza  R.  Badanie  alkomatem 
wykazało,  że  był  on  w  stanie 
nietrzeźwym  i  w  wydychanym 
powietrzu miał 1,4 promila alko-
holu. Do tego prowadzony przez 
niego  samochód  był  bez  opłat 
celnych  i  został  zabezpieczony 
przez policję.

We wtorek w  miejscowo-
ści  Trzechel  nieznany  sprawca 

uszkodził samochód ford escort 
przecinając cztery opony. Właś-
ciciel  pojazdu  oszacował  swoje 
starty na 500 zł.

W środę zgłoszono  kradzież 
damskiej  torebki.  Doszło  do 
niej w Restauracji „Przystań”. W 
torebce była 100 zł oraz dowód 
osobisty jej właścicielki.

Ag

Artur Gałęski odchodzi

Kronika policyjna 

Wraz z nowym rokiem dojdzie 
od sporych zmian na szczytach 
gminnej władzy. Ze stanowi-
skiem wiceburmistrza żegna się 
Artur Gałęski.

Jak się dowiedzieliśmy odcho-
dzi  on  do  pracy  w  Kuratorium 
Oświaty.  Oficjalnie  jeszcze  nie 
wiadomo kto zastąpi go na stano-
wisku wiceburmistrza, ale mówi 
się  o  Tobiaszu  Lubczyńskim, 
dotychczasowym  kierowniku 
Wydziału Rozwoju Lokalnego  i 
Funduszy.

Ag

W pierwszym wyda-
niu “Dziennika Nowoga-
rdzkiego” w  roku 2007  
z ami e sz cz ony m obok 
zdjęciem zilustrowaliśmy 
w y w i ad  pr z y bl i ż ajc y 
sylwetkę Artura Gałęskiego, 
który właśnie objął funkcję 
wiceburmistrza. W ostat-
nim tegorocznym wyda-
niu naszej gazety tym 
samym zdjęciem ilustru-
jemy informację o jego 
odejściu.

XIV Sesja Rady Miejskiej
Dzisiaj czyli 28 grudnia 2007 

roku (piątek) o godzinie 12 00 
w sali obrad Ratusza zbiorą  się 
radni  na  ostatniej  w  tym  roku 
Sesji.

Najważniejszy  punkt  obrad 
to  uchwalenie  budżetu  gminy 
na 2008 rok. Aby taką uchwałę 
podjąć potrzeba jeszcze przyjąć 
kilka uchwał okołobudżetowych 
(emisja  obligacji  gminnych, 
Gminny Fundusz Ochrony Śro-
dowiska  i  Gospodarki  Wodnej, 
Program Profilaktyki i Rozwią-
zywania  Problemów  Alkoholo-

wych, Program Przeciwdziałania 
Narkomanii,  taryfę  opłat  za 
wodę i ścieki w SM Wierzbięcin, 
ustalić  wysokość  diet  dla  soł-
tysów  i  przewodniczących  Rad 
Osiedlowych).

Gdy  do  tego  dodamy  stałe 
punkty  oraz  ostateczne  zmiany 
w budżecie tegorocznym to Se-
sja będzie niezwykle pracowita. 
Musi  jednak  starczyć  czasu  na 
symboliczną  lampkę  szampana 
i życzenia – wszak Nowy Rok za 
progiem…

LMM   

Powitajmy 
Nowy Rok!
31.12.2007 r./01.01.2008r. 
(poniedziałek/wtorek), 
w godz. od 23.00 do 01.00 
spotkanie  przy  muzyce  na 
Placu Wolności. 
O godz. 00.00 wystąpi z Orę-
dziem  Noworocznym  Bur-
mistrz Nowogardu Kazimierz 
Ziemba. 
Zapraszamy
 – razem raźniej i weselej!
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Ziemba: To był dobry rok
Rozmowa z burmistrzem Nowo-

gardu Kazimierzem Ziembą.
„Dziennik Nowogardzki”: Jak w 

kilku słowach podsumowałby pan 
mijający rok.

Kazimierz Ziemba: Dobrze  bym 
go  podsumował.  Był  to  rok  tro-
chę  inny  niż  poprzedni,  ponieważ 
końcówka  roku  2006  to  były  wy-
bory,  ustalenia,  kształtowanie  się 
samorządu. Rok 2007,  jeżeli chodzi 
o  samą  gminę,  to  było  poznawanie 
się, przygotowywanie budżetu na rok 
następny, a więc kontynuacja tego co 
się działo w roku poprzednim. Z tych 
najważniejszych wydarzeń w naszej 
gminie, to było oddanie dużej naszej 
inwestycji czyli wodociągu wiejskie-
go  Nowogard  –  Kulice  –  Ostrzyca. 
Kosztowała  ona  prawie  1,5  mln  zł, 
gros z nich to środki unijne, więc po-
kazaliśmy, że możemy pozyskiwać te 
pieniądze i je dobrze wykorzystywać. 
Natomiast jeżeli chodzi o działalność 
w samej gminie to Rada, tak jak za-
powiadała, podjęła uchwałę na mocy 
której mieszkania komunalne można 
nabywać za 1 procent wartości. Teraz 
można zbyć ich większe ilości i to się 
cieszy wielkim powodzeniem. Koniec 
tego roku to sprawa restrukturyzacji 
szpitala,  która  została  pomyślnie 
zakończona.  Mimo  wielkich  obaw, 
które cały czas nam towarzyszą przy 
szpitalu, dzięki Radzie i różnym dzia-
łaniom wyszliśmy na prostą i mamy 
drogę  otwartą.  Warto  powiedzieć  o 
dalszym wzroście jakości świadczo-
nych usług w oświacie. Nasz Zespół 
Szkół Ogólnokształcących należy do 
najlepszych szkół w Polsce. 

Myślę,  że  takich  działań  było 
bardzo  dużo,  dlatego  mówię,  że 
kończy się on pozytywnie. Ominęły 
nas wszelkiego rodzaju kataklizmy i 
inne  niespodzianki,  a  przecież  one 
też  trafiają  się  w  gminach  i  wśród 
obywateli. 

Przygotowaliśmy bardzo dużo ma-
teriałów po rok 2008 i lata następne, a 

więc strategię rozwoju miasta i gminy, 
program  rewitalizacji,  teraz  robimy 
plany  odnowy  miejscowości.  Są  to 
wszystkie materiały niezbędne do ko-
rzystanie ze środków pomocowych. 
Tych  środków  w  tym  roku  bardzo 

dużo wykorzystaliśmy w oświacie. To 
są pieniądze na dodatkowe godziny 
nauki języków obcych, nauki pływa-
nia,  zajęcia pozalekcyjne. Rozwijają 
się  organizacje  pozarządowe.  Wiele 
się mówi, żeby przekazywać władzę 
innym  podmiotom  i  to  się  dzieje 
właśnie  przez  te  organizacje,  które 
dobrze u nas funkcjonują. 

Warto  wspomnieć  o  wprowadze-
niu  systemu  e-urząd,  dzięki  czemu 
wszystko można załatwić u nas w in-
ternecie. Mamy program rozbudowy 
tego, ale wymaga to sporo środków i 
znajomości tego tematu, ale ułatwia 
dostęp  obywateli  do  wszystkich 
danych,  które  nie  są  zastrzeżone. 
Ale chyba największym plusem jest 
spadek bezrobocia. W Nowogardzie 
powstało kilkanaście zakładów pracy, 
które zatrudniły sporo osób. W Gole-
niowie rozwija się park technologicz-
ny i bezrobocie spadło u nas poniżej 
10 procent. I to odczuwamy w opiece 
społecznej i innych wydatkach.

A minusy?
Nadal dokucza nam brak obwodni-

cy, a więc muszą  być podejmowane 
i  są  podejmowane  działanie  w  tej 
sprawie  łącznie z  tymi  spotkaniami 
konsultacyjnymi,  wystąpieniami  do 
ministra  infrastruktury  o  szybką 
budowę obwodnicy bo wszyscy wi-
dzimy co się dzieje, w święta, week-

endy czy lato. Mamy problemy 
z  mieszkaniami  socjalnymi. 
Dużo ludzi jest eksmitowanych 
przez różnych administratorów 
i to nam się też odbija czkawką, 
bo na nas spoczywa obowiązek 
załatwienia lokalu socjalnego a 
my ich nie mamy. W roku 2008 
będziemy  budować  24  takie 
mieszkania  i  myślę,  że  sporo 
problemów nam rozwiąże, ale 
na pewno nie do końca. To są 
dwa  największe  problemy,  ale 
mam nadzieję, że budowa ob-
wodnicy ruszy w 2008 roku. 

Jest  wiele  problemów  nie-
zależnych  od  nas.  Liczyliśmy, 

że w roku 2007 będziemy aplikować 
duże środki unijne, te o których tak 
się mówiło, na rozwój regionu. A jest 
ich na całe nasze województwo około 
850 mln euro. Niestety, chyba prze-
szkodziły wybory parlamentarne i nie 
udało się przyjąć tych ustaw, abyśmy 
mogli te pieniądze uzyskać. I to nas 
wszystkich opóźnia.  

Czy przyszły rok będzie pod-
sumowywał pan jako burmistrz 
Nowogardu czy wicewojewoda 
zachodniopomorski?

Myślę,  że  sprawa  się  zaczęła  kla-
rować, ponieważ koalicja PO – PSL 
przyjęła zasadę, żeby nie robić zamie-
szania w samorządach dodatkowymi 

wyborami  i  ustalono,  że  w  ramach 
taniego  państwa  będzie  starała  się 
nie powoływać wójtów, burmistrzów 
i prezydentów na  stanowiska, które 
będą zmuszały do dodatkowych wy-
borów. Taką informację dostałem od 
naszego  podsekretarza  stanu  Euge-
niusza Grzeszczaka. My zgłosiliśmy 
następną  kandydaturę  na  stanowi-
sko  wicewojewody.  Jest  to  Andrzej 
Chmielewski,  wicestarosta  powiatu 
choszczeńskiego. Jest to organ niewy-
bieralny bezpośrednio .Pozostaje mi 
tutaj walczyć do końca. Przed nami 
jeszcze trzy lata tej kadencji, jeszcze 
dużo jest do zrobienia. Zresztą startu-
jąc na burmistrza obiecałem ludziom, 
że dokonamy pewnych zmian i one 
już zaczęły się dziać. 

Czego życzy pan mieszkańcom 
gminy Nowogard w nadchodzącym 
roku?

Wszystkim  mieszkańcom  trzeba 
życzyć przede wszystkim dużo zdro-
wia, bo to jest ważne. Myślę, że ważne 
jest też by byli zadowoleni z tego co 
czynimy,  cała  gmina,  poszczególni 
ludzie. Mamy naprawdę duże osiąg-
nięcia, może na co dzień tego nie wi-
dać, ale uważam, że powinniśmy być 
z tego dumni. Zawsze powtarzam, że 
być mieszkańcem Nowogardu to jest 
zaszczyt, to jest powód do dumy i z 
tego trzeba wyciągać dobre wnioski 
na  przyszłość.  Życzę  dalszego  roz-
woju,  jak  najmniej  kłopotów  i  aby 
wszystkie  zamierzenia,  które  mają 
mieszkańcy  oraz  my,  władze  samo-
rządowe, się ziściły, bo to byłby na-
stępny etap rozwoju naszego maista 
i naszej gminy.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Andrzej Garguliński
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O czym pisaliśmy 
w roku 2007 cz. I
Luty

„Wyczyszczą jezior”. Po raz kolejny wróci-
liśmy do sprawy plam substancji smolistych 
pojawiających  się  na  powierzchni  naszego 
jeziora.  Tym  razem  mieliśmy  dobre  infor-
macje.  Po  tym,  gdy  analizy  laboratoryjne 
potwierdziły  przypuszczenia,  że  substancja 
zalegająca  na  dnie  jeziora  pochodzi  z  tere-
nu  byłej  „Gazowni”,  Wielkopolska  Spółka 
Gazownictwa  wzięła  odpowiedzialność  za 
zanieczyszczenie  i  zobowiązała  się  do  jego 
usunięcia.

„Wybrano Izby Rolnicze”. Z  naszego  te-
renu do rady Powiatowej Zachodniopomor-
skiej Izby Rolniczej wybrano Józefa Romana 
Wierzbickiego i Jana Ciechanowskiego.

„Wali się strop” alarmowaliśmy na pierw-
szej  stronie  11  numeru  gazety.  Chodziło  o 
strop nad salą obrad nowogardzkiego Ratu-
sza. W związku z usterką radni musieli opuś-
cić tę salę i spotykać się w NDK, Bibliotece 
czy wówczas jeszcze RCP.

„Troska o młodzież czy szukanie sen-
sacji?”. W  „Głosie  Szczecińskim  ukazał  się 
artykuł  sugerujący,  ze  niektórzy  uczniowie 
nowogardzkiego  I  LO  to  bandycie  wyży-
wający  się  na  młodszych  kolegach.  Sprawę 
podjęły  inne  media.  Po  obejrzeniu  filmu  i 
kilku rozmowach okazało się, że była to tyl-
ko zabawa w kino nie mająca nic wspólnego 
z  bandytyzmem  i  taką  wymowę  miał  nasz 
artykuł.  Szkoda,  że  przez  żadnych  sensacji 
dziennikarzy  młodzi  ludzie,  którzy  nakrę-
cając swoją zabawę nikogo nie skrzywdzili, 
mieli sporo nieprzyjemności.

„Tryumf Pomorzanina”. Tak zatytułowali-
śmy jeden z pierwszych tekstów w tym roku 
poświęconych piłkarzom Pomorzanina. Ze-
spół prowadzony wówczas przez Wojciecha 
Kubickiego  zdobył  tytuł  halowego  mistrza 
powiatu.  Szkoda,  ze  były  to  przysłowiowe 
miłe złego początki.

„15 lutego nic się tu nie działo”. Pod takim 
tytułem  opublikowaliśmy  wywiad  z  histo-
rykiem  Janem  Kopycińskim  wyjaśniający, 
że  tak  niby  ważna  dla  Nowogardu  data  15 
lutego  jest  wymyślona  na  potrzeby  propa-
gandy.  Tak  naprawdę  15  lutego  1807  roku 
w okolicy Nowogardu nie wydarzyło się nic 
nadzwyczajnego.

„Toksyczny blok”. Tak  zatytułowanym 
artykułem  rozpoczęliśmy  serię  artykułów 
poświęconych blokowi przy ulicy Kowalskiej 
2, gdzie po wadliwym założeniu nowego ko-
mina  mieszkańcy byli podtruwani spalinami. 
Sprawa znalazł swój finał w prokuraturze.

„Mamy budżet”. Podczas sesji odbywającej 
się ostatniego dnia lutego radni przyjęli bu-
dżet na rok 2007.

Najszczersze wyrazy 
współczucia Pani 

Halinie 
Pokorskiej
z powodu śmierci 

mamy
składają

 Dyrektor oraz 
pracownicy

Nowogardzkiego 
Domu Kultury

koNdoleNCJe

Rok Wyspiańskiego w Nowogardzie
Świetnym pomysłem uczczenia dobiegającej końca 100-ej rocznicy śmierci naszego czwartego 

wieszcza było zaproszenie w listopadzie do Nowogardu Mieczysława Franaszka, byłego aktora scen 
szczecińskich, a obecnie Teatru Polskiego w Bydgoszczy.

Przy pełnej widowni, dzięki doskonałej organizacji naszych sympatycznych polonistek – pani Doroty 
Buriak, wicedyr. I L.O. i pani Izabeli Koladyńskiej z II L.O., aktor teatralny i filmowy zaprezentował na 
scenie NDK oryginalny spektakl oparty na tekście Romana Brandstaettera pt. Ja jestem Żyd z „Wesela”. 
Opublikowany po raz pierwszy w „Tygodniku Powszechnym” nr 52-53 z 1972 r. utwór o charakterze 
reportażu opowiada historię spotkania, które miało miejsce w Jerozolimie w roku 1944.

Doszło  wtedy 
konfrontacji  au-
tora  przebywają-
cego  na  wojennej 
tułaczce z pocho-
dzącym  z  Krako-
wa  adwokatem, 
który  zajmował 
się  sprawą  kar-
czmarza  Mersza 
Singera  –  Żyda 
sportretowanego 
przez  Stanisława 
Wyspiańskiego, 
w  słynnym  „We-

selu”.  Mieczysław 
Franaszek (oklaski na stojąco) w swojej teatralnej 
realizacji  wykorzystał  również  wybrane  sceny  z 
arcydramatu  Wyspiańskiego,  fragmenty  „Plotki 
o  Weselu”  Tadeusza  Boya-Żeleńskiego,  a  także 
list Lucjana Rydla do przyjaciela, w którym opi-
sał  swoje  wiejskie  zaślubiny.  Przedstawienie  jest 
przemyślane  w  każdym  szczególe  i  perfekcyjnie 
zagrane (aktor przy pomocy prostych rekwizytów 

wciela się w trzy różne postacie). Mimo ascetycznej 
wręcz scenografii (stół, krzesło, menora) i jedno-
osobowej  narracji,  której  chwilami  towarzyszyła 
taśma dźwiękowa, Franaszkowi udało się wspaniale 
zainteresować i rozbawić młodą publiczność z I i 
II Liceum Ogólnokształcącego.

Dzięki  pani  Józefie  Szukalskiej,  zasłużonej  dla 
kultury  polonistce,  spektakl  został  powtórzony 
w grudniu,  tym razem dla uczniów Prywatnego 
Liceum dla Dorosłych przy ul. Zielonej, w pięknie 
odnowionym i zmodernizowanym obiekcie po biu-
rowcu SM „Gardno” – pełne uznanie dla inwencji 
dyrektora p. Jana Kopycińskiego.

Mimo początkowych obaw, tu również z dużym 
zainteresowaniem  przyjęto  występ  tego  wszech-
stronnego  aktora.  A  po  spektaklu,  przy  kawie  i 
ciastkach, w ciepłej i miłej atmosferze rozmowa p. 
Franaszka z widzami trwała i trwała… z duchem 
Wyspiańskiego nad głowami.

Marian A.Frydryk
PS
W  następnym  wydaniu  „DN”  przeczytacie 

Państwo obszerną rozmowę z Mieczysławem Fra-
naszkiem. Zapraszamy do lektury...

Z Nowogardu do rządu

Maciej Trzeciak wiceministrem!

Pochodzi z Nowogardu. Tutaj 
ukończył Liceum Ogólnokształ-
cące. Od najmłodszych lat fascy-
nowała  go  przyroda.  Studiował 
na  Politechnice  Szczecińskiej  i 
Akademii  Rolniczej  zgłębiając 
tajniki ochrony przyrody. Pracę 
doktorską napisał na temat eko-
toksykologii.

Był  Wojewódzkim  Konser-
watorem  Przyrody,  a  następnie 
zastępcą  dyrektora  Wydziału 

Ochrony  Środowiska  w 
Zachodniopomorskim 
Urzędzie Wojewódzkim.

Przed Świętami Bożego 
Narodzenia  powołany 
został na stanowisko Kra-
jowego  Konserwatora 
Przyrody  i  wiceministra 
ochrony środowiska. 

Żonaty, żona Agniesz-
ka, dwoje dzieci Karolina 
i Wiktor.

Pr ywatne  zain-
teresowania  to  ciąg 
dalszy  zawodowych 
–  spacery po  łąkach 
i lasach… 

LMM

PS. Termin „ekotoksyko-
logia”  został  wprowadzony 
w  1969  roku  -  powstał  ze 
złożenia  słów  „ekologia”  i 
„toksykologia”. Wprowadze-
nie  tego  terminu  odzwier-
ciedlało rosnące zaintereso-
wanie  skutkami  obecnych 
w  środowisku  związków 
chemicznych  dla  organi-
zmów innych niż człowiek.  

Współczesna  ekotoksykologia 
jest  interdyscyplinarną,  inten-
sywnie  rozwijającą  się  gałęzią 
nauki,  która  zajmuje  się  losem 
i  nieodwracalnymi  dla  środo-
wiska  naturalnego  skutkami, 
powodowanymi  obecnością  w 
nim różnych związków chemicz-
nych. Łączy ona w sobie wysiłki 
chemików, analityków, biologów, 
toksykologów i ekologów.
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Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Ludzie „pozytywnie zakręceni”…

Polskie Towarzystwo Numiz-
matyczne  i  Klub  Kolekcjonera 
informują  swoich  członków  i 
sympatyków,  że  od  początku 
2008  roku  przywracamy  dobrą 
tradycję  comiesięcznych  spot-
kań. Spotkania z zasady odbywać 
się  będą  w  budynku  Miejskiej 
Bibliteki  Publicznej  przy  pla-
cu  Wolności  w  Nowogardzie. 
Dzień  i godzinę spotkań poda-
wać  będziemy  z  odpowiednim 
wyprzedzeniem.  Kto  pragnie 
zostać  czlonkiem  Towarzystwa 
Numizmatycznego  lub  Klubu 
Kolekcjonera powinien wypełnić 
deklarację i załączyć jedno zdję-
cie. Roczną składkę należy opła-
cić do 15 marca 2008 roku.Nasze 
Koło Numizmatyczne ma bogatą 
tradycję.  Rozpoczęło  bowiem 
działalność w 1980 roku, a jego 
członkiniami  i  członkami  byli 
mieszkańcy nie tylko Nowogar-
du – swą przynależność zgłaszali 
zbieracze ze Szczecina, Stargar-
du,  Goleniowa,  Gryfic,  Płot  i 
Dobrej Nowogardzkiej. W latach 
świetności  Koło  liczyło  około 
60-ciu  członków  i  było  wiodą-
cym  Kołem  na  terenie 
dawnego województwa 
szczecińskiego.

Pierwszymi  założy-
cielami  Towarzystwa 
Nu m i z mat yc z ne go 
w  Nowogardzie  byli 
:   Sławomir  Łowkis, 
Franciszek Karolewski, 
Aleksander Rewus, Jan 
Miziorko, Ludwik Cho-
miński,  Marian  Kar-
lik,  Stanisław  Łuczak, 
Mieczysław  Staszkie-
wicz,  Adam  Rożek  i 
wielu  innych,  których 
przedstawiać będziemy 
w  kolejnych  publika-
cjach. Od nowego roku 

chcemy  znowu  zaistnieć 
na  forum  publicznym  i 
wnosić  do  kultury  i  hi-
storii Nowogardu istotne 
wartości.

Wykorzystajmy  fakt, 
że jesteśmy jedynym Ko-
łem  działającym  w  tere-
nie  (działa  tylko  Koło  w 
Szczecinie  i  nasze).  W 
tym  miejscu  muszę  po-
wiedzieć, że nasza działal-
ność i spotkania możliwe 
były  dzięki  wspaniało-
myślności  i  zrozumieniu 
naszych  potrzeb  przez 
panią  dyrektor  Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Zo-

fię  Pilarz,  panią  dyrektor 
Nowogardzkiego Domu Kultury 
Mirosławę Przybyłek i pracowni-
ce obu tych instytucji. Serdecz-
nie  dziękuję  za  dotychczasową 
współpracę.Nie  ukrywam,  że 
nadal liczę na pomoc.

W  związku  ze  zbliżającą  się 
rocznicą  700-lecia  nadania 
praw  miejskich  Nowogardowi 
wystąpiliśmy  z  wnioskiem  do 
Burmistrza,  do  Zarządu  Od-
działu Wojewódzkiego i Zarządu 
Głównego Związku Filatelistów i 
Numizmatyków w Warszawie o 
upamiętnienie tego wydarzenia. 
Proponujemy wydanie specjalnej 
karty i koperty pocztowej, oko-
licznościowego kasownika, oko-
licznościowej monety i medalu. 

Nasza  codzienna  działalność 
to  kolekcjonowanie  i  wymiana 
–  temu  służą  nasze  spotkania, 
prezentacje i giełdy. Zapraszamy 
na  nie  wszystkich  „pozytywnie 
zakręconych”  bez  ograniczeń 
wiekowych.  Mamy  nadzieję,  że 
nadejdzie czas, gdy dostrzeże nas 
Kapituła Laura Cisowego!

Wynurzenia i marzenia Tadeu-
sza Łukaszewicza notował 

LMM

PS.  W  roku  2008  „Dziennik 
Nowogardzki”  udostępni  To-
warzystwu  Numizmatycznemu 
cyklicznie  ukazujący  się  kącik. 
Wszystkie osoby posiadające cie-
kawe materialy i okazy w swych 
kolekcjach proszone są o kontakt 
z  Kołem  Numizmatycznym, 
Kołem  Filatelistycznym  i  Klu-
bem Kolekcjonera – zgłoszenia 
przyjmują  Grzegorz  Rafiński  i 
Tadeusz Łukaszewicz.

Uwaga – bardzo ważne!
Od  1980  roku  prowadzona 

była  Kronika  Nowogardzkiego 
Towarzystwa  Numizmatycz-
nego.  Niestety  ślad  o  niej  zagi-
nął.  Apelujemy  do  wszystkich 
czlonków  –  jeśli  macie  na  ten 
temat  informacje podzielcie się 
z nami. Najlepiej byłoby „kroni-
kę” odnaleźć  i kontynuować  jej 
pisanie.  Wierzymy,  że  zostanie 
ona odzyskana.

żyCzeNia

Niech zawsze zdrowie i szczęście Ci sprzyja. 
A to co złe z dala omija. 

Wszystko o czym marzysz żeby się spełniło. 
A to czego pragniesz Twoim było.

Z okazji 25 urodzin córce 

Iwonce Urbańskiej
pociechy z córeczki Martynki i męża

życzą
rodzice Gołdynowie, 

bracia – Maciej i Krzysztof z Andżeliką

O czym pisaliśmy 
w roku 2007 cz. I
Marzec

„Popłynęła zdrowa woda”. Tak zatytułowaliśmy 
relacje z oddania do użytku wodociągu dostarcza-
jącego wodę dla około tysiąca mieszkańców Kulic, 
kolonii Wierzbięcin i Ostrzycy.

„Jeden zamiast dwóch”. Jeszcze  na  początku 
mijającego roku w Nowogardzie istniały dwa Domy 
Pomocy Społecznej. W marcu obie placówki zo-
stały połączone w jedną. Jak powiedziała dyrektor 
goleniowskiego  Powiatowego  Centrum  Pomocy 
Rodzinie zrobiono to ze względów finansowych.

„Zwieńczono dzieło”. „Od  poniedziałku,  26 
marca  2007  roku  wieża  kościelna  znowu  góruje 
nad Nowogardem. Od tragicznej soboty 3 grud-
nia 2005  roku minęło dokładnie 478 dni.” –  tak 
zaczynała się nasza relacja z montaży nowej wieży 
kościelnej. Skomplikowaną operację obserwowało 
wielu mieszkańców Nowogardu. 

„Udana inauguracja”. Na boisko wrócili piłkarze 
Pomorzanina,  którzy  na  inaugurację  rozgrywek 
pokonali na wyjeździe Spartę Gryfice 2:0. Nadal 
miłe złego początki.

„Czas na zmiany kadrowe?”. Na  marcowej 
sesji  Rady  Miejskiej  niespodziewanie  rozpętała 
się burza. Cześć radnych wnioskowała o zmianę 
dyrektora NDK, szpitala i władz LZS. I po co było 
machać szabelką? Wyżej wymienieni nadal pełnią 
swe funkcje.
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żyCzeNia

W każdej chwili, 
zawsze, wszędzie
Niech Ci w życiu 

dobrze będzie
Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim o czym serce marzy.
Z okazji imienin

Sylwestrowi 
Gabrysiak

wszystkiego co najpiękniejsze
życzy 

chrzestna z rodziną

O czym pisaliśmy 
w roku 2007 cz. I
Kwiecień

„W obronie przełożonej”. Na  wniosek  części 
radnych  domagających  się  zmian  kadrowych 
w  nowogardzkich  instytucjach  i  organizacjach 
odpowiedzieli  pracownicy  NDK  krytykujący 
podczas  spotkania  z  przewodniczącym  Rady 
Miejskiej  Markiem  Krzywanią  pomysł  naszych 
wybrańców.

„Desperat uratowany”. W  jednym  z  bloków 
przy ulicy Kowalskiej mężczyzna przeszedł przez 
barierkę balkonu  i groził  samobójstwem. Dzięki 
sprawnej  pracy  policyjnych  negocjatorów  męż-
czyznę udało się uratować. Niestety, w czasie akcji 
część gapiów namawiała mężczyznę do skoku. Bez 
komentarza.

„Euro 2012 a Nowogard”. Przyłączając się do 
euforii  spowodowanej  przyznaniu  Polsce  prawa 
do  organizacji  piłkarskich  Mistrzostw  Europy 
2012  liczyliśmy, że  teraz  to  już GDDKiA będzie 
musiała  zbudować  obwodnicę  Nowogardu,  by 
kibice  sprawnie  mogli  dojechać  na  mecze  do 
Gdańska. A okazało się, że nie jest wykluczone, że 
Niemcy, Holendrzy czy Francuzi jednak ugrzęzną 
w naszym mieście.

„Wymęczone zwycięstwo”. Takim  tytułem 
opatrzyliśmy  relację  z  meczu  Pomorzanina  z 
Radovią Radowo Małe narzekając na postawę na-
szych piłkarzy. Gdybyśmy wiedzieli, że będzie to 
ostatnia wygrana przed fatalną, kompromitującą 
i rekordową passą porażek wydźwięk relacji byłby 
zupełnie inny.

„Absolutorium dla burmistrza”. Burmistrz 
otrzymał absolutorium. Informację opatrzyliśmy 
zdjęciem na którym Kazimierzowi Ziembie kwia-
ty składa jego niedawny rywal w wyścigu o fotel 
burmistrza Robert Czapla.

„Rieter oficjalnie otwarty”. Mimo, że produk-
cja  w  nowogardzkiej  fabryce  Rieter  Automotive 
System Poland rozpoczęła się jeszcze w roku 2006 
oficjalne otwarcie fabryki odbyło się 23 kwietnia 
2007 roku.

Wyrównywanie szans edukacyjnych w 2007 roku

Podsumowano realizacje projektów
Dnia 19.12.2007r. w sali obrad Rady Miejskiej 

w  nowogardzkim  Ratuszu  odbyło  się  spotkanie 
podsumowujące  realizację  projektów  w  ramach 
programu  “Wyrównywanie  szans  edukacyjnych 
dzieci  i  młodzieży  w  2007  roku”.  Gospodarzem 
spotkania  był  Zastępca  Burmistrza  Nowogardu 
Artur  Gałęski  oraz  Kierownik  Wydziału  Roz-
woju Lokalnego  i Funduszy Tobiasz Lubczyński, 
natomiast  gościem  był  Przewodniczący  Komisji 
Budżetowo-Gospodarczej  Rady  Miejskiej  w  No-
wogardzie Rafał Szpilkowski. 

Zastępca  Burmistrza  Gałęski  serdecznie  po-
dziękował  licznie  zgromadzonym  nauczycielom, 
dzięki którym można było przeprowadzić projekty 
we wszystkich gminnych szkołach. Ponadto podał 
dane liczbowe, dotyczące ilości uczniów biorących 
udział w projektach oraz kwoty dofinansowania i 
wkładu własnego. Następnie głos zabrał Pan Rafał 
Szpilkowski, gratulując skutecznej  realizacji pro-
jektów i jednocześnie zachęcając do dalszej pracy 
z  nowogardzką  młodzieżą.  Kierownik  WRLiF, 
Tobiasz  Lubczyński  podziękował  pedagogom  za 
duże zaangażowanie oraz wysoką efektywność w 
realizacji ww. projektów i zachęcał jednocześnie do 
dalszej współpracy z kierownym przez siebie wy-

działem. Na zakończenie spotkania nauczycielom 
wręczono pamiątkowe zaświadczenia i długopisy 
oraz złożono życzenia w związku ze zbliżającymi 
się Świętami Bożego Narodzenia i nadchodzącym 
Nowym Rokiem. 

LMM
PS.
Program  obejmował  swoim  zasięgiem  szkoły 

w mieście  i gminie Nowogard  tj.: 10 Szkół Pod-
stawowych, 3 Publiczne Gimnazja oraz II Liceum 
Ogólnokształcące w Nowogardzie.

Zajęcia w szczególności były przeznaczone dla 
młodzieży i dzieci mających trudną sytuację ma-
terialną, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę 
w  zakresie  informatyki,  podszkolić  znajomość 
języków obcych tj, niemieckiego i angielskiego oraz 
wzmocnić zdrowie oraz tężyznę fizyczną poprzez 
uczestnictwo na zajęciach SKS-u i zajęciach nauki 
pływania.

Programem  objęto  3040  uczniów,  pozyskano 
dofinansowanie w wysokości 73 334 złote.

Aby uzyskać  tak znaczne dofinansowanie mu-
siano  zabezpieczyć  63 288  złotych  jako  wkład 
własny. 

Dzień Świetej Bożej Rodzicielki Maryi 
1 stycznia w kościele katolickim jest także jednym z tzw. świąt 
nakazanych (dni, poza niedzielami, w których wierni powinni 
uczestniczyć w Mszy Świętej i powstrzymać się od prac nieko-
niecznych) jest to Dzień Świetej Bożej Rodzicielki Maryi.

LMM

Trochę historii
Noc sylwestrowa - święto obchodzone nocą z 31 grudnia (imieniny Sylwestra) na 1 stycznia, 
kiedy to kończy się stary rok a zaczyna nowy. Stanowi okres hucznych zabaw, toastów, sztucznych 
ogni, petard. Organizowane są też bale sylwestrowe.

Pierwszy raz święto obchodzone było uroczyście w roku 999, kiedy papieżem był Sylwester II. Wedle 
wcześniejszego proroctwa Sybilli w 1000 roku miał nadejść koniec  świata,  stąd mieszkańcy Rzymu 
(podobnie jak innych miast Europy) 31 grudnia 999 roku powitali z wielką obawą. Kiedy jednak dzień 
minął i obawy związane z nadejściem końca świata okazały się bezpodstawne, w chwilę po północy 
ludzi ogarnęła wielka radość, zaczęto się bawić i świętować, a Sylwester II udzielił pierwszy raz w hi-
storii błogosławieństwa urbi et orbi („miastu i światu”), które od tego czasu każdego pierwszego dnia 
nowego roku udzielane jest przez papieży. Do Polski tradycja świętowania nocy sylwestrowej trafiła w 
XIX wieku i przyjęła się początkowo w miastach wśród najzamożniejszych osób.

Nowy Rok – międzynarodowe święto przypadające 1 stycznia każdego roku (w kalendarzu grego-
riańskim). W powszechnie przyjętym zwyczaju obchodzenie święta należy rozpocząć od otworzenia 
butelki szampana o północy z dnia 31 grudnia na 1 stycznia następnego roku. Dzień poprzedzający 
Nowy Rok nosi w polskiej tradycji miano Sylwestra.

Zwyczaj rozpoczynania nowego roku od pierwszego dnia stycznia wprowadził w swej reformie ka-
lendarzowej Gaius Iulius Caesar (Juliusz Cezar). Rzymianie czcili w ten dzień Janusa, boga bram, drzwi 
i początków. Wiele  języków, w tym angielski  i niemiecki przejęły właśnie od Janusa nazwę miesiąca 

styczeń  (ang.  January).  Wcześniej  Rzymianie  nowy  rok  witali 
1 marca. Dlatego też w językach zachodnioeuropejskich nazwy 
września, października, listopada i grudnia, czyli 9, 10, 11 i 12 
miesiąca roku pochodzą od łacińskich liczebników septem, octo, 
novem, decem (7, 8, 9, 10).

Pierwszym  w  historii  rokiem  rozpoczętym  1  stycznia  był 
DCCVIII A.U.C.  tzn. 708 od założenia Miasta (Rzymu), czyli 
wg obecnie stosowanej rachuby czasu 46 r. p.n.e..

W Chinach dzień Nowego Roku jest ruchomy (jest używany 
tam  bowiem  kalendarz  księżycowy;  liczący  od  dwunastu  do 
trzynastu  miesięcy),  ale  Chińczycy  go  zazwyczaj  obchodzą  w 
styczniu albo w lutym.
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w obiektywie  Jana korneluka    -  szczęśliwego Nowego roku  �008

 Witamy wśród nas...

Córka  Barbary  i  Krzysztofa 
Idziaka ur. 20.12.07 z Taczał

Córka Dominiki i Marcina 
ur. 21.12.07 z Trzechla

Córka Małgorzaty Ciężkiej 
ur. 23.12.07 z Orla

Ponadto w Szpitalu 
w Nowogardzie

urodziło się 
6 dzieci 

Zdjęcia oraz dane 
personalne nie zostały 

opublikowane 
ze względu 

na brak zgody 
rodziców

witamy wśród Nas...

Z okazji obchodzonych 
1 stycznia

75 urodzin
Stanisławowi 
Łydzińskiemu
moc najserdeczniejszych 

życzeń, zdrowia, szczęścia, 
spokoju i uśmiechu 

na co dzień
składa cała rodzina

żyCzeNia

życzy  autor
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DOM HANDLOWY
„VELES”

zaprasza:
salon glazury,  części samochodowe
pon. – pt. 9.00 – 18.00, sobota 10.00 - 14.00

Nowogard, ul. 5 Marca 7
Tel. 091 39 22 262

Poradnia Medycyny Pracy 

NZOZ „SANUS” 
pokój. 210 w Przychodni 

(ul. Kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okreso-

we i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWENCI!!! 

CENY PROMOCYJNE!
Rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

ZWROT PODATKU 
VAT 

od zakupionych 
materiałów budowlanych 

w latach 2004-2008 
przeznaczonych na remont, 
budowę domu, mieszkania 

– odzyskasz na pewno 
nawet jak złożono

 zeznanie. 
Galus – Wnuk – biuro 

podatkowe 
tel. 091 39 27 479.Tel. 607 73 98 66

JAZDA KONNA 
BRYCZKĄ I KULIGI

DORADZTWO PRAWNE 
opinie prawne, pisma procesowe,

wnioski do sądu i komornika, 
umowy, testamenty

ul. 3 Maja 55 (na przeciw księgarni) 
Czynne pon – pt w godz. 930 – 1600 

tel. 0503 61 77 39 
N I S K I E  C E N Y ! ! !

Biuro Usług Finansowych
SKARBIEC

Plac Wolności 9 pok. 7A
Kredyt:

• konsolidacyjny • gotówkowy
 • samochodowy

Tel. 695 770 724
Do 5000 na dowód

reklama reklama

reklama reklama

O czym pisaliśmy 
w roku 2007 cz. I
Maj

„Przegrana w trzy minuty”. Tak zatytułowali-
śmy relacje z meczu Pomorzanina, którym rozpo-
częła się seria 24 porażek. Kolejne tytuły mówią 
wiele o postawie naszej drużyny: „Koniec nadziei”, 
„Kompromitacja  Pomorzanina.”,  „Kompromita-
cji  Pomorzanina  ciąg  dalszy.”,  „Kolejna  porażka 
Pomorzanina”, „Pocieszenia nie było.”, „W końcu 
walczyli” i  „Bez niespodzianki”.

„Impreza się rozrasta”. 3 maja po raz kolejny 
odbyły się Biegi majowe, impreza zorganizowana 
przez sztab ludzi skupionych wokół Andrzej No-
waka. Jej ranga z roku na rok rośnie skupiając coraz 
więcej zawodników, zarówno tych najmłodszych 
jak i najstarszych. W tym roku w biegu głównym 
na 10 km wystartował 80-latek z Hamburga Erhard 
Zipplies.

„Święto strażaków”. W  Nowogardzie  odbyły 
się wojewódzki obchody Dnia Strażaka. Zjechało 
grono oficjeli i oczywiście strażaków. Mieszkań-
com  jak  zwykle  najbardziej  podobał  się  pokaz 
nowoczesnego sprzętu strażackiego i umiejętności 
samych strażaków.

„Zjednoczona Europa patronem Gimnazjum 
nr 3”. Tytuł artykułu mówił wszystko. Mieszczące 
się przy ulicy Bema Gimnazjum od 22 maja nosi 
imię Zjednoczonej Europy. Wówczas była to dzie-
wiąta szkoła w naszym kraju nosząca takie imię.

„Koszmar rejestracji samochodu.” Pod  tym 
tytułem opublikowaliśmy artykuł opisujący prob-
lemy z rejestracją samochodu w nowogardzkim 
Wydziale  Komunikacji.  Wicestarosta  zapewniał 
nas  wówczas,  ze  sytuacja  się  poprawi.  I  rzeczy-
wiście,  jakiś  czas  później  poprawiła  się,  tyle,  ze 
my  zdążyliśmy  opublikować  jeszcze  jeden  tekst 
na ten temat.

„Ludowe święto”. Nowogard stał się centrum 
wojewódzkich obchodów różnych świąt. Po Świę-
cie Strażaka przyszedł czas na Święto Ludowe. W 
tym przypadku zaskoczenie powinno być nieco 
mniejsze,  wszak  szefem  zachodniopomorskiego 
PSL  jest  burmistrz  naszego  miasta  Kazimierz 
Ziemba.

Jasełka w Przedszkolu nr 3
„Jasełka, Jasełka zielona jodełka

Światełkami błyska, a przed nią kołyska.
W kołysce Pan Jezus właśnie się narodził,

Będzie kochał ludzi, wśród nich żył i chodził”.

Święta Bożego Narodzenia to dni radości i spotkań rodzinnych, 
a  także  obdarowywania  dzieci  prezentami.  Nasze  dzieci  bardzo 
przeżywały przygotowywania do  świąt  zarówno w domu,  jak  i w 
przedszkolu. Dzień 17. 12. 2007r. był szczególnym dniem w naszym 

przedszkolu. W atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodze-
nia  zaproszono  do  przedszkola  rodziców  oraz  dziadków  naszych 
przedszkolaków.  Chór  anielski,  trzej  królowie,  gromada  pasterzy 
oraz Maryja z Józefem, to największe atrakcje tegorocznych Jasełek 
przygotowanych przez dzieci z grupy najstarszej. Przepiękna deko-
racja  sali  gimnastycznej  przygotowana  przez  nauczycielki,  której 
centrum  stanowiła  szopka  w  otoczeniu  choinek  mieniących  się 
blaskiem świateł sprawiła, iż wokół unosił się magiczny świąteczny 
nastrój. Kulminacyjnym punktem spotkania były występy przedsz-
kolaków przygotowane pod kierunkiem nauczycielki grupy. Dzieci 

w  przepięknych  strojach  przy-
gotowanych  przez  rodziców 
przedstawiały swoje role. Występ 
maluchów  wywołał  uśmiech 
na  twarzach  rodziców,  którzy 
z  dumą,  a  niejednokrotnie  z 
łezką  w  oku  podziwiali  swoje 
pociechy. Przedszkolaki z najstar-
szej grupy przedstawiły  Jasełka, 
które pozwoliły  się przenieść w 
magiczną  krainę  cudu  „Bożego 

Narodzenia”. Przy żłóbku 
małego dzieciątka dzieci 
przepięknie  zaśpiewały 
kolędy  i   pastorałki . 
Chwi le   sp ędzone   w 
przedszkolu  dostarczyły 
wielu wzruszeń zarówno 
rodzicom,  dziadkom, 
dzieciom  jak  również 
personelowi  przedsz-
kola.

Rodzice mogą być dum-
ni, iż mają tak wspaniałe 
dzieci.  Na  zakończenie 
spotkania  nauczyciel-
ka  złożyła  wszystkim 
wspaniałych, rodzinnych, 
pełnych  ciepła  i  miłości 
świąt.  Dzieci  dzieliły  się 
opłatkiem  z  przybyłymi 
do  przedszkola  miłymi 
gośćmi. Po występie odbył 
się w holu przedszkola ki-

ermasz  bożonarodzeniowy,  na 
którym można było kupić ozdoby 
świąteczne oraz ciasta upieczone 
przez panie pracujące w placówce. 
Nie  brakowało  chętnych  do 
nabycia  stroików  oraz  innych 
ozdób.  Zaproszeni  goście  oraz 
dzieci zabrali do swoich domów 
cudowną świąteczną atmosferę.

18  grudnia  nasze 
p r z e d s t a w i e n i e 
obejrzały  dzieci   ze 
Szkoły  Podstawowej 
nr 3

Wychowawczyni 
starszaków

 mgr Małgorzata 
Pawelec
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KOMIS RZECZY UŻYWANYCH
- meble

- elektronarzędzia
-sprzęt AGD

- i inne
Osina

pon. – niedziela

9.00 – 17.00

P.U.H. GrUNd-maX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

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”)

Kupię garaż 
w centrum 
(okolice NETTO, 

kościoła, ul. Lutyków)

Tel. 508 249 767

Akademia Europejska w Kulicach

poszukuje 
SEKRETARKI 

Język niemiecki pożądany.
Pisemne oferty prosimy kierować 

na adres Akademii:
Nowogard, Kulice 24

ZAMIERZASZ ZACIĄGNĄĆ 
KREDYT NA INWESTYCJĘ?

Potrzebujesz porady, 
a może profesjonalnego

 biznes planu?

Skontaktuj się z nami,
a my udzielimy Ci niezbędnych 

informacji i sporządzimy dla 
Ciebie odpowiedni biznes plan!

BUKAiD CONSULTING 
Nowogard

Tel.: 0605 075 779  
e-mail: dsiminski@poczta.fm

Informujemy,
że rozpoczęcie 

KuRSu NA 
Przewóz Osób i Rzeczy

odbędzie się 

11.01.2008 r.
godz. 16.00

Informacje: 
tel. 091 39 21 616

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport/ kasacja 
gratis
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OG£OSZENIA 
drObNE

Zadbaj o przegląd 
swojego 

samochodu
na zimę - już czas!

Zadzwoń przyjedź!

reklama

NIERUCHOMOŚCI
• Kupię dom w Nowogardzie 

może być połowa lub piętro. 
607 066 425.

• Kupię połowędomu lub 
piętro w Nowogardzie. Tel. 
606 265 333.

•  Do  wynajęcia  mieszkanie 
3  pokojowe,  104  m  kw.  Tel. 
602 474 266.

• Kupię mieszkanie 3 pokojowe 
bezczynszowe. 600 897 758.

•  Sprzedam mieszkanie 4 poko-
jowe o powierzchni 67,7 m kw 
w bloku przy ul. 15 Lutego. Tel. 
0605 423 085 po godz. 15.00.

•  Sprzedam  mieszkanie  cztero-
pokojowe, o pow. 113,3 m kw, 
co  gazowe,  w  starym  budow-
nictwie,  I  piętro  +  garaż.  Tel. 
0609 686 797.

•  Sprzedam  działki  z  pozwole-
niem na budowę w Nowogar-
dzie. Tel. 602 52 16 71.

•  Kupię  ziemię  rolną. 
509 284 298.

•  Do  wynajęcia  2  pokojowe 
mieszkanie  w  domku  jedno-
rodzinnym (dół) po remoncie. 
091 39 23 701, 605 284 951.

•  Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe o pow. 110 m kw, co ga-
zowe,  IV  piętro  przy  ul.  Koś-
ciuszki. Tel. 669 048 334.

•  Sprzedam  pomieszczenia 
warsztatowo-magazynowo- 
biurowe o pow. 1000 m kw w 
Boguszycach, cena 200  tys.  zł 
+ VAT. Tel. 0696 760 244.

•  Do  wynajęcia  mieszkanie  4 
pokojowe. 508 309 980.

• Kawalerkę lub nieduże 
dwupokojowe mieszkanie 
w Nowogardzie kupię. Tel. 
660 905 187.

• Kupię dom do remontu na 
wsi lub zamienię na mieszka-
nie właśnościowe 68 m kw w 
Nowogardzie plus garaż. Tel. 
091 39 21 395.

•  Na  dogodnych  warunkach 
sprzedam sklep. Tel. 604 10 99 
31.

MOTORYZACJA
•  Sprzedam Nissan Sunny 1990 

r., poj. 1600 + gaz, cena 3000 
zł. Tel. 505 801 778.

•  Sprzedam Ford Fiesta benzyna 
+  gaz,  cena  do  uzgodnienia. 
Tel. 603 639 436.

•  Sprzedam Micra 1991 r., 1,2 l, 

cena  2000  zł.  Tel.  0695  42  60 
60.

ROLNICTWO 
 

•  Sprzedam  mieszalnik  pasz 
1000  kg;  kosiarkę  rotacyjną  2 
szt.  w  częściach  i  silnik  elek-
tryczny 13 kW 2800 obrotów. 
693 344 667.

•  Sprzedam prosiaki. 091 418 98 
24.

USŁUGI
•  Malowanie,  montaż  paneli 

podłogowych  i  inne  drob-
ne  naprawy  wykona  „złota 
rączka”.  091  39  22 783,  0660 
392 851, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski  –  usługi 
kominiarskie.  091  39  25 969, 
0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 
373 143.

• Transport, przeprowadzki 
– 0604 516 451.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV 
Kosmalski, Nowogard Po-
niatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110, 603 584 553.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 
0604 373 143.

• Pranie tapicerki samocho-
dowej (osobowe, busy, cię-
żarowe, TIR-y). Tel. 0604 
373 143.

• TIPSY – tanio i profesjonal-
nie. Tel. 504 589 679.

•  Tipsy  żelowe  –  tanio.  Możli-
wość  dojazdu  do  miejsca  za-
mieszkania. Tel. 508 309 932.

• Tipsy żelowe – tanio – do-
jazd. 609 464 332.

• Masaże. 609 799 687.
• Tipsy i wizaż. 512 012 820.
•  MASAŻ  I  AKUPRESURA  – 

wizyty po uzgodnieniu termi-
nu  i  godziny  z  pracownikiem 
Gabinetu  Kosmetycznego  w 
Nowogardzie  ul.  Zielona  3. 
Tel. 091 39 20 714. Możliwość 
dojazdu do klienta.

•  Montaż ogrodzeń betonowych 
i  innych.  Tel.  091  39  72 575, 
kom. 695 085 470.

• Naprawa  i  regulacja  okien 
poreklamacyjnych.  Tel. 
505 801 778.

• Usługi elektryczne – insta-
lacje mieszkaniowe, wycią-
ganie pionów, liczników na 
zewnątrz. 660 171 386.

• Gabinet Kosmetyczny: tipsy, 
pedicure, henna, makijaż; 
ul. Boh. Warszawy 103a. Tel. 
697 408 391.

•  Usługi  budowlane:  remonty 
mieszkań,  kafelki,  wykończe-
nia. 693 021 097.

• Korepetycje dla studentów, 
matematyka, statystyka, eko-
nometria. Tel. 600 924 128, 
mail iwonand1@wp.pl.

PRACA
• Restauracja Przystań za-

trudni barmana/barmankę. 
Dobre warunki płacowe. Tel. 
091 39 20 221.

• Przyjmę krawcowe do szycia 
plandek. 0605 276 271.

•  Zatrudnimy  lektora  języka 
angielskiego.  Informacje  tel. 
661 131 860.

•  Potrzebne  panie  do  opie-
ki  w  Niemczech.  Tel.  091  39 
21 538.

•  Zatrudnimy  montażystów 
okien – Fabryka okien i drzwi 
PCV „OKNO” Nowogard. 091 
39 25 639.

INNE
•  GRZEJNIKI c.o. panelowe, 

2-płytowe, do mieszkania, 
domku, różne rozmiary, tak-
że nietypowe, nowe i uży-
wane. Tel. 091 46 00 518 lub 
501 466 467.

• JUNKERSY gazowe, do kuch-
ni, łazienki, wersja świeczko-
wa lub elektroniczna na gaz 
ziemny lub propan, cena od 
400 zł. Tel. 091 46 00 518 lub 
0501 466 467.

• ELEKTRYCZNE przepły-
wowe podgrzewacze wody 
– 380 V, firmy AEG, Vaillant, 
moc 18-21 kw, małe gabary-
ty, idealne do domku, baru, 
cena od 150 zł. Tel. 091 469 
03 38 lub 0501 466 467.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, 
wiszące lub stojące – ogrze-
wanie lub dwufunkcyjne 
(ogrzewanie + ciepła woda) 
używane z gwarancją, ser-
wisowa oraz GAZOWE pod-
grzewacze wody 130-190 li-
trowe, stojące idealne gdzie 
jest kilka łazienek (domek). 

Tel. 091 46 00 518 lub 0501 
446 467.

•  Sprzedam  urządzenie  wielo-
funkcyjne Lexmark x 5470, na 
gwarancji,  cena  450  zł.  0605 
522 340.

•  Sprzedam  aparat  cyfrowy 
FUJI  FILM  FINE  PIX  S6500, 
na  gwarancji,  cena  1450  zł. 
Tel. 605 522 340.

•  Wydzierżawię  halę  –  100  m 
kw,  hala  z  maszynami  stolar-
skimi; sprzedam przyczepę 6 t; 
żuraw o ładowności 2,5 t. Tel. 
kont. 694 484 485.

•  Sprzedam  szafę  chłodniczą, 
jednodrzwiową,  dwuletnią, 
1300 zł. 668 822 256.

•  Sprzedam  niedrogo  grzejni-
ki  żeliwne  o  wysokości  żeber 
60  cm  sztuk  –  21  w  bardzo 
dobrym  stanie.  Tel.  091  39 
22 783, kom. 0660 39 28 51.

•  Sprzedam pudelka miniaturkę 
(biały  piesek).  Tel.  697  99  26 
05.

•  Sprzedam  wannę,  cena 
do  uzgodnienia.  Tel.  0784 
792 270.

•  Sprzedam  owczarki  niemie-
ckie, szczenięta 6 tygodniowe, 
czarne  podpalane,  rodzice  z 
rodowodem.  Wiadomość  po 
18.00 tel. 091 39 20 106.

•  Sprzedam  kaseton  świetlny, 
dwustronny, nowy, nieużywa-
ny o wymiarach 0,8 m wys. x  
1,5  m  szer.,  cena  680  zł.  Tel. 
0605 522 340.
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HIT SEZONU !
POŻYCZKĘ NA 

OSWIADCZENIE

Sprawdź Sam

Do 20 tys. na oświadczenie ze 
zgodą współmałżonka na wniosku

Długi okres kredytowania - 8 lat

Do 10 tys. - na oświadczenie o 
dochodach - bez zgody małżonka

Możliwość konsolidacji całkowitej 
lub częściowej

Uwzględnianie wszystkich 
źródeł dochodu

Naprawa 
i konserwacja 

podwozi
Mechanika i blacharstwo

Michał Jankowski
wojtaszyce �7

 tel. 0788 ��7 ��8, ��1 �8� ��7

reklama

SP Błotno

Z choinką nadziei…
18 grudnia br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Błotnie z opiekunami E. 

Radecką i L. Czerkowską włączając się w III edycję akcji Pt. Choinki nadziei 
udali się z przedstawieniem jasełkowym oraz piękną i kolorowo przystrojoną, 
zieloną i pachnącą lasem choinką do pensjonariuszy DPS w Nowogardzie. 
Głównym celem wizyty wśród starszych ludzi było wspólne kolędowanie, 
dostarczenie ciepła i nadziei w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego 
Narodzenia.

Akcja „Choinki nadziei” jest organ-
izowana przez Fundację Ekologiczną 
ARKA wraz z Lasami Państwowych 
i szkołami. Polega na przygotowaniu 
przez  szkoły  świątecznych  pro-
gramów  artystycznych  dla  domów 
pomocy społecznej, których jednym 
z elementów jest wręczenie zielonej, 
pięknie  ustrojonej  przez  szkoły  ch-
oinki. Dla ludzi starszych możliwość 
doświadczenia  odrobiny  ciepła  i 
nadziei,  dla  dzieci  i  młodzieży  nie-

zapomniana  lekcja  wychowawcza 
uświadamiająca im, iż wokół nas żyją 
także ludzie starsi i chorzy. Akcja ta 
promuje także wolontariat w domach 
pomocy społecznej.

Organizatorzy i uczniowie składaja 
gorące  podziękowania  firmie  Se-
rocki  Przewozy  Osobowe  oraz 
Nadleśnictwu  Nowogard  za  pomoc 
w organizacji tego przedsięwzięcia.

(inf. własna)
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 50

Rozwiązanie utworzą litery z pól oznaczonych, czytane kolejno rzędami.

Miłośników kącika przepraszam – ze względu na dni świąteczne losowanie nagród z krzyżowki nr 49 
przeprowadzimy po Nowym Roku. Do redakcji dotarlo jedynie 7 rozwiazań.

LMM

PTASIA GRYPA
Mówi orzeł:
Moi pobratymcy, wszystkie szpaki,
zięby, czaple, kawki i głuptaki
Mają szczepić się w tym roku
Ptasia grypa hula wokół.

NASZA BABCIA
Włosy w koczek, proste, siwe,
Ręce ciepłe i troskliwe.
Ulży gdy coś kogoś boli
(Dobrze czuje się w tej roli).
Obiadek w chwil parę upitrasi,
Sprawdzi matmę wnuczce Kasi,
Wytłumaczy czym jest rumpel…
Nasza babcia to nasz kumpel.
A, że nie wszyscy taką babcię mają
Kornel i Marcel też tak uważają.

WSPOMNIENIA
Gdy nos wychylę dziś na taras,
Zbędny wysiłek, trud i mozół.
Bo przypomina mi się zaraz
Z dziecięcych lat szum parowozów.
Czas bodzie w serca tak ogromnie,
Jawią się twarze piękne i młode:
Nie da się uciec od tych wspomnień
I wraca się tam mimochodem.
Poradźcie jak mam obiec rymy,
Które wciąż kuszą swą urodą?
Nie trzeba hecy ni zadymy – 
To co w nich jest to nasza młodość!
Kręci się wciąż karuzela,
Bóg ma pod nogą gazu pedał,
I trwa ten ból co onieśmiela,
I żal, że tam się wrocić nie da.

ALE JAJA
To jest prawda, że nasz kraj,
Jest ojczyzną największych jaj.
Jakie stąd wyciągnąć wnioski?
Warto inwestować w kury…nioski!
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

rOZK£Ad JAZdY PKP 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)

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 
Bezpłatne LO dla Dorosłych - ul. ZIELONA 
 - 091 392 66 91
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych - 3 MAJA  
 - 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
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 02Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 

Nowogard,  Osina. 
Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Karina Czernicka 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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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 PKS
NowoGard - szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
szCzeCiN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

informacja Pks 0�1/��-�1-887 lub 0�1/��-�8-�1�

ważny od ��.0�.�007r.

          Nowogard 27.12.2007r.
OFERTY PRACY 
PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Pracownik produkcji
2. Sprzedawca
3. Robotnik budowlany
4. Magazynier
5. Mechanik samochodowy
6. Nauczyciel jęz. Polskiego
OFERTY PRACY Z REJONU
1.Wartownik  –  konwojent 

(Stargard Szczeciński)
2. Krawcowa (Goleniów)
3. Pomocnik produkcji drze-

wnej (Szczecin) 
4. Sprzątaczka – salowa (Go-

leniów)

Ustawa  z  dnia  20  kwietnia 
2004r. o promocji zatrudnienia 
i  instytucji  rynku  pracy  (  Dz. 
U.  z  2004r.  Nr.  99,  poz.  1001  z 
późn. Zm.) 

Zobowiązuje  pracodawców 
do: 

Art.  36  ust.  5,  „  Pracodaw-
cy  są  obowiązani  na  bieżąco 
informować  powiatowe  urzędy 
pracy  właściwe  ze  względu  na 
siedzibę  pracodawcy  o  wol-
nych  miejscach  zatrudnienia 
lub  miejscach  przygotowania 
zawodowego. Informując o wol-
nych  miejscach  zatrudnienia 
lub  miejscach  przygotowania 
zawodowego,  pracodawcy  nie 
mogą  formułować  wymagań 
dyskr yminujących  kandy-
datów ze względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność,  rasę,  po-
chodzenie etniczne, narodowość, 
orientację seksualną, przekona-
nia polityczne i wyznanie religi-
jne lub względu na przynależność 
związkową.”

Art. 36 ust.6  ,   „ Pracodawca 
przed zatrudnieniem osoby lub 
powierzeniem  jej  innej  pracy 
zarobkowej  jest  obowiązany 
uzyskać   o d  nie j   pisemne 
oświadczenie  o  pozostaniu  lub 
nie pozostaniu w rejestrze bez-
robotnych  poszukujących pracy, 
a  osoba  podejmująca  pracę 
jest  obowiązana  złożyć  takie 
oświadczenie.” 

Art.  36  ust.  7,  „  Pracodawca 
jest  obowiązany  zawiadomić  w 
formie pisemnej, w okresie do 5 
dni, właściwy powiatowy urząd 
pracy o zatrudnieniu osoby za-
rejestrowanej  jako  bezrobotna 
lub o powierzeniu jej innej pracy 
zarobkowej
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O czym pisaliśmy 
w roku 2007 cz. I
Czerwiec

„Sesja z podteksatmi w tle” Jak poprzednia ka-
dencja Rady Miejskiej przebiegła spokojnie, by nie 
powiedzieć nudno, tak radni tej kadencji pilnują 
by emocji było wystarczająco dużo. Podczas odby-
wającej się 30 maja sesji Krzysztof Kosiński z PSL 
zgłosił  wniosek  o  odwołania  przewodniczącego 
RM Marka Krzywani z NFS, a więc członka koa-
licji. Ostatecznie przewodniczący się nie zmienił, 
ale mieliśmy o czym pisać.

„Moc atrakcji dla najmłodszych”. W tym roku 
gminne obchody Dnia Dziecka odbywał się z pom-
pą jaką niewielu pamięta. Na stadionie miejskim 
ustawiono dmuchane zjeżdżalnie, zorganizowano 
pokaz  sprzętu  policyjnego,  turnieje  sportowe  i 
wiele innych atrakcji.

„Konkurs wiedzy leśnej zawitał do Płotkowa”. 
Organizowany przez nowogardzkie Nadleśnictwo 
Konkurs wiedzy leśnej na stałe wpisał się w kalen-
darz szkolnych imprez. Do tej pory odbywał się on 
na strzelnicy, w tym roku po raz pierwszy zawitał 
do Zielonej Kuźni Płotkowo. W tym roku wygrała 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogardzie.

„Koalicja rusza do akcji”. Takim tytułem infor-
mowaliśmy o powstaniu Lokalnej Koalicji na rzecz 
Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie,  która 
składa się z wielu instytucji i organizacji, chcących 
połączyć siły w zwalczać ten społeczny problem.

„”Święto wody” z Krawczykiem”. W tym roku 
nowogardzki PUWiS już po raz drugi zorganizował 
„Święto wody”. Trzeba przyznać, że atrakcji było 
sporo.  Nowogardzianie  mogli  na  żywo  obejrzeć 
m.in.  Rudiego  Schuberta,  Ryszarda  Kotysa  i 
Krzysztofa Krawczyka.

„Gmina poręczyła kredyt”. Najważniejszym 
punktem kolejnej długiej, nerwowej i chaotycznej 
sesji Rady Miejskiej był uchwała o poręczeniu kre-
dytu zaciągniętego przez nowogardzki szpital. jego 
kwota opiewa na niebagatelną kwotę 1,2 mln zł.

Wybrał Ag

Gumienny: Lubię wyzwania
Rozmowa z nowym trenerem piłkarzy Pomorzanina, Zbigniewem Gumiennym.

„Dziennik Nowogardzki”: 
Dlaczego zrezygnował pan z 
trenowania czołowego pią-
toligowca na rzecz ostatniej 
drużyny z tabeli? Lubi pan 
wzywania?

Zbigniew Gumienny: Zazwy-
czaj tak, bo w ostatnich czasach 
tylko  takie  się  mnie  imały.  W 
Błękitnych Stargard zbudowałem 
zespół, potem po zmianie preze-
sa pięciu zawodników odeszło i 
żyliśmy  w  niepewności.  Myślę, 
że  gdyby  przynajmniej  został 
Gajda  Błękitni  znaleźliby  się 
w  czołówce.  Ale  odeszło  tych 
pięciu zawodników, było ciężko, 
graliśmy często siedmioma – oś-
mioma młodzieżowcami i koniec 
kibice znają. 

Następny  był  Fagus  Kołbacz. 
Znowu udało się zbudować do-
bry zespół, nawet taki drużyny, 
jak Piast Choszczno, który wów-
czas  awansował,  tylko  z  nami 
zremisował.  Przegrała  Odra 
Chojna oraz Pomorzanin, co w 
tamtym czasie nie było już takim 
zaskoczeniem.  Ale  doszło  do 
jakichś tarć między działaczami 
i to się skończyło.

Jesienią objąłem Hutnik Szcze-
cin,  który  w  czerwcu  ledwo 
utrzymał  się  w  V  lidze  wygry-
wając  w  ostatnim,  decydują-
cym meczu z Fagusem Kołbacz, 
którego  już  nie  prowadziłem. 
W Hutniku była ciekawa grupa 
zawodników, fajnie się pracowa-
ło. Mieliśmy dwanaście meczów 
wyjazdowych,  pięć  meczów  u 
siebie i zostaliśmy wiceliderami. 
Ale  widocznie  dla  prezesów 
Hutnika było to za mało. 

A  jeżeli  chodzi  o  Nowogard 
to nie ma co ukrywać, szanse na 
utrzymanie są tylko teoretyczne. 
Ale  nie  oszukujmy  się,  zespół 
raczej pożegna V ligę i chciałbym 
przez  te  pół  roku  przyjrzeć  się 
zespołowi  i  w  przyszłym  roku 
walczyć o powrót do V ligi.

Jak to zrobić by zespół, który 
przegrał 24 spotkania z rzę-
du, w końcu zaczął zdobywać 
punkty?

Każdy z nas zaczynając pracę 
ma jakąś koncepcję, ale to jak bę-
dzie na prawdę okaże się w trak-
cie.  Myślę,  że  najważniejszym 
jest  by  Pomorzanin  odzyskał 
zaufanie kibiców, by wygrał kilka 
meczów,  by  kilka  zremisował. 
Analizowałem  wyniki  Pomo-
rzanina w tej rundzie i niektóre 
nie były sprawiedliwe, chociażby 
z  prowadzonym  przeze  mnie 
Hutnikiem  gdzie  wygraliśmy 
1:0,  ale  równie  dobrze  mogli-
śmy  przegrać.  Poza  meczem  z 
Mieszkiem  Mieszkowice  gdzie 
było 8:0 i Vinetą Wolin 4:1 reszta 
wyników  była  taka  „zaczepna” 
2:3... Z relacji zawodników Świ-
tu  Skolwin  wiem,  że  pomimo 
porażki  2:5  Pomorzanin  miał 
momenty  gdy  zamykał  rywala 
na własnej połowie. Więcej będę 
mógł powiedzieć po pierwszych 
sparingach,  ale  wydaje  mi  się, 
że  coś  się  zacięło  w  psychice 
zespołu i to było chyba najwięk-
szą bolączką. Tak mi się wydaje. 
Widziałem Pomorzanin w trzech 
meczach  i  są  tam  zawodnicy, 
którzy  potrafią  grać  w  piłkę, 
którzy  grali  jeszcze  w  IV  lidze 

z  większym  powodzeniem  niż 
teraz w V lidze. 

Zna pan w ogóle nowogardz-
kich zawodników, czy wchodzi 
pan w nieznany sobie teren?

Kilki  zawodników  pamiętam 
jeszcze  z  okresu,  gdy  pracowa-
łem w Inie Goleniów. Mówię tu 
choćby  o  braciach  Miklas.  Jest 
Konieczny, który już chyba grać 
nie będzie... Nie jest to dla mnie 
obcy zespół.

Wiele osób upatrywało przy-
czyn tak słabej postawy Pomo-
rzanina w tym, że zawodnicy 
nie trenują i trudno się z tym 
nie zgodzić. Czy ma pan jakiś 
pomysł by zmobilizować ich do 
uczęszczania na treningi?

Myślę,  że  jest  to  zadanie  nie 
tylko dla mnie, ale i dla nowego 
zarządu  klubu.  Więcej  na  ten 
temat  będziemy  mogli  poroz-
mawiać po pierwszym miesiącu 
pracy. Na dzień dzisiejszy trudno 
mi cokolwiek powiedzieć na ten 
temat.

I ostatnie pytanie. Głośnym 
echem odbiła się sprawa kon-
fliktu zespołu występującego 
w I klasie juniorów z drużyną 
seniorów. Prezes Norbert Dwo-
rak wyraźnie powiedział, że 
priorytetem będzie pierwszy 
zespół i wszystko będzie zależa-
ło od pana. Czy rozmawiał pan 
już z Pawłem Kaczmarkiem? 
Czy doszło do porozumienia i 
współpraca będzie układała się 
właściwie?

Doszliśmy do pewnego poro-
zumienia. Zresztą nie widziałem 
nawet  żadnego  zacietrzewienia 
Pawła  w  sprawie  oddania  tych 
zawodników. Myślę, że to wszyst-
ko wyjdzie na korzyść nas obu. 
Nie  chciałbym  przeszkadzać 
Pawłowi w budowaniu zespołu. 
Przyjrzę się tym młodym zawod-
nikom. Większość z nich to rocz-
nik 1990, więc nie podejrzewam, 
żeby  kilku  od  razu  wskoczyło 
do  pierwszego  zespołu.  Zresz-
tą  uzgodniliśmy,  że  przy  tych 
ważniejszych  meczach  pomogę 
Pawłowi,  jeżeli  jego  zawodnicy 
będą  trenowali  z  seniorami.  A 
to tylko może być z korzyścią dla 
całego klubu, nie tylko dla mnie 
i dla Pawła.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał 

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1.  Vineta Wolin  16  35  33-12
2.  Hutnik EKO TRAS Szczecin  16  32  24-9
3.  Piast Chociwel  16  31  20-13
4.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój  16  29  30-29
5.  Polonia Płoty  16  29  30-30
6.  Sparta Gryfice  15  25  28-18
7.  Odra Chojna  16  24  34-28
8.  KP Police II  16  22  18-20
9.  Kluczevia Stargard  16  21  25-23
10.  Świt Szczecin  16  21  28-33
11.  GKS Mierzyn  16  20  25-25
12.  Stal Lipiany  16  18  24-33
13.  Kłos Pełczyce  16  17  18-25
14.  Arkonia Szczecin  16  16  23-26
15.  Mieszko Mieszkowice  15  15  20-20
16.  Pomorzanin Nowogard  16  0  13-49

Dla przypomnienia podajemy tabel V ligi po zakończeniu rundy 
jesiennej. Zdaniem nowego trenera spadek jest ju przesądzony. 
Nawet po pobieżnej analizie trudno się z tym nie zgodzić. 
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�K WADRAT�
ul. Armii Krajowej 49

NOWOGARD
Tel. 091-39-21-470

(po byłej przychodni)

MEBLE
dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

Transport gratis na terenie miasta Serdecznie zapraszamy

ul. Warszawska 9

NOWOGARD
Tel. 091-39-25-476

PIWNICA BIEDRONKA (główne wejście)

Str efy
przyjaznych

cen

NIE PRZEPŁACAJ - KUPUJ TYLKO U NAS

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

TANIE OPŁATY WSZYSTKO - 0.90 PLN

GOTÓWKOWE
HIPOTECZNE i SAMOCHODOWE

KONSOLIDACYJNE

UBEZPIECZENIA FOTO - BOŻENA
72-200 Nowogard
ul. 3-go Maja 48

Tel. 091 39 26 953
Tel.kom. 501 054 706

Na Życie
i Mieszkaniowe

KREDYTY

LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY
Gryfice, ul. Bracka

(środkowy budynek trojaków)
tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00
W SOBOTY 10.00 - 14.00

tel. 091 392 12 77,tel./fax 091 392 56 39

FABRYKA
OKIEN
I DRZWI PCV
Nowogard
ul. 3 Maja 31

CMYK

LEKARZ 
UROLOG

przyjmuje w czwartki 
dwa razy w miesiącuw 
NZOZ “PRAXIS” przy 

ulicy Dworcowej 2
w Nowogardzie. 

Rejestracja codziennie
pod nr. telefonu 
(091) 392 07 87.
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Sprzedaż i serwis 
komputerów i kas fiskalnych

PHU SMJ
Serocki Mariusz

HURTPOL
NOWOGARD, MŁYNARSKA 1A

ZAPRASZA NA
ŚWIĄTECZNĄ 

PROMOCJĘ
SZCZEGÓŁY STR.5

reklama reklama NaSZYM STaŁYM 
I PRZYSZŁYM KlIENTOM 
ZdROWYCh, WESOŁYCh 

I ROdZINNYCh ŚWIĄT, 
SZCZĘŚlIWEGO NOWEGO ROKu

życzą 
pracownicy Biura 

Kredytowego ŻaGIEl 

Do szopy...
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Punkt Konsultacyjny Interwencji Kryzysowej 
przy Parafii św. Rafała Kalinowskiego, 

ul. Jana Pawła II w Nowogardzie
Tel. 662 959 640

czynny 
poniedziałek od 16.00 do 19.00, czwartek od 15.00 do 19.00

reklama

Opłaty wędkarskie 
Koła PZW “Tęczak”

Opłaty przyjmowane są 
na Placu Wolności 

w b. Hotelu 
„Cisy”

 pok. 115 
w poniedziałki 

i piątki 
od 15.00 do 17.00.

Historia 
Świąt Bożego 
Narodzenia

Uwaga
Drodzy Czytelnicy!

Na każdej tekstowej stronie dzisiejszego 
wydania znajdziecie Państwo tekst w ramce 
oznaczony swiąteczną ozdobą. Przeczyta-
cie tam o historii  Świąt, wigili, opłatkach, 

choince i szeregu świątecznych i wigilijnych 
obrzędach i zwyczajach. 

Nie znamy dokładnej daty nar-
odzin Jezusa. Święto Bożego Nar-
odzenia w Rzymie obchodzono na 
pewno w 326 r., a wprowadzono 
je o wiele wcześniej. W II wieku 
w tym samym dniu chrześcijanie 
obchodzili 3 święta: Boże Nar-
odzenie, Chrzest Pański i Epifanii 
(Objawienia). Boże Narodzenie 
obchodzono najpierw 2 lub 6 sty-
cznia, potem przeniesiono je na 
25 lub 28 marca, 18 lub 19 kwiet-
nia, 20 maja, a wreszcie 25 grud-
nia. Najstarsze zapiski dotyczące 
obchodzenia Narodzin Chrystusa 
w tym dniu znajdują się w „Chron-
ografie” (kalendarzu) Filokratesa z 
354 r. Jednak dopiero w V wieku 
Kościoły Wschodu i Zachodu 
ostatecznie przystały na tę datę. 
Kościół ormiański do dziś 6 stycz-
nia obchodzi równocześnie święto 
Epifanii (Objawienia) i Boże Nar-
odzenie.

Początkowe Boże Narodzenie 
trwało tylko jeden dzień – 25 
grudnia. W III wieku kościoły 
wschodnie zaczęły obchodzić to 
święto 6 stycznia jako Objawienie 
Boga-Pana (Teofania lub Epifania) 
połączone z chrztem w Jordanie. Z 
biegiem czasu wydzielono 2 uro-
czystości: 25 grudnia – Boże Naro-
dzenie i 6 stycznia – na Wschodzie 
chrzest Jezusa w Jordanie, a na 
Zachodzie Epifania (Trzech Kró-
li). Dzień świętego Szczepana (26 
grudnia) dołączono pod koniec IV 
wieku. Podobnie stało się z dniami: 
Jana Apostoła i Ewangelisty (27 XII) 
i Świętych Młodzianków (28 XII), 
a w Kościele wschodnim dodano 
też dzień apostołów Piotra i Pawła. 
W dawnej Polsce w dniu świętego 
Szczepana przyjmowano służbę 
na następny rok (umowa o pracę 
tradycyjnie wygasała w Wigilię). 
Dokonywano tego zazwyczaj w 
karczmach. Alkohol lał się wtedy 
strumieniami i często dochodziło 
do bójek. W drugim dniu Świąt Bo-
żego Narodzenia tradycyjnie świę-
cono w kościołach owies (rzadziej 
groch, jęczmień czy bób), którym 
po mszy obsypywano księdza, na 
pamiątkę ukamienowania pierw-
szego męczennika. Etnologowie 
sądzą, że obyczaj ten wywodził się 
z magicznego zabiegu posypywa-
nia zbożem ludzi i dobytku w celu 
zapewnienia im zdrowia, szczęścia 
i urodzaju.

Joanno wróć!
Już trzy miesiące temu wyszła z domu i do tej pory nie wróciła piętnastolet-

nia mieszkanka Miętna Joanna Mielczarek. Niepokojący się rodzice apelują 
do niej by się odezwała, by wróciła na święta do domu, bo nic jej nie grozi, 
wszystko będzie w porządku. Apelują również do wszystkich, którzy mogliby 
cokolwiek wiedzieć o jej losie o kontakt z policją. 

Joanna wyszła z domu 5 września 
i do tej pory nie powróciła. Ubrana 
była w spodnie dżinsowe koloru 
popielatego, marynarkę dżinsową 
w kolorze niebieskim oraz pół-
buty zamszowe koloru jasnego. 
Rysopis: wzrost 176 cm, szczupła 
budowa ciała, włosy długie ciemny 
blond, oczy ciemne, twarz okrągła, 
nos i uszy małe, pełne uzębienie. Znaki 
szczególne to narośl na lewym uchu. 
Ktokolwiek posiada informacje o 
zaginionej mogące przyczynić się 
do ustalenia jej miejsca pobytu lub 
okoliczności zaginięcia, proszony jest 
o kontakt z policją pod alarmowymi 
numerami telefonów 997 i 112.

Ag

Naszym Reklamodawcom, 
Czytelnikom i Sympatykom 
najserdeczniejsze życzenia  

pięknych, niezapomnianych 
Świąt Bożego Narodzenia,  

które przyniosą radość i wzruszenie,  
oraz wzajemną życzliwość 

składa wydawca, zespół redakcyjny 
i pracownicy firmy Poligraf

Praca w wigilię
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-

łecznej informuje: „Pracodawcy sto-
sując zasadę przeciętnie 5 - dniowego 
tygodnia pracy mogą wyznaczyć 
dniem wolnym każdy dzień tygo-
dnia. 

Takim dniem w 2007 roku może 
być 24 grudnia czyli wigilia. Zgodnie 
z Kodeksem Pracy taki wolny dzień 
należy odpracować w innym terminie 
np. w sobotę”.

Ponadto pracodawca może podjąć 
samodzielną decyzję o usprawiedli-
wieniu nieobecności personelu przez 
część dnia pracy i zwolnić ich np. w 
wigilię o godz. 12.00

W takim wypadku nie wolno 
pracownikom potrącać uposażenia 
za te nieobecne w pracy godziny. 
Ta zasada jest dość powszechnie 
stosowana. Niestety nie wszyscy 
mogą z niej skorzystać – są zakłady 
, służby i instytucje gdzie ze względu 
na społeczną użyteczność lub stoso-
wane technologie praca jest ciągła, a 
obecność pracowników bezwzględnie 
wymagana.

LMM 

Wymiana 
dowodów

Urząd Miejski w Nowogardzie 
informuje, iż Biuro Dowodów Oso-
bistych w dniu 24.12.2007 r. (Wigilia) 
oraz w dniu 31.12.2007 r. (Sylwester) 
jest czynne do godz. 12.00
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Informujemy, że   

�1 grudnia �007 r.
piątek w godz.  8.15 - 9.15 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 

Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!
reklama

reklama

Salon Fryzjerski „STYL” 
Dorota Banasik (k. Biedronki)

został przeniesiony 
do STUDIA 

URODY „STYL”

przy ul. Boh. Warszawy 5
Tel. 697 97 12 29 

Serdecznie zapraszamy

reklama

PCK w Nowogardzie 
w dniu 22.12.2007 roku w godz. od 9.00 do 13.00  

pzeprowadzi kwestę publiczną,
 z której dochód przeznaczony będzie na zakup upominków 

dla dzieci z terenu Nowogardu” 
  Zbiórkę przeprowadzimy na podstawie 

Decyzji nr 3/ 07 wydaną przez  
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 

z dnia 5 marca 2007 roku zezwalającą PCK na przeprowadzenie 
zbiórek publicznych na terenie całego województwa. 

Kwestować będą uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2, 
oraz II LO w Nowogardzie.

Słowo wigilia pochodzi od łacińskiego vigiliare – czuwać oraz 
vigilia – czuwanie, straż nocna. Tradycja czuwania przed wielkimi 
świętami jest bardzo stara. Mamy z nią do czynienia już w Starym 
Testamencie. W domach Izraelitów w wigilię (wieczór poprze-
dzający dzień świąteczny) szabatu przygotowywano wszystko, co 

niezbędne do świętowania. Wieczór taki był zresztą uważany za 
początek święta. Chrześcijanie Wigilię Bożego Narodzenia obchodzą od VIII 
wieku. Dzisiejszy sposób spędzania Wigilii pojawił się w Polsce w XVIII wieku, 
a rozpowszechnił – w XIX wieku. Wówczas (i dzisiaj!) był to dzień niezwykły, 
pełen dziwów, magii i czarów

Bóg się rodzi, moc truchleje…

Narodziny i śmierć to wydarzenia, któ-
re stanowią codzienną osnowę rzeczywi-
stości najgłębiej i najmocniej angażującą 
nasze uczucia, które sprawiają, że tak 
wiele się zmienia w ostatecznym obrazie 
naszego życia.

W tę ludzką egzystencję wkarczają 
szczególne narodziny i szczególna śmierć 
– narodziny Syna Bożego i Jego śmierć na 
krzyżu. Śmierć, która po trzech dniach 

kończy się zmartwychwstaniem. I oto 
Bóg Syn staje się protoplastą ludzkiego 
losu i źródlem niezmąconej nadziei na 
wieczność, która przekracza granicę 
ziemskich uwarunkowań.

Boże Narodzenie – czas świętowania 
wydarzenia, które daje tak wyraźny w 
ludzkim rozumieniu początek zbawczej 
misji Bożego Syna. Lubimy te święta, 
święta pokoju i pojednania. Lubimy to 
wszystko co jest obyczajem i anturażem 
tych Świąt, Wigilię, choinki, pasterki, 
świąteczne dekoracje, rodzinne spotka-
nia. Jak pasterze do Betlejem zbiegamy 
się do domowych ognisk, aby być razem 
i razem nucić kolędę „Bóg się rodzi, moc 
truchleje…”.

W imieniu Redakcji Dziennika Nowo-
gardzkiego składam Państwu najlepsze 
świąteczne życzenia i aby wiele w nas z 
tych kolejnych Bożych Narodzin pozo-
stało dobrego.

Marek Słomski

Sołtysi w Ratuszu
17 grudnia br., odbyło się ostatnie 

w 2007 roku spotkanie burmistrza 
Nowogardu z sołtysami sołectw gmi-
ny Nowogard. W spotkaniu udział 
wzięli (oprócz burmistrza i sołtysów) 
kierownik wydziału Gospodarki Ko-
munalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska Tadeusz Fiejdasz, kie-
rownik wydziału Rozwoju Lokalnego 

i Funduszy Tobiasz Lubczyński, kie-
rownik wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami, Geodezji i Rolnictwa 
Zdzisław Bogdański oraz powiatowy 
lekarz weterynarii dr Zdzisław Czer-
wiński. Podczas spotkania podsumo-
wano 2007 rok, omówiono aktualne 
problemy a także przedstawiono 
plany na rok 2008.                    LMM
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Wieczerza chłopska skła-
dała się z 7 potraw (7 dni 
tygodnia), szlachecka z 9 
(9 chórów anielskich), a 
magnacka z 11. W innych 
miejscach Polski zwyczaj 
nakazywał, aby potraw był 6, 
12 lub inną wielokrotność 6. 
Zawsze były to dania postne, 
sporządzone z darów lasu, 

pól, ogrodów, stawów, rzek 
i jezior. Każdej z nich należało spróbować, aby 
niczego w nadchodzącym roku nie zabrakło. Nie 
wolno było spożywać mięsa zwierząt, ponieważ 
tego dnia wszystkie stworzone przez Boga istoty 
żywe tworzyły jedną rodzinę.

Na wszystkich sto-
łach obowiązkowo 
musiał być mak. Ro-
biono z niego zupę, 
dodawano do klusek 
i kasz. Najsłynniej-
szą polską potrawą 
wigilijną jest jednak 
kutia, symbol jedności 
świata żywych i umar-
łych. Sporządzano ją 
z całych, obłuskanych 
ziaren pszenicy, z maku i miodu. Potem dla smaku 
dodano bakalie. Pszenica była znakiem odradzają-
cego się życia, mak – spokojnego i głębokiego snu, 
a miód – słodyczy, czystości i zwycięstwa nad złymi 
mocami. We wsiach położonych nad wodami je-
dzono ryby przygotowywane w rozmaity sposób. 
W domach szlacheckich i magnackich podawano 
na stół po 12 potraw rybnych traktowanych jako 
jedno danie.

Snopy słomy stawia-
no w kącie izby za szafą 
lub skrzynią. Słomę 
upychano także za bel-
ki, a w oknach zatykano 
krzyże ze źdźbeł. W 
przemyskiem karbo-
wy przynosił na dwór 
cztery snopy do pokoju 
jadalnego z życzeniami 
wesołych świąt. Pan 

domu łamał się z nim opłatkiem i częstował mio-
dem. Potem karbowy stawiał w czterech rogach 
pokoju snopy pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa 
lub grochu albo koniczyny. W domach mieszczan 
siano kładziono pod obrusem. W niektórych 
wsiach w sieradzkiem lub łęczyckiem do izby 
przynoszono siano nie dojedzone przez konie lub 
woły. Najlepsze było te wyjęte zza drabiny wołu. 
Dlaczego właśnie wołu? Otóż Dzieciątko chciało 
mieć to zwierzę przy sobie, aby grzać się jego 
ciepłem. Gdzieniegdzie słoma i siano znajdowały 
się także na kościelnych podłogach. W 1780 r. 
zabronił tego biskup krakowski J. Olechnowski. 
Siano i słoma, oprócz zapewniania dobrych żniw, 
symbolizowały ubóstwo Świętej Rodziny w stajen-
ce. Są one także wspomnieniem słowiańskiej ofiary 
dla bożka Ziemiennika. Wiązki słomy rzucano 
pod sufit („ciskanie kop”), co miało gwarantować 
wysokie plony. Biały obrus przypomina ołtarz i 
pieluszki małego Jezusa. W południowej Polsce na 
stół sypano ziarna zbóż, grochu, maku, soczewicy 
i dopiero na nich stawiano miski z jedzeniem.

Swiąteczna zaduma

Kochać to znaczy…
Kochać to znaczy dotknąć, zo-

baczyć – pisał nielubiany przez 
tych, którzy i PRL-u nie lubią 
Władysław Broniewski. Przywo-
łuję te słowa by wyjaśnić, że „do-
tknąć, zobaczyć” ma ogromne 
znaczenie. Każdy z nas chciałby 
wiedzę czerpać u żródła. Niestety 
nie jest to możliwe. Nie wszyscy 
pojadą do Eskimosów by z nimi 
porozmawiać i naocznie przeko-
nać się co kryje się w pocieraniu 
nosami zamiast pocałunków. 
Musimy uwierzyć podróżnikom, 
którzy tam byli. W czasie służby 
wojskowej spotkałem pułkow-
nika uznawanego za specjalistę 
od spraw chińskich. Jego wiedza 
była naprawdę imponująca. 
Byłem zaszokowany gdy w pry-
watnej rozmowie wyznał mi, że 
spraw chińskich to on nie zna! Na 
moje zdumienie powiedział tak: 
ja nie znam języka chińskiego, 
w Chinach nigdy nie byłem. 
Moja wiedza bierze się z pasji i 

pracowitości, dużo czytam. Ale 
mam świadomość, że czytam to 
co inni napisali, ba, to co inni 
chcieli przekazać. A w sprawach 
politycznyh pisze się na zamó-
wienie i zapotrzebowanie ekipy 
rządzącej. Więc jaka to wiedza, 
to przetrawiona papka!

Po tym przydługim wstępie 
wracam do teraźniejszości. W 
historii Polski zapisuje się po raz 
drugi data 13 grudnia. Tamten z 
1981 roku jest potępiany, surowo 
sądzony. Najciekawsze jest to, 
że im więcej lat mija od tej daty 
stan wojenny jest oceniany coraz 
gorzej,  coraz surowiej i przez 
rosnący z latami odsetek respon-
dentów. Czy to nie jest czasami 
wspomniany na początku „syn-
drom chiński”? Młodzi ludzie 
nie znają tamtych realiów, nie 
„dotknęli i nie zobaczyli”, ale po-
tępiają! Mają do tego prawo…

Mamy kolejny 13 grudzień 
– 2007 rok, Lizbona . Premier 

Donald Tusk podpisuje traktat 
reformujący Unię Europejską 
przy świetle jupiterów, po chwili 
odbiera gratulacje, a może gra-
tuluje prezydentowi Lechowi 
Kaczyńskiemu. Pięknie, tylko 
kto z nas ten traktat przeczytał? 
Czy przeczytał go premier, czy 
przeczytał go prezydent? Ani 
jeden ani drugi nie „dotknął i nie 
zobaczył”! Nie mógł tego zrobić, 
bo nie jest nawet możliwe prze-
czytać kilka tysięcy stron tekstu 
pisanego językiem prawników. 

Nie dziwmy się więc, że pre-
mier i prezydent jest zadowolony, 
a Janusz Korwin-Mikke pisze 
krótko: O wolność walczyliśmy 
przez pokolenia, tylko po to, 
by teraz Tusk oddał ją przy 
oklaskach prezydenta bez słowa 
sprzeciwu, dobrowolnie”. A czy 
Janusz Korwin – Mikke traktat 
przeczytał? Obawiam się, że 
traktatu nie kocha nie dotykając 
i nie patrząc…

Pomyślmy w te świąteczne dni 
kto mówi nam prawdę, kto chce 
dla nas dobrze, a kto mówiąc Pol-
ska myśli w głębi duszy: TKM!

Lesław M. Marek

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Opłatek dla samotnych
W dniu 15 grudnia 2007 roku w restauracji „Ratuszowa” odbyło 

się spotkanie opłatkowe dla osób samotnych. Przybyło ponad 50 
osób – niestety dwie panie nie doczekaly spotkania - pani Marci-
nowicz i pani Dudziak odeszły w ostatnich dniach…

Dzielenie się opłatkiem, spożywanie świątecznych potraw (pani 
Krysia przygotowała krokiety, barszczyk, śledzik i inne rybki), 
śpiewanie kolęd i wspominanie młodych lat. 

A czas tak szybko leci…

Spotkanie organizowane jest tradycyjnie od lat przez Polski Ko-
mitet Pomocy Społecznej.

Dzięki dotacji uzyskanej od Burmistrza i Rady Miejskiej  wolon-
tariusze PKPS zorganizowali nie tylko spotkanie, ale mogli także 
wielu osobom udzielić finansowego wsparcia (szczególnie na zakup 
lekarstw), przygotować paczki świąteczne dla dzieci, nieść pomoc 
rzeczową w postaci obuwia i pomocy szkolnych. W 2007 roku potrze-
bującym wydano także 25 ton żywności – mleko, mąka, kasza itp.

Jedna z uczestniczek spotkania  - pani Genowefa Makarewicz - tak 
opisuje kontakty z pracownikami Komitetu:

Jest takie miejsce gdzie wchodzi się śmiało,
Pracujące tam panie mile zapraszają.
Widać u nich uśmiech na twarzy,
Potrzebujących witają nawet po dwa razy.
Wolny swój czas poświęcają
I tak bardzo się starają
Mają wiele odwagi i siłę woli
Żeby służyć innym wtedy gdy coś boli.
To jest Polski Komitet Pomocy Społecznej właśnie
Zarząd pracuje chyba godzin dwanaście,
Bo tam pięknie jest poukładane,
W księgach wszystko zapisane…
Dlatego za to kochane panie
Należy Wam się podziękowanie! 

Prezes Zarządu PKPS Anna 
Brzost: „Zarząd PKPS nie posia-
da żadnych własnych funduszy. 
Bardzo trudno o sponsorów. 
Dlatego szczególnie gorąco dzię-
kuję Burmistrzowi i Radnym za 
okazaną nam pomoc – dzięki 
dotacji z UM mogliśmy nieść 
pomoc potrzebującym”.

LMM

Świąteczna Giełda 
Osobliwości

Klub Kolekcjonera w Nowo-
gardzie zaprasza w dniu 23 grud-
nia (niedziela) o godz. 11.00 do 
Nowogardzkiego Domu Kultury 
na Świąteczną Giełdę Osobli-
wości i Rozmaitości. (medale, 
monety, banknoty, karty, książki, 
klasery itp.).

Tadeusz Łukaszewicz  

Życzenia
Wszystkim członkom 
i sympatykom naszych 

kół z Klubu Kolekcjonera 
zdrowia, wytrwałości 

w zbieractwie i większej 
kasy na następne zbiory 

rzadkich okazów na Świę-
ta i nadchodzący Nowy 

Rok 2008  
życzy Zarząd
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DUŻA MOC - SUPER CENA

HUSQVARNA 55

Model do nawet trudnych zadań. Niezawod-
na, wytrzymała, wielozadaniowa o dużej
mocy - 3,4 KM

Cena promocyjna
brutto 1649 zł

Poprzednio 1899 zł

Autoryzowany diler: :
Resko, ul. Wojska Polskiego 68, tel. 091 395 10 87:
Nowogard, ul. Warszawska 5, tel. 091 392 68 57:
Łobez, ul. Rapackiego 22, tel. 091 397 68 29:

LICZBA MASZYN OGRANICZONA.
PROMOCJA DO 23.12.2007
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• SZAFKA

• PŁYTKI ŚCIENNE 
JuŻ Od 16 ZŁ

• WaNNY aKRYlOWE 
JuŻ Od 30 ZŁ
POZaGaTuNKOWE

• SZaFKI ŁaZIENKOWE 
JuŻ Od 50 ZŁ
POZaGaTuNKOWE

HURTPOL
NOWOGaRd MŁYNaRSKa 1a

ZESTaW 
ŁaZIENKOWY 

JuŻ Od 250 ZŁ

• LUSTRO 

• BaTERIa   Z MIESZaCZEM

• uMYWalKa
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Izba, w której spożywano 
wieczerzę, musiała być wy-
ściełana słomą na pamiątkę 
stajenki betlejemskiej. Wie-
czorem domownicy kręcili 
powrósła ze słomy i szli z 
nimi do sadu. Podchodzili do 
każdego drzewa owocowego 
i 3 razy zwracali się doń na-

stępującymi słowami: „Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus” i odpowiadali sobie: „Na wieki 
wieków amen”. Potem pytano się drzewa: „Drze-
wino, cy śpis, cy zyjes? Chrystus się nam naro-
dził: jak śpis, to staj na ten Nowy Rok!”. A później 
krzyczano głośno: „Będzie rodziła, nie ucinaj! 
Nie będzie rodziła, utnij ją!”. I biedne drzewko 
dostawało obuchem siekiery! W innych rejonach 
domownicy, po powrocie z pasterki, szli do sadu 
i potrząsali drzewami ze słowami: „Obudźcie się, 
bo narodził się Jezus Chrystus”.

Liczba biesiadników przy 
wieczerzy musiała być parzy-
sta. Najgorzej było wtedy, gdy 
było i 13 (liczba uczestników 
Ostatniej Wieczerzy). Dlacze-
go tak musiało być? Ponieważ 
jednemu z uczestników „nie-
parzystej” wieczerzy groziła 
śmierć! W takim przypadku należało zaprosić 
do stołu żebraka lub parobka. Wigilia była zwy-
czajowym dniem wygasania umów o pracę. Pa-
robek najmował się ponownie w dzień świętego 
Szczepana (drugi dzień Świąt). Przy stole zasiadał 
więc jako człowiek wolny i równy gospodarzom. 
Mógł więc pić, hulać i psocić do woli!

Przy stole siedziano zwykle 
według wieku, aby „tymże 
umierać porządkiem”. Niko-
mu, oprócz pani domu, nie 
wolno było wtedy wstawać 
ani rozmawiać (aby w domu 
nie było kłótni i gadulstwa). 
Pamiętajcie szczególnie o 

tym, aby nie wstawać w trakcie wieczerzy! Źle 
jest także, gdy ktoś zobaczy wtedy swój cień na 
ścianie. Nie można dopuścić również do tego, 
aby w izbie paliły się tylko 3 świece. Wszystkie 
te rzeczy oznaczają Twoją rychłą śmierć!

Z kultu duchów przodków 
wywodzi się nasza piękna trady-
cja zostawiania wolnego miejsca 
dla „wędrowca”. W rzeczywisto-
ści było ono przeznaczone ducha 
przodka. Każdy, zanim spoczął 

na krześle, dmuchał na nie i szeptem przepraszał 
duszyczkę, która chciała usiąść właśnie na jego (jej) 
miejscu. Ogień w piecu płonął przez całą noc, aby 
dusze mogły się przy nim ogrzać.

Gospodarz dawał jeść naj-
pierw koniom – dziękując im 
za ciężką pracę, potem cielętom 
– „żeby się dobrze darzyły”, a 
na końcu krowom – aby były 
mleczne. Na Podhalu inne zwie-
rzęta nie zasługiwały w tym dniu na szczególny 
posiłek. A już na pewno nie pies, który „szczekał 
raz na Pana Jezusa”.

Waldemar Kondraciuk przeszedł 
na emeryturę

W środę w Restauracji „Kamena” odbyło się świąteczno – noworoczne spotkanie dyrektorów nowo-
gardzkich szkół z przedstawicielami władz samorządowych. Jednak najważniejszym punktem spotkania 
było pożegnanie wieloletniego dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelewie Waldemara Kondraciuka, 
który wraz z końcem roku przechodzi na zasłużoną emeryturę.

Urząd miasta reprezentowali 
kierownik Wydziału Edukacji 
Marlena Marchewka, wicebur-
mistrz Artur Gałęski i burmistrz 
Kazimierz Ziemba, który w kilku 
słowach podsumował mijający 
rok. Po tym nastąpił główny 
punkt imprezy czyli pożegnanie 
Waldemara Kondraciuka. Były 
więc kwiaty, wzniosłe słowa 
podziękowania, a także prezent 
od kolegów i koleżanek dyrek-
torów. 

Nowym dyrektorem Szkoły 
Podstawowej w Strzelewie zosta-
nie Agnieszka Forgiel.

AgWaldemar Kondraciuk żegnany przez koleżanki i kolegów

Pół roku Koalicji na Rzecz 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

21 czerwca podpisano deklarację powołującą do życia Koalicję na rzecz Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie, więc dziś mija pół roku jej działania. Jest to znakomity czas wstępnych podsumowań i dla-
tego we wtorek w sali posiedzeń nowogardzkiego Ratusza odbyła się poświęcona temu konferencja.

Celem koalicji jest wspólne 
działanie instytucji i organi-
zacji, tak by możliwie szybko 
wykrywać problemy i skutecznie 
pomagać osobom nimi dotknię-
tymi. W tym celu powołano do 
życia Zespół ds. Przeciwdziała-
nia Przemocy Domowej, Zespół 
Interdyscyplinarny oraz Zespół 
Interwencji Kryzysowej.

We wtorkowej konferencji 
udział wzięli przedstawiciele 
sądu, policji, szkół z terenu 
miasta i gminy, pomocy spo-
łecznej, specjalistycznej po-
radni terapeutycznej, kościoła, 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Goleniowie. Miasto 
reprezentował wiceburmistrz 
Artur Gałęski.

„Podczas konferencji staraliśmy 
się dokonać pewnego podsu-
mowania, wprowadzić pewne 
udoskonalenia w opracowanym 
systemie. – powiedział nam je-

den z twórców koalicji Tomasz 
Macul – Przyjęliśmy pewne za-
łożenia na przyszły rok. Jednym 
z nich jest akcja „Dzieciństwo 
bez przemocy”. Mamy nadzieję, 
że dostaniemy jakieś wsparcie 
ze strony gminy. Planujemy też 
opracowanie takiego programu i 
wystąpienia o dofinansowanie z 
funduszów strukturalnych.”

Jak zapewnił nasz rozmówca 
współpraca instytucji tworzą-
cych Koalicję układa się zna-
komicie i inne gminy powiatu 
goleniowskiego wzorują się na 
nowogardzkich rozwiązaniach. 
Ale Koalicja to nie tylko plany i 
programy, to również konkretna 
pomoc. 

„W ciągu pół roku działania 
nadaliśmy bieg ponad trzydziestu 
sprawom. To świadczy o tym, że 
diagnozowanie zjawiska zaczyna 
funkcjonować tak jak powinno. 
Te osoby korzystały z pomocy 
psychologicznej czy prawnej i to 
są już konkretne rodziny, którym 
pomoc została udzielona.” – koń-
czy Tomasz Macul.

Ag
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Z powodu
 śmierci mamy
serdeczne wyrazy 

współczucia
dyrektorowi 

Kazimierzowi 
Lembas

składa 
Administracja Szpitala

koNdoleNCJe

Nazwa opłatek po-
chodzi z łacińskie-
go „oblatum” – „dar 
ofiarny”. Jest to rodzaj 
przaśnego chleba wy-
piekanego w formie 
bardzo cienkich, bia-
łych płatków, uży-

wanych w katolickiej mszy, a w polskiej tra-
dycji także podczas wieczerzy wigilijnej. 
Dużego opłatki (hostie), konsekrowane pod-
czas mszy, i mniejsze okrągłe komunikanty 
przeznaczone do komunii świętej wiernych 
są okrągłe, a opłatki wigilijne - prostokątne.  
Wypiekano go na plebaniach i w klasztorach 
zakonników (ze względu na sakralne przezna-
czenie chleba), a po domach roznosili je księża, 
organiści, kościelni, ministranci, siostry zakon-
ne lub przekupki (w XVI wieku). Mało ludzi o 
tym wie, że te smarowane miodem uchodziły za 
wielki przysmak dzieci. Ba, opłatki były także 
znakomitą zakąską do wina!

Dzisiejsza choinka bożo-
narodzeniowa pojawiła się 
najprawdopodobniej w XV-
XVI wieku we francuskiej 
Alzacji. W XV-wiecznej Eu-
ropie, w okresie Świąt Bożego 
Narodzenia, znajdowały się w 
domach zielone gałązki sple-
cione w wieniec lub wiązane 
i wieszane na suficie. Często 
była to mała sosna, świerk 
lub inne iglaste. Mógł to być także czub drzewa 
zawieszony wierzchołkiem do dołu. Ozdobioną 
choinkę na początku XVI wieku przedstawił na 
swym sztychu Łukasz Cranach. W XVIII wieku 
znano ją na niemieckich dworach magnackich. 
Szerzej rozprzestrzeniła się po Europie po woj-
nach francusko-pruskich w połowie XIX wieku. 
Właśnie w tym stuleciu zwyczaj ten przywę-
drował z Niemiec do Polski za pośrednictwem 
żołnierzy i urzędników pruskich. Jako pierwsi 
przejęli go w latach 1794-1807 mieszczanie nie-
mieccy i ewangelicy w Warszawie. Na polskiej wsi 
została spopularyzowana dopiero w XIX wieku. 
Na Mazurach zwyczaj stawiania choinki przyjął 
się dopiero około 1910 r., na rzeszowszczyźnie 
– przed pierwszą wojną światową, a w górskich 
wioskach w latach 20-ych i 30-ych XX wieku.

Czytelnicy piszą…

Razem zrobimy lepiej!
Przyjacielem jest ten, kto w czasie deszczu odda Ci swój parasol

Zapraszam mieszkańców 
naszej gminy do dyskusji i 
wyrażenia opinii w sprawie 
budowy drogi do Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 
II (popularnej „trójki”). Droga 

byłaby przedłużeniem ulicy 
Jana Pawła II.

Każda szkoła zasługuje na 
piękną drogę, pośród ozdob-

nych drzew i kwiatów. Po takiej 
drodze powinna przemieszczać 

się młodzież tak bardzo uko-

chana przez Jana Pawła II.
***

Aktualnie młodzież intui-
cyjnie wybiera najkrótszą drogę 

– idąc do szkoły wydeptuje 
trawę wskazując jednoczesnie 

trasę przyszłej ulicy.
***

To co zostanie zbudow-
ane obecnie będzie służyło 

następnym pokoleniom. 
Decyzja o sposobie zagospo-

darowania tego terenu powinna 

więc być podejmowana po kon-
sultacjach.

Czasem warto zapłacić 
wyższą cenę, decyzję zmienić, 
dostosować do potrzeb ogółu 
po to,   by stworzyć jak najlep-

sze dobro wspólne!
***

Proszę Państwa o opinie w tej 
sprawie. Gdy okaże się, że jest 
akceptacja pomysłu napiszemy 

do Rady Miejskiej stosowną 
petycję. Uwagi i spostrzeżenia 

proszę kierować do mnie za 
pośrednictwem redakcji.
Z najlepszymi życzeniami z 

okazji Świąt Bożego Narodzenia 
mieszkanka Osiedla Gryfitów

HS

Świąteczny stroik

Konkurs rozstrzygnięty!
Na konkurs wpłynęło 61 prac ze szkół:
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowogardzie
- Gimnazjum Nr 2 w Nowogardzie
- Szkoła Podstawowa w Orzechowie
- Szkoła Podstawowa w Błotnie
- Szkoła Podstawowa w Strzelewie
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Nowogardzie
- Przedszkole Nr 4 w Nowogardzie
oraz od osób indywidualnych z Nowogardu, 

Grabina i Lestkowa.
 Komisji oceniająca w składzie:
1.       Zofia Frydryk
2.       Barbara Źróbek
3.       Agnieszka Zgieb  
wydała nastepujący werdykt:
W kategorii DZIECI DO LAT 12 dyplom lau-

reata otrzymują:
- Mikołaj Kaczmarek – Przedszkole Nr 4 No-

wogard, 
- Beata Husiatyńska – SP Strzelewo, 
- Monika Zagórowska – SP Nr 3 Nowogard, 

- Ania Bienias – SP Strzelewo, 
- Piotr Dankowski – SP Nr 3 Nowogard, 
- Dominika Rasińska – SP Nr 3 Nowogard,
W kategorii MŁODZIEŻ DO LAT 19 dyplom 

laureata otrzymują:
- Joanna Mielewczyk – SP Nr 4 Nowogard, 
- Aleksandra Kubiak – Gimnazjum Nr 2 No-

wogard,
W kategorii DOROŚLI dyplom laureata 

otrzymują:
- Joanna Szumiewicz – Grabin, 
- Sylwia Lubczyńska – Nowogard, 
- Agata Wojciechowska – Lestkowo.
Komisja oceniała prace pod względem orygi-

nalności i wykorzystania naturalnych materiałów, 
a także estetyki wykonania. Dyplomy wraz z 
upominkami można odbierać od 7 stycznia 2008 
r codziennie (oprócz środy) u p. Zofii Frydryk w 
Nowogardzkim Domu Kultury w gabinecie nr 2, 
w godz. od 12.00 – 16.00. 

Opr. LMM

Elemelek w Żabowie 
W piątek 14. XII. 2007 r. 

Szkoła Podstawowa w Żabowie 
gościła nietypowych  
gości. Odwiedzili nas aktorzy 
z Agencji Artystycznej „DZI-
DEK” ze Szczecina. Zaprezen-
towali spektakl pt. „Świąteczni 
Goście Wróbelka Elemelka”. 
Całe przedstawienie było bar-
dzo dynamiczne, aktorzy po-
przez zabawę angażowali ucz-
niów naszej szkoły do aktyw-
nego udziału w przedstawieniu. 
Śpiewaliśmy znane kolędy 
przy okazji poznając tradycje 
związane ze Świętami Bożego 
Narodzenia. Z niecierpliwością 
czekamy na następne spotkanie.

(inf. własna)
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Na radosne dni Świąt Bożego Narodzenia, 
pragniemy wszystkim mieszkańcom 

Gminy Nowogard 
złożyć najserdeczniejsze życzenia. 

Niech nadchodzące piękne chwile nastroją nas 
pozytywną energią, dobrem i wzajemną życzliwością. 

Życzymy, by tegoroczne święta były dla każdego z Państwa 
czasem magicznym, spędzonym 

wśród najbliższych
 w ciepłym, rodzinnym klimacie.

Burmistrz Nowogardu 
Kazimierz Ziemba

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Marek Krzywania

Kolęda to 
pieśń zwią-
zana ze świę-
tem Bożego 
Narodzenia 
i obrzędami 
noworoczny-
mi. Nazwa ta 

pochodzi od łacińskiego „calen-
dae”, które oznaczało pierwszy 
dzień miesiąca lub roku. Kolędy 
nie są pieśniami stricte religijnymi 
(choć śpiewa się je także w koście-
le). Śpiewali je chłopcy chodzący 
po wsiach. Takie pieśni zawsze 
złożone były z 3 części: życzeń 
powodzenia, szczęścia i urodzaju, 
prośby o datek i podziękowania 
za dar (zwane podarzem lub też 
kolędą). Kolędami zwano także 
wszystkie podarunki noworoczne. 
Z czasem termin ten przylgnął 
do Świąt Bożego Narodzenia i do 
pieśni śpiewanych z okazji narodzin 
Jezusa.

Pierwsze wzmianki o kolędni-
kach w Polsce 
pochodzą z XVI 
wieku, ale na 
pewno tradycję 
tę pielęgnowa-
no już wcześ-
niej. Obchody 
kolędnicze były 
znane w całej 
Europie, a ich 
początki sięgają 
średniowiecza. 
Po wsiach cho-
dzili: król Herod, 
śmierć, diabeł, anioł i pasterze, cza-
sem turoń, baran i koza. Byli też i 
tacy, którzy prowadzili ze sobą żywe 
zwierzęta. W zamian za kolędowa-
nie dostawali od gospodyni jajka, 
strucle z makiem lub serem. Gospo-
darze dawali zwykle drobne pienią-
dze. Kolędnicy, wychodząc z domu 
i kierując się do sąsiadów, śpiewali: 
„Zdrowia, szczęścia Wam życzymy-
Żebyście długo żyli,A po śmierci w 
niebie byli.”

„Pomagamy Natalii”
Dnia 16 grudnia 2007r. podczas Jasełek ucznio-

wie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie 
zbierali pieniądze dla swojej koleżanki ze szkoły 
Natalii Kielar, która choruje na padaczkę skryto 
pochodną. Niedawno okazało się również, że 
Natalia zachorowała na cukrzycę. Potrzebna jest 
pompa insulinowa, która pomoże dziewczynce 
normalnie funkcjonować w tej chorobie. Zebrana 
kwota wysokości 317 zł będzie przekazana na konto 
Natalii. Organizatorami kwesty były Lidia Tatara, 
Edyta Kamińska i Anna Szymańska, które planują 
dalsze imprezy dla Natalii. Rodzice oraz organi-
zatorzy dziękują za pomoc ks. Proboszczowi i ks. 
Marcinowi. Podajemy konto Natalii Kielar gdzie 
można wpłacać pieniądze, które będą przeznaczone 
na pompę insulinową. 

 Z góry bardzo wszystkim ludziom 
dobrej woli DZIĘKUJEMY ! 

Polski Czerwony Krzyż 
Zarząd Rejonowy w Nowogardzie
B.S. Goleniów oddz. Nowogard, 
Nr konta: 56937510124200066420000010
Na rzecz. Natalii Kielar

W dniu Twoich 33 urodzin Tobie 

mężu kochany
 składam 

najserdeczniejsze  życzenia 
zdrówka i powodzenia w dalszym 

życiu wspólnym. Żona Beata 
z kochającymi dziećmi

żyCzeNia

żyCzeNia

Jasełka w Szkole 
Podstawowej Nr 1

W czwartek 13 grudnia 2007r. 
w Szkole Podstawowej nr 1 odbył 
się drugi, z serii planowanych Dni 
Otwartych. W ramach Dnia Ot-
wartego, rodzice naszych uczniów 
mieli kolejną okazję do indywidu-
alnych rozmów z pedagogami, a 
także do uczestniczenia w Jasełkach 
i kiermaszu. Niepowtarzalny nastrój 
dni przedświątecznych przywołuje 
uśmiech na twarzy, a emocje koja-
rzące się z nim nie pozwalają o nich 

zapomnieć. 
Święta Bożego Narodzenia to 

święta, na które wszyscy czekamy i 
pozostają długo w pamięci każdego 
z nas. Z tej to okazji uczniowie na-
szej szkoły wystawili dla rodziców i 
nauczycieli Jasełka, które są tradycją 
szkoły. Na tle dekoracji, w przepięk-
nych strojach przy śpiewach kolęd, 
wszyscy rodzice i nauczyciele mogli 
podziwiać młodych aktorów, którzy 
odegrali rolę narratora, aniołów, 

pasterzy, Maryi, Józefa, Trzech Króli. 
Przedstawienie Jasełek dla niektó-
rych dzieci, rodziców i nauczycieli 
było wielkim przeżyciem i dało 
możliwość poczucia Świąt Bożego 
Narodzenia. Opiekę nad młodymi 
artystami sprawowała siostra Liliana, 
panie Iwona Nazarczyk i Elżbieta 
Kwiatkowska, nad oprawą muzyczną 
czuwał pan Piotr Kędzia,a wspaniałą 
dekorację wykonała pani Katarzyna 
Gnacińka-Olczyk.

Po obejrzeniu Jasełek rodzice mogli 
zakupić na kiermaszu różne gliniane 
naczynia, którego organizatorką była 
pani Katarzyna Gnacińka-Olczyk.

Dziękujemy wszystkim rodzicom 
za udział w Jasełkach kiermaszu.  

(inf. własna)

Sylwestrowe szaleństwo...
przeżyjesz w Strzelewie. Zabawa do białego rana za jedyne 90.00 zł od pary!
Informacje i zapisy:
Tel. – 0 91 39 180 18, lub 0 664 608 310
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SP 1

Finał II edycji Konkursu Charytatywnego
Dnia 5 października ruszyła II edycja szkolnego 

konkursu charytatywnego .Konkurs trwał 2 miesiące. Uc-
zniowie klas I-VI z SP nr 1 w Nowogardzie organizowali 
kiermasze, loterie  ,występy , z czego dochód przeznac-
zony był na  „Konkurs charytatywny” Celem konkursu 
było uwrażliwienie na krzywdę innych .Zebrana kwota 
przeznaczona zostanie  na finansowanie wycieczek dla 
uczniów z ubogich rodzin oraz niewielka ilość pieniędzy 
została przekazana na zakup pompy insulinowej dla 
chorej koleżanki  Natalii.  Do konkursu przystąpiło 15 
oddziałów . Nagrodami za trzy pierwsze miejsca były 
puchary ,dyplomy ,listy gratulacyjne dla wychowawców 
klas ,którzy zmobilizowali swoich wychowanków do tak 

szczytnego przedsięwzięcia Pozostali uczniowie otrzymali 
dyplomy oraz słodycze. Ogółem zebrano kwotę 1.895 zł ( 
jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych )

I miejsce  klasa IV a  wych. Marta Ziółkowska
II miejsce  klasa I c- wych. Wanda Michalak 
III miejsce klasa VI b- wych. Maria Pastusiak
Organizatorzy dziękują sponsorom nagród:  
FIRMA KRETMAN  p. BEACIE AUGUSTYNEK
SALON URODY  p . ANNIE WOJSZNIS

Organizatorzy 
p. Lidia Tatara

p. Edyta Kamińska
p. Anna Szymańska 

Jest 
Gminny 
Punkt 
Zbiórki

Informujemy że na terenie gmi-
ny Nowogard przy ul. 700 Lecia 
14, został zorganizowany Gminny 
Punkt Zbiórki zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 
prowadzony przez Zakład Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Nowo-
gardzie, w którym mieszkańcy 
mogą bezpłatnie oddawać zużyty 
sprzęt. Odpady można oddawać 
po uprzednim umówieniu się 
z firmą pod numerem telefonu 
(091) 39 21 582.(sprzęt musi być 
w stanie nienaruszonym)

(inf ze strony internetowej 
UM). 

Uwaga skąpcy i potrzebujący 
gotówki! We-
dle  starego 
zwyczaju w 
Wigil ię na-
l e ż y  w s t a ć 
rano, wrzucić 
do cebrzyka 
z zimną wodą 
kilka monet i umyć się w niej. Miało 
to zapewniać zdrowie i korzystne 
finanse. Brrr....! A rano trzeba wstać 
także dlatego, że „ten, kto w Wigilię 
rano wstaje, przez cały rok nie zaśpi”. 
Na Pomorzu koguty „raczono” wód-
ką w podzięce za poranne budzenie! 
Dobrze wiedzieć, że będę wstawać 
codziennie rano do zimnej kąpieli 
budzony przez pijanego koguta! Ale 
czegóż to się nie robi dla bogactwa i 
dobrego zdrowia!

Na wschodzie 
Polski jeszcze 
w XIX wieku 
wierzono, że w 
czasie wiecze-
rzy wigilijnej 

można ujrzeć osobę, która zmarła 
w bieżącym roku. Należało w cza-
sie kolacji wyjść do sieni i spojrzeć 
przez dziurkę od klucza, a wtedy 
zobaczy się tą osobę na opuszczo-
nym miejscu. Zmarły mógł tej nocy 
przybrać postać wędrowca, wilka 
lub ptaka, więc dlatego zapraszano 
ich na wieczerzę. Do ptaków wo-
łano: „Ptasięta, wróblęta, chodźcie 
ku nam obiadować, a jak teraz nie 
przyjdziecie, to nie przychodźcie 
przez cały rok”. Stąd także swój po-
czątek bierze obrzędowe karmienie 
zwierząt domowych.Z wizytą na poczcie

13.12.2007r. uczniowie klasy II c z 
wychowawczynią Elżbietą Kwiatkow-
ską z SP nr 1 wybrali się na pocztę 
przy ul. Warszawskiej, aby lepiej po-
znać pracę urzędu pocztowego.

Dzięki uprzejmości pracowników 
poczty, uczniowie mogli zwiedzić 
pomieszczenia poczty. Zobaczyli 
tam skrzynki do sortowania listów, 
wagę do ważenia paczek i listów oraz 
stanowiska do pracy. Każde dziecko 
ważyło na wadze elektronicznej 
przyniesione przez siebie koperty, w 
których znajdowały się własnoręcznie 
wykonane kartki z życzeniami dla 
swoich rodziców z okazji zbliżających 
się Świąt Bożego Narodzenia.

Następnie segregowali i wrzucali 
zaadresowane koperty do worka, aby 
trafiły do adresatów naszej miejsco-
wości. Atrakcją wśród dzieci było 
stemplowanie przez każde dziecko 
kartki specjalnym młoteczkiem do pieczętowania znacz-
ków. Dla niektórych dzieci postawienie pieczątki, na 
której widniała nazwa poczty, data i godzina okazało się, 
że nie jest to takie proste, zatem wymagało porządnego 
uderzenia.

Na koniec wizyty na poczcie uczniowie zostali poczę-
stowani słodką niespodzianką. 

Z pewnością dla niektórych dzieci będzie to niezapo-
mniana wycieczka.

(inf. własna)

Przedszkole nr 4

Mikołajkowy bal nad bale…
Grudzień to niezwykle magiczny miesiąc.Tę niesamowitą magię tworzy nastrój zbliżających się świąt Bożego Narodze-

nia.
W naszym przedszkolu wszyscy przygotowywaliśmy się już od dawna do wielkiego wydarzenia, na które dzieci nie mogły 

się doczekać. Tym wydarzeniem był BAL MIKOŁAJKOWY połączony z KIERMASZEM stroików bożonarodzeniowych.
Bal jest tradycją przedszkola i zgodnie z nią odbywa się corocznie 6 grudnia w Mikołajki, a poprowadził go specjalnie dla 

przedszkolaków zespół muzyczny.
Nasze dzieci poprzebierane były za różne postacie z bajek, takie jak księżniczki, rycerze, pszczółki itp. Wszyscy wyglądali 

przeuroczo.
W czasie, gdy dzieci bawiły się przy rytmach swoich ulubionych piosenek, rodzice naszych przedszkolaków zadbali o 

sprzedaż stroików na KIERMASZU.
W końcu nadszedł czas na przywitanie gościa specjalnego, którym był oczywiście św. Mikołaj. Przybył on z oczekiwanymi 

prezentami, które dzieci odnalazły pod choinką. Radości nie było końca! Bal przebiegał w atmosferze radości, a uśmiechy 
nie opuszczały naszych twarzy.

Pani dyrektor mgr Elżbieta Majchrzak pragnie podziękować wszystkim dzieciom za wspaniałą zabawę, rodzicom za przyby-
cie i czuwanie nad kiermaszem, nauczycielkom i całemu personelowi za przygotowanie kiermaszu i balu, który niewątpliwie 
długo będziemy wspominać. Do zobaczenia za rok!

Nauczycielka mgr Marzena Wiśniewska
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Rozrywka dla najmłodszych
Rozwiązania prosimy nadsyłać do redakcji w ciągu 10 dni. Nagrody cze-

kają. Zadania ułożyli uczniowie z klasy II a z SP 2 .Op – Ewa Żylak

Święta 
– Rozważania Amandy
Święta, to czas w którym powinno się być z rodziną a nie w jakiś rozjaz-

dach. Niektórzy tak robią. Zostawiają rodzinę przy stole wigilijnym albo 
przyjadą, położą prezenty i mówią, że to Święty Mikołaj je zostawił a ich 
wymówką najczęściej jest to, że albo samolot zaraz odlatuje albo taksówka 
odjeżdża i wychodzą tak bez słowa. Potem się dziwią, że wszyscy ich nie 
pamiętają.

Autor: Amanda Puszcz

REBuS

W+ l = tce    erk = ęta

ZaGadKa ZaGadKa

Kto to jest? 
Chodzi w czerwonym stroju i 
nosi worek prezentów?

Stoi w domu, 
ma zielone igiełki i pachnie 
lasem to…………

MIKOŁAJU!!!
Mikołaju, Mikołaju, przynieś nam prezenty,
Bo byliśmy grzeczni ten cały rok „święty”.

Autorzy: 
Natalia Lisiecka,

Anna Kozera,
Patryk Drapikowski

Wpisz wyrazy w odpowiednia miejsca.

Rozwiąż krzyżówkę

Spartakiady LZS

Punktacja ogólna za rok 2007.
Na kolejność drużyn w punktacji ogólnej składa się suma punktów zdoby-

tych w turniejach piłki nożnej i piłki siatkowej. Oto aktualna klasyfikacja:
I m – Ostrzyca – 226 pkt. (piłka nożna – 167 pkt, piłka siatkowa – 59 pkt.)
II m – Osowo – 186 pkt. (104 +82),
III m – Długołęka – 178 pkt. (127+51),
IV m – Wyszomierz – 174 pkt. (107 + 67),
V m – Słajsino – 169 pkt. (109 + 60),
VI m – Czermnica – 161 pkt. (25 + 136),
VII m – Sikorki – 115 pkt. (17 + 98),
VIII m – Wojcieszyn – 108 pkt. (81 + 27),
IX m – Jarchlino – 104 pkt. (79 + 25),
X – Miętno – 73 pkt. (40 + 33),
XI m – Żabowo – 58 pkt. (30 + 28),
XII m – Dąbrowa – 54 pkt. (20 + 34),
XIII m – Nowogard – 40 pkt. (34 + 6), 
XIV m – Strzelewo – 25 pkt. (14 + 11),
XV m – Karsk – 17 pkt. (14 + 3),
XVI m – Wierzbięcin – 11 pkt. (5 + 6).
Mistrzami w piłce nożnej okazali się zawodnicy z Ostrzycy, przed Długołęką 

i Słajsinem, a w piłce siatkowej bezkonkurencyjnym zespołem byli chłopcy z 
Czermnicy, przed Sikorkami i Osowem.

Najlepszym strzelcem w sezonie okazał się Daniel Kubski z Ostrzycy zdo-
bywca 12 bramek. II miejsce zajął Jacek Nowacki ze Słajsina – 8 goli, a III 
miejsce Leszek Serdyński z Osowa strzelec 6 bramek. Pięciokrotnie celnie 
strzelał Maciej Gołdyn z Wyszomierza, a po 4 gole strzelili trzej zawodnicy 
– Łukasz Michalski i Tomasz Michalik z Długołęki, oraz Jacek Pertkiewicz z 
Wyszomierza.

Materiały Tadeusza Łukaszewicza opracował LMM
PS.
Zawodników i kibiców LZS „Wenus” Długołęka przepraszam za mylnie 

obliczoną punktację ogólną w wyniku czego sklasyfikowano Wasz zespół na 
piątym zamiast na trzecim miejscu.

Tadeusz Łukaszewicz.

Kocem otul psa…
Przytulisko dla zwierząt w Sikorkach zwraca się do mieszkańców z prośbą 

– jeśli macie Państwo zbędne koce przekażcie je nam. W okresie zimowych 
chłodów są one niezbedne do okrycia naszych podopiecznych. Koce można 
przekazywać bezpośrednio do Sikorek, do przychodni dla zwierząt przy ul. 
Dworcowej lub do redakcji „DN”. Z góry dziękuję.

Tadeusz Soroka.
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26 grudnia (II Dzień Świąt) 
o godz. 16.30 w kościele 

pw. św. Rafała Kalinowskiego 
odbędzie się 

KONCERT KOLĘD 
w wykonaniu studentów 

Akademii Muzycznej w Szczecinie 
oraz parafialnej młodzieży.

Na wspólne kolędowanie zaprasza proboszcz
 ks. Kazimierz Łukjaniuk

Dla Pani 

Ewy 
Gołowiejko 

z okazji imienin 
najserdeczniejsze 

życzenia wszystkiego 
co najlepsze 

składa Marysia 
z rodziną 

dla Pana Organisty 

Adama 
Karmana 

najlepsze życzenia 
imieninowe 

składają wdzięczni 
parafianie

Jasełka w Przedszkolu nr 4

Święta Bożego Narodzenia to cu-
downy czas pełen ciepła i wzajemnej 
serdeczności. Zgodnie z tradycją 
naszego przedszkola, dzieci z grupy 
„O” przygotowały jasełka. Przed-
stawienie bożonarodzeniowe pod 
tytułem „Cudowne dzwony” odbyło 
się 18 grudnia, tuż przed wigilią i 
tym bardziej stało się magicznym 
wydarzeniem.

Rano o godzinie 9.30 sześciolatki 
zaprezentowały jasełka dla dzieci 
z całego przedszkola. W ramach 
wieloletniej współpracy, nasze przed-
szkole zaprosiło także ważnych gości, 
którymi byli podopieczni z Domu 
Pomocy Społecznej.

Po południu odbyło się jeszcze 

jedno przedstawienie, które 
było przygotowane specjal-
nie z myślą o rodzicach i 
najbliższym otoczeniu dzieci 
sześcioletnich.

Klasa „O” spisała się na 
medal. Dekoracje, scenariusz 
sprawiły, że w naszych ser-
cach zrobiło się cieplutko 
- poczuliśmy smak prawdzi-
wych świąt Bożego Narodze-
nia. Organizatorka jasełek, 

nauczycielka z wieloletnim stażem 
zawodowym mgr Anna Mądrowska 
zasłużyła na słowa pełne uznania.

Na zakończenie każde dziecko 
podzieliło się opłatkiem ze swoimi 
najbliższymi. Nie zabrakło również 
kolęd, które śpiewali wszyscy przybyli 
goście.

Święta są niezwykłym czasem do 
tego, aby w naszych sercach zagościła 
dobroć, przyjaźń i miłość... I to 
właśnie przekazały przedszkolaki 
z klasy „O”. Życzymy wszystkim 
wesołych, spokojnych oraz przyprós-
zonych śniegiem świąt Bożego Nar-
odzenia.

Nauczycielka
mgr Marzena Wiśniewska

Kiermasz w „Czwórce”
„Życie po prostu jest. Musisz z nim popłynąć. Oddaj samego siebie tej 

chwili. Pozwól jej się wydarzyć.”

Już od sześciu lat w Szkole Podsta-
wowej nr 4 Renata Lisowska organi-
zuje kiermasze bożonarodzeniowe. 
Do tej akcji charytatywnej włączają 
się wszyscy nauczyciele, uczniowie 
i ich rodzice. Wszyscy przygotowują 
różnego rodzaju ozdoby, potrawy i 
wypieki świąteczne. Dochód uzyska-
ny ze sprzedaży każdorazowo przeka-
zywany jest dzieciom z gryfickiego 
Domu Dziecka.

Wczoraj „Czwórka” zrobiła kolejny 
krok by podzielić się z innymi odrobi-
ną szczęścia. W tym roku organizację 
wspomogła Inga Płosaj – Jurek, opie-
kunka Samorządu Uczniowskiego.

Klimat Świąt Bożego Narodzenia 
w SP 4 dało się odczuć podczas po-
południowego spotkania w środę 19 
grudnia. Choinka, opłatek, kolęda. 
Na pachnące świętami spotkanie 
zorganizowane przez dyrektor szko-
ły Magdaleną Zarębską – Kuleszę. 
Wspólne kolędowanie poprzedza-
jące kiermasz połączyło nauczycieli, 
rodziców i dzieci oraz zaproszonych 
gości m.in. Sławomira Kucala, An-
drzeja Wasiaka, radę Rodziców na 
czele z Zofią Przybyszewską.

Tych osób nie zabrakło także 

podczas samego kiermaszu, a dołą-
czyli do nich jeszcze przedstawicielka 
Urzędu Miejskiego Marlena Dworak 
i ksiądz Ireneusz Kamionka.

Są takie chwile, kiedy czyjaś po-
mocna dłoń jest niezbędna, czyjaś 
obecność jest ratunkiem, pociesze-
niem. Jak to dobrze, ze są jeszcze 
ludzie, do których można zwrócić 
się o pomoc i którzy nie oczekują 
niczego w zamian, po prostu robią to 
z wewnętrznej potrzeby serca. Swoją 
miłością w akcji „Dzieci – Dzieciom” 
dzieli się Marianna Malinowska 
poprzez wypieki pysznych ciastek 
własnej produkcji.

W tym roku pojawiło się nowe 
stoisko Aliny Wierzbickiej, która 
od kilku miesięcy przygotowywała 
piękne świąteczne ozdoby.

Uczniowie zebraną sumę pieniedzy 
wysokości 1010,69 zł przekazali na 
ręce dyrektor Domu Dziecka w Gry-
ficach Halinie Kawczyńskiej.

Dyrekcja szkoły, organizatorzy 
kiermaszu dziękują wszystkim, któ-
rzy włączyli się do akcji „Dzieci 
Dzieciom”.

opr. i foto Ag

Pamiątkowe zdjęcie po przekazaniu zebranych pieniędzy.

żyCzeNia żyCzeNia
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w obiektywie  Jana korneluka    -  od dziś jesteśmy w schengen

 Witamy wśród nas...

Syn Katarzyny Śmigiel 
ur. 14.12.07 z Nowogardu

Syn Doroty i Marcina Miklas 
ur. 16.12.07 z Nowogardu

Syn Marty Adamczuk 
ur. 17.12.07 z Dobrej

Sukcesów w życiu, 
szczęścia w miłości,

dużo uśmiechu, dużo radości,
spełnienia wszystkich 

najskrytszych marzeń,
samych przyjemnych 

w Twym życiu zdarzeń.

Z okazji 50 urodzin
Ewie Kwiatkowskiej

wszystkiego co najlepsze
życzy

siostra Ania z mężem 
i dziećmi

żyCzeNia

Z okazji 40 rocznicy ślubu 
Sewerynie i Zenonowi PUCH

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

składają
Wioletta, Arek, 

Basia i wnukowie

Córka Katarzyny Rojewskiej 
ur. 18.12.07 z Dobrej

Z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia 

oraz Nowego 2008 Roku 
najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia,

 szczęścia, pomyślności 
oraz wielu łask Bożych 

dla stałych i przyszłych klientów 
składa Zaklad Fryzjerski ul. Boh. Warszawy 100

żyCzeNia

A Nowogardzinie byli tu już w listopadzie 1970 r. 
(przed bramą Brandenburską w Berlinie - członkowie sekcji mot “Cisy“)
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DOM HANDLOWY
„VELES”

zaprasza:
salon glazury,  części samochodowe
pon. – pt. 9.00 – 18.00, sobota 10.00 - 14.00

Nowogard, ul. 5 Marca 7
Tel. 091 39 22 262

Poradnia Medycyny Pracy 

NZOZ „SANUS” 
pokój. 210 w Przychodni 

(ul. Kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okreso-

we i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWENCI!!! 

CENY PROMOCYJNE!
Rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

DORADZTWO PRAWNE 
opinie prawne, pisma procesowe,

wnioski do sądu i komornika, 
umowy, testamenty

ul. 3 Maja 55 (na przeciw księgarni) 
Czynne pon – pt w godz. 930 – 1600 

tel. 0503 61 77 39 
N I S K I E  C E N Y ! ! !

Biuro Usług Finansowych
SKARBIEC

Plac Wolności 9 pok. 7A
Kredyt:

• konsolidacyjny • gotówkowy
 • samochodowy

Tel. 695 770 724
do 5000 na dowód

Pizzeria Fantazja
zaprasza na 

BAL SYLWESTROWY

Cena 280 zł od pary
Rezerwacja tel. 091 29 20 750

SKLEP
 „Wyroby z drewna”

oferuje:
• listwy drewniane, karnisze 
   drewniane, metalowe
• galanteria, kleje, lakiery
• drzwi i inne artykuły drewniane
Realizujemy nietypowe zamówienia

Posiadamy własną stolarnię
Tel. 091 39 20 570

Nowogard, ul. Armii Krajowej 46
Serdecznie zapraszamy

Sklep czynny 9.00 – 17.00
Ceny niższe niż w Castoramie

Duży wybór choinek
jodły, świerki cięte oraz 
w pojemnikach poleca 

Szkółka drzew owocowych
 i ozdobnych Karsk 13

Tel. 606 10 61 42

Sprzedaż choinek
świerk 

srebrny
Długołęka 34

Tel. 603 895 622

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport/ kasacja 
gratis

Przedsiębiorstwo Państwowe 

GaRdIa
w Nowogardzie

przyjmie do pracy  
Pracownika 

magazynowego

Kontakt:
ul. Zamkowa 7 B
72-200 Nowogard
Tel. 091 39 25 570

e-mail biuro@ppgardia.pl

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

informuje,
iż Biuro Dowodów 
Osobistych w dniu                

24.12.2007 r. (Wigilia) 
oraz w dniu 31.12.2007 r.
 (Sylwester) jest czynne 

do godz. 12.00
Burmistrz Nowogardu 

Kazimierz Ziemba

OGŁOSZENIE
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, że taryfy dla Odbiorców usług wodociągowych
na terenie gminy Osina w miejscowościach Węgorza i Redło wynoszą:

- cena za 1 m3 dostarczonej wody – 2,61 zł/m3 netto + 7% VAT 
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość dostarczonej 
wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego 7,04 zł/odbiorcę/m-c 
netto + 7% VAT,
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość dostarczonej 
wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego i 1 wodomierza 
dodatkowego 9,77 zł/odbiorcę/m-c netto + 7% VAT,
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość dostarczonej 
wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego i 2 wodomierzy 
dodatkowych 12,50 zł/odbiorcę/m-c netto + 7% VAT,
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość dostarczonej 
wody ustaloną w oparciu o wskazania 1 wodomierza zainstalowanego w lokalu w 
budynku wielolokalowym – 2,73 zł/odbiorcę/m-c netto + 7% VAT,
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość dostarczonej 
wody ustaloną w oparciu o wskazania 2 wodomierzy zainstalowanych w lokalu w 
budynku wielolokalowym – 5,46 zł/odbiorcę/m-c netto + 7% VAT,
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość dostarczonej 
wody ustaloną w oparciu o wskazania 3 wodomierzy zainstalowanych w lokalu w 
budynku wielolokalowym – 8,19 zł/odbiorcę/m-c netto + 7% VAT,
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie przepi-
sów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – 5,43 zł/odbiorcę/m-c netto + 
7% VAT.

Taryfy obowiązują od 1 stycznia 2008 roku 
do 31 grudnia 2008 roku.

SIĘGNIJ PO DOTACJE
 Z UNII EUROPEJSKIEJ

Zamierzasz zrealizować inwestycję w 2008, a może 2009 roku?
Chcesz, by zwrócono Ci część kosztów?

Skorzystaj z Funduszy Pomocowych Unii Europejskiej,
a możesz otrzymać dotację nawet do wysokości 65 % wydatków.

Być może to właśnie Twoja firma uzyska dofinansowanie.
Skontaktuj się z nami, a my znajdziemy dla Ciebie 

odpowiednią ścieżkę finansowania. 
Na Twoje życzenie sporządzimy profesjonalny

 wniosek o dofinansowanie.
BUKAiD CONSULTING Nowogard

Tel.: 0605 075 779  e-mail: dsiminski@poczta.fm
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KOMIS RZECZY UŻYWANYCH
- meble

- elektronarzędzia
-sprzęt AGD

- i inne
Osina

pon. – niedziela

9.00 – 17.00

P.U.H. GrUNd-maX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

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”)

„Całe życie czekamy na nadzwyczajnego człowieka, 
zamiast zwyczajnych ludzi przemieniać w niezwyczajnych” 

Hans Urs von Balthasar
honorowe wyróżnienie „lauR CISOWY” za rok 2007
18 stycznia 2008 roku już po raz ósmy w naszym mieście zostaną 
przyznane honorowe wyróżnienia „LAUR CISOWY” osobom indywidu-
alnym, zespołom, stowarzyszeniom, firmom i instytucjom z terenu miasta 
i gminy Nowogard za szczególne osiągnięcia oraz zasługi w promowaniu 
Ziemi Nowogardzkiej w następujących dziedzinach:
1. Gospodarka
2. Oświata
3. Kultura
4. Sport
5. Opieka społeczna i zdrowotna
6. Ochrona środowiska
7. Działalność społeczna

Specjalny „LAUR CISOWY” może być przyznany osobom, zespołom, 
firmom, instytucjom i stowarzyszeniom spoza gminy Nowogard, również 
z zagranicy za szczególne zasługi dla miasta i gminy Nowogard oraz 
promowanie Ziemi Nowogardzkiej. Coroczne wyróżnienia przyznawane są 
decyzją powołanej przez Burmistrza Nowogardu Kapituły.

Kandydatury do wyróżnienia „LAUR CISOWY” mogą zgłaszać 
mieszkańcy gminy Nowogard, stowarzyszenia, firmy oraz instytucje 
działające na terenie gminy Nowogard. 

Wymagane jest uzasadnienie zgłoszonej kandydatury na piśmie i złożenie 
wniosku do dnia 28 grudnia 2007 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie, Plac Wolności 1, pok. 8. 
Szczegółowy regulamin przyznawania wyróżnienia zamieszczony jest 
na stronie internetowej www.nowogard.pl, informacji udziela: Krystyna 
Dwornik, tel. 0913926233, e-mail: promocja@nowogard.pl. 

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba
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OG£OSZENIA 
drObNE

Zadbaj o przegląd 
swojego 

samochodu
na zimę - już czas!

Zadzwoń przyjedź!

reklama

FAJERWERKI
TAKICH CEN I EFEKTÓW
JESZCZE NIE WIDZIAŁEŚ!

DOM HANDLOWY 
SEZAM PLUS

zaprasza i życzy wszystkim 
swoim klientom

zdrowych i pogodnych 
Świąt Bożego 
Narodzenia

NIERUCHOMOŚCI
• Kupię dom w Nowogardzie 

może być połowa lub piętro. 
607 066 425.

• Kupię połowędomu lub piętro w 
Nowogardzie. Tel. 606 265 333.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 poko-
jowe, 104 m kw. Tel. 602 474 266.

• Kupię mieszkanie 3 pokojowe 
bezczynszowe. 600 897 758.

• Sprzedam mieszkanie 4 poko-
jowe o powierzchni 67,7 m kw 
w bloku przy ul. 15 Lutego. Tel. 
0605 423 085 po godz. 15.00.

•  Zamienię M2 w Osowie na kawa-
lerkę w Nowogardzie. Tel. 091 39 
21 823. 

• Sprzedam mieszkanie czteropo-
kojowe, o pow. 113,3 m kw, co ga-
zowe, w starym budownictwie, I 
piętro + garaż. Tel. 0609 686 797.

• Sprzedam działki z pozwoleniem 
na budowę w Nowogardzie. Tel. 
602 52 16 71.

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie przy ul. Kosynie-
rów. Tel. 693 850 197.

• Kupię ziemię rolną. 509 284 298.
• Do wynajęcia lokal handlowy 

85 m kw w centrum miasta. Tel. 
787 122 972.

• Do wynajęcia 2 pokojowe miesz-
kanie w domku jednorodzinnym 
(dół) po remoncie. 091 39 23 701, 
605 284 951.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we o pow. 110 m kw, co gazowe, 
IV piętro przy ul. Kościuszki. Tel. 
669 048 334.

• Sprzedam pomieszczenia war-
sztatowo-magazynowo- biurowe 
o pow. 1000 m kw w Boguszy-
cach, cena 200 tys. zł + VAT. Tel. 
0696 760 244.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 poko-
jowe. 508 309 980.

• Kawalerkę lub nieduże dwupo-
kojowe mieszkanie w Nowogar-
dzie kupię. Tel. 660 905 187.

• Kupię dom do remontu na wsi 
lub zamienię na mieszkanie 
właśnościowe 68 m kw w Nowo-
gardzie plus garaż. Tel. 091 39 
21 395.

MOTORYZACJA
• Sprzedam Nissan Sunny 1990 r., 

poj. 1600 + gaz, cena 3000 zł. Tel. 
505 801 778.

• Sprzedam komplet opon zimo-
wych 225/75 R 16, ML, Sorento 
lub inne terenowe, stan idealny, 
cena 1000 zł. Tel. 508 179 089.

• Sprzedam Ford Fiesta benzyna 
+ gaz, cena do uzgodnienia. Tel. 
603 639 436.

• Sprzedam Micra 1991 r., 1,2 l, 
cena 2000 zł. Tel. 0695 42 60 60.

ROLNICTWO 
 

• Sprzedam tuczniki. 602 267 382.
• Sprzedam trzy maciory, w tym 

jedna prośna. 091 39 17 366.
• Sprzedam mieszalnik pasz 1000 

kg; kosiarke rotacyjną 2 szt. w 
częściach i silnik elektryczny 13 
kW 2800 obrotów. 693 344 667.

• Sprzedam ciągnik, przyczepę, 
dmuchawę do zboża, sadzarkę do 
ziemniaków. Tel. 665 335 914.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli pod-

łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0660 392 851, 0784 79 22 
70.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 
373 143.

• Transport, przeprowadzki – 
0604 516 451.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV 
Kosmalski, Nowogard Ponia-
towskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 
0604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-
y). Tel. 0604 373 143.

• TIPSY – tanio i profesjonalnie. 
Tel. 504 589 679.

• Tipsy żelowe – tanio. Możliwość 
dojazdu do miejsca zamieszka-
nia. Tel. 508 309 932.

• Tipsy żelowe – tanio – dojazd. 
609 464 332.

• Masaże. 609 799 687.
• Tipsy i wizaż. 512 012 820.
• MASAŻ I AKUPRESURA – wi-

zyty po uzgodnieniu terminu i 
godziny z pracownikiem Gabi-
netu Kosmetycznego w Nowo-
gardzie ul. Zielona 3. Tel. 091 39 
20 714. Możliwość dojazdu do 
klienta.

• Montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. Tel. 091 39 72 575, kom. 
695 085 470.

• Zespół muzyczny: bale, wese-
la, sylwester. Tel. 609 312 088, 
698 150 961.

• MIKOŁAJ NA ŚWIĘTA!!! 0660 
634 337.

• Naprawa i regulacja okien pore-
klamacyjnych. Tel. 505 801 778.

• Usługi elektryczne – instalacje 
mieszkaniowe, wyciąganie pio-
nów, liczników na zewnątrz. 
660 171 386.

• Gabinet Kosmetyczny: tip-
sy, pedicure, henna, makijaż; 
ul. Boh. Warszawy 103a. Tel. 

697 408 391.
• Usługi budowlane: remonty 

mieszkań, kafelki, wykończenia. 
693 021 097.

• Transport, przeprowadzki. 
694 325 416.

• Korepetycje dla studentów, ma-
tematyka, statystyka, ekonome-
tria. Tel. 600 924 128, mail iwo-
nand1@wp.pl.

PRACA
• Restauracja Przystań zatrud-

ni barmana/barmankę. Dobre 
warunki płacowe. Tel. 091 39 
20 221.

• Przyjmę krawcowe do szycia 
plandek. 0605 276 271.

• Zatrudnimy lektora języka 
angielskiego. Informacje tel. 
661 131 860.

• Potrzebne panie do opieki w 
Niemczech. Tel. 091 39 21 538.

• Zatrudnimy montażystów okien 
– Fabryka okien i drzwi PCV 
„OKNO” Nowogard. 091 39 
25 639.

INNE
• GRZEJNIKI c.o. panelowe, 2-

płytowe, do mieszkania, domku, 
różne rozmiary, także nietypo-
we, nowe i używane. Tel. 091 46 
00 518 lub 501 466 467.

• JUNKERSY gazowe, do kuchni, 
łazienki, wersja świeczkowa lub 
elektroniczna na gaz ziemny lub 
propan, cena od 400 zł. Tel. 091 
46 00 518 lub 0501 466 467.

• ELEKTRYCZNE przepływowe 
podgrzewacze wody – 380 V, 
firmy AEG, Vaillant, moc 18-
21 kw, małe gabaryty, idealne 
do domku, baru, cena od 150 
zł. Tel. 091 469 03 38 lub 0501 
466 467.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, 
wiszące lub stojące – ogrzewa-
nie lub dwufunkcyjne (ogrze-
wanie + ciepła woda) używane 
z gwarancją, serwisowa oraz 
GAZOWE podgrzewacze wody 
130-190 litrowe, stojące ide-
alne gdzie jest kilka łazienek 
(domek). Tel. 091 46 00 518 lub 
0501 446 467.

• Owczarek niemiecki, samiec, z 
rodowodem, czarno podpalany, 
mocnej budowy, wiek półtora 
roku, czujny oraz suczka 5 mie-
sięcy, czarno podpalana – sprze-
dam. Tel. 091 39 21 828.

• Sprzedam urządzenie wielofunk-
cyjne Lexmark x 5470, na gwa-
rancji, cena 450 zł. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI 

FILM FINE PIX S6500, na 
gwarancji, cena 1450 zł. Tel. 
605 522 340.

• Wydzierżawię halę – 100 m kw, 
hala z maszynami stolarskimi; 
sprzedam przyczepę 6 t; żuraw 
o ładowności 2,5 t. Tel. kont. 
694 484 485.

• Sprzedam szafę chłodniczą, jed-
nodrzwiową, dwuletnią, 1300 zł. 
668 822 256.

• Sprzedam niedrogo grzejniki że-
liwne o wysokości żeber 60 cm 
sztuk – 21 w bardzo dobrym sta-
nie. Tel. 091 39 22 783, kom. 0660 
39 28 51.

• Sprzedam: drzwi garażowe drew-
niane (nowe), części do ciągnika 
MTZ – 82 oryginalne, łóżeczko 
i wózek dziecięcy. Tel. 078 38 
38 082.

• Sprzedam pudelka miniaturkę 
(biały piesek). Tel. 697 99 26 05.

• Sprzedam laptopa za 1000 zł. Tel. 
785 774 003, 778 781 968.

• Sprzedam wannę, cena do uzgod-
nienia. Tel. 0784 792 270.
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HIT SEZONU !
POŻYCZKĘ NA 

OSWIADCZENIE

Sprawdź Sam

Do 20 tys. na oświadczenie ze 
zgodą współmałżonka na wniosku

Długi okres kredytowania - 8 lat

Do 10 tys. - na oświadczenie o 
dochodach - bez zgody małżonka

Możliwość konsolidacji całkowitej 
lub częściowej

Uwzględnianie wszystkich 
źródeł dochodu

P.H Hurtpol  
ul. Młynarska  1a  Nowogard 

przedstawiciela 
handlowego,
magazyniera 
z uprawnieniami 
na wózki widłowe 

oraz  osobę do pracy 
w dziale obsługi klienta 

Oferty: kadry@hurtpol.pl 
lub tel. 091 579 29 18

pilnie  zatrudni  

HALINA GALUS 
 HELENA WNUK

Usługi 
księgowo –podatkowe

Tel. 091 39 27 479.
Prowadzimy: 

księgi przych. i rozch., ewiden-
cje przych (ryczałt), VAT 

i pozostałe ewidencje oraz ZUS.
Sporządzamy deklaracje 

podatkowe, deklaracje ZUS.

Kupię garaż 
w centrum 
(okolice NETTO, 

kościoła, ul. Lutyków)

Tel. 508 249 767

Akademia Europejska w Kulicach

poszukuje 
SEKRETARKI 

Język niemiecki pożądany.
Pisemne oferty prosimy kierować 

na adres Akademii:
Nowogard, Kulice 24
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 49

PRZY WIGILII
Spójrz, za oknem oszronione drzewa,
Pod obrusem wiązka siana,
A rodzina zgodnie śpiewa,
Kolędami chwaląc Pana…

PRZED ŚWIĘTAMI 
Jak w ukropie się uwijam,
Boże, to już północ mija, 
Muszę jeszcze wytrzeć kurze 
z każdego kąta.
A, że mi szwankuje zdrowie,
Boję się co mąż mój powie.
Kur już pieje, a ja nie śpię, 
wciąż się krzątam.
Pot mi z czoła ciurkiem kapie,
Bigos w wielkim garze sapie,
Oparzyłam się, 
a niech to licho co się zowie.
Na drzwi sypialni tęsknie zerkam
Nie, została mi przepierka…
Przed świętami to głupieje 
całkiem człowiek.

DO CHRZANU
Rzecze por do buraka: 
Tylko się zastanów,
Czy nie pasujesz świetnie 
do startego chrzanu?
Burak w krzyk: Co? 
Ja z chrzanem nie myślę się zamykać!
Jak to nie? – por odpowie. A co to jest 

ćwikła?

DO BETLEJEM
A do tej stajenki, choć biedna i licha,
Przybieżeli Królowie, 
modlili się z cicha.

CZAS NA ŚNIEG
Zanim wiosenna powróci pora, 
Czeka dzieciarnia aury śnieżystej,
To zima dla nich jawi swój powab,
Sypiąc obficie puchem przeczystym.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, 
szczęśliwego Nowego Roku

Czytelnikom hunoru życzy Henryk.

Rozwiązanie krzyżówki nr 48 – PTASIA GRYPA ATAKUJE – nadesłali: 
Jerzy Siedlecki, Bogdana Walewska, Magdalena 

Czupryńska, Grażyna Kosmalska, Monika An-
drzejczak, Zdzisława Chorążyczewska, Krystyna 
Tretiak, Lucyna Andrzejczak, Halina Szwal, Bar-
bara Bartosik, Józef Górzyński,Tamara Borow-
ska, Stanisława Pokorska, Bogumiła Urtnowska, 
Andrzej Leszczyński, Cezary Kubisz, Władysława 
Kubisz, Halina Stefańska, Regina Czarnowska, 
Teresa Młynarska, Iwona Kochelska, Zbigniew 
Szeremeta, Łucja Wiśniewska, Franciszek Palenica, 
Teresa Januszonek, Patrycja Żóralska, 

Prenumeraty „DN” na styczeń 2008 
wylosowali:
- Patrycja Żóralska z Czermnicy,
- Magdalena Czupryńska z Nowogardu.
- Józef Górzyński z Nowogardu

Gratulujemy!    
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

rOZK£Ad JAZdY PKP 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)

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 
Bezpłatne LO dla Dorosłych - ul. ZIELONA 
 - 091 392 66 91
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych - 3 MAJA  
 - 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
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 02Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 

Nowogard,  Osina. 
Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Karina Czernicka 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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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 PKS
NowoGard - szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
szCzeCiN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

informacja Pks 091/�9-�1-887 lub 091/4�-98-�15

ważny od �4.0�.�007r.

          Nowogard 20.12.2007r.
OFERTY PRACY 
PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Pracownik produkcji
2. Sprzedawca
3 . Fa ktu r z y s t a  –  k as j e r, 

sprzedawca - kierowca
4.  Robotnik budowlany
5.  Magazynier
6.  Mechanik samochodowy
7.  Nauczyciel jęz. polskiego
8. Nauczyciel historii
OFERTY PRACY Z REJONU
1. Wartownik – konwojent ( 

Stargard Szczeciński )
2. Krawcowa ( Goleniów )
3. Pomocnik produkcji drze-

wnej ( Szczecin ) 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 
2004r. o promocji zatrudnienia 
i instytucji rynku pracy ( Dz. 
U. z 2004r. Nr. 99, poz. 1001 z 
późn. Zm.) 

Zobowiązuje pracodawców 
do: 

Art. 36 ust. 5, „ Pracodaw-
cy są obowiązani na bieżąco 
informować powiatowe urzędy 
pracy właściwe ze względu na 
siedzibę pracodawcy o wol-
nych miejscach zatrudnienia 
lub miejscach przygotowania 
zawodowego. Informując o wol-
nych miejscach zatrudnienia 
lub miejscach przygotowania 
zawodowego, pracodawcy nie 
mogą formułować wymagań 
dyskr yminujących kandy-
datów ze względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, rasę, po-
chodzenie etniczne, narodowość, 
orientację seksualną, przekona-
nia polityczne i wyznanie religi-
jne lub względu na przynależność 
związkową.”

Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca 
przed zatrudnieniem osoby lub 
powierzeniem jej innej pracy 
zarobkowej jest obowiązany 
uzyskać  o d nie j  pisemne 
oświadczenie o pozostaniu lub 
nie pozostaniu w rejestrze bez-
robotnych  poszukujących pracy, 
a osoba podejmująca pracę 
jest obowiązana złożyć takie 
oświadczenie.” 

Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca 
jest obowiązany zawiadomić w 
formie pisemnej, w okresie do 5 
dni, właściwy powiatowy urząd 
pracy o zatrudnieniu osoby za-
rejestrowanej jako bezrobotna 
lub o powierzeniu jej innej pracy 
zarobkowej
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Siatkarskie i koszykarskie 
mistrzostwa gminy

W ostatnich dniach odbyły się mistrzostwa gminy w siatkówce i koszykówce 
szkół gimnazjalnych.

W sali Szkoły Podstawowej nr 1 rywalizowali młodzi siatkarze i siatkarki. 
Oto końcowa klasyfikacja turnieju:

Gimnazjum nr 1 oraz w Gimnazjum nr 3 odbyły się odpowiednio Mistrzo-
stwa Gminy w Piłce Siatkowej oraz Mistrzostwa Gminy w Piłce Koszykowej 
dziewcząt i chłopców Szkół Gimnazjalnych. Do spotkań przystąpiły wszystkie 
nowogardzkie Gimnazja. W czasie meczów mogliśmy zobaczyć wyrównaną 
i emocjonującą  grę zawodniczek i zawodników oraz usłyszeć wspaniały 
doping kibiców.

Dziewczęta:
1. Gimnazjum nr 1– opiekun Janusz Raczyński
2. Gimnazjum nr 3 – opiekun Bogdan Sobolewski
3. Gimnazjum nr 2 – opiekun Joanna Dzikowska
Chłopcy:
1. Gimnazjum nr 1 – opiekun Janusz Raczyński
2. Gimnazjum nr 3 – opiekun Bogdan Sobolewski
3. Gimnazjum nr 2 – opiekun Artur Gnych.
Z kolei w sali Gimnazjum nr 2 odbyły się turnieje koszykarskie. Końcowe 

tabele wyglądały tak:
Dziewczęta:
1. Gimnazjum nr 3 – opiekun Bogdan Sobolewsk
2. Gimnazjum nr 2 – opiekun Joanna Dzikowska
3. Gimnazjum nr 1 – opiekun Rafał Simiński
Chłopcy:
1. Gimnazjum nr 3 – opiekun Bogdan Sobolewski
2. Gimnazjum nr 1– opiekun Rafał Simiński.
Do zawodów rejonowych awansowały dwie najlepsze drużyny każdej kla-

syfikacji. Gratulujemy i życzymy powodzenia.
Andrzej Garguliński

Gumienny trenerem 
Pomorzanina

Po fiasku negocjacji z jednym z nowogardzkich szkoleniowców zarząd 
Pomorzanina zdecydował się na trenera z zewnątrz. Funkcję tę ma objąć 
Zbigniew Gumienny.

W chwili oddawania tego wydania naszej gazety do druku umowa nie zo-
stała jeszcze podpisana, ale jak powiedział nam wiceprezes Marek Piątkowski 
to tylko formalność, która miała zostać załatwiona wczoraj wieczorem.

Zbigniew Gumienny w przeszłości prowadził Inę Goleniów, Błękitnych 
Stargard, Fagusa Kołbacz a ostatnio czołowy zespół V ligi Hutnik Szczecin.

Andrzej Garguliński

Piłka ręczna

ZSP mistrzem powiatu

Halowa liga siatkarska

Oldboye na czele
Trwają rozgrywki halowej ligi siatkarskiej zorganizowanej przez nowo-

gardzki LZS. Prowadzi zespół Oldboyów.

W minioną sobotę w hali Szkoły 
Podstawowej nr 4 rozegrano kolejne 
mecze. Oto ich wyniki:

Oldboye – LZS Sikorki 3:0,
LUKS Nowogard – LZSW Żabowo 

3:1,
LZS Osina – LZS Wierzbięcin 3:1,
LZS Wyszomierz – JDS Nowogard 

3:0.
Do zakończenia pierwszej fazy 

rozgrywek drużyny Oldboyów, Ża-
bowa, Nowogardu i Wierzbięcina 
mają do rozegrania po dwa mecze, 
reszta pojawi się na [parkiecie tylko 
raz. Następnie sześć pierwszych ekip 
zakwalifikuje się do fazy play-off, 

która wyłoni zwycięzców walczących 
ze sobą w finale. 

Następna kolejka rozgrywek od-
będzie się już w nowym roku 5 
stycznia.

Aktualna tabela:
1. Oldboye,
2. LZS Osina, 
3. LUKS Nowogard,
4. LZS Żabowo,
5. LZS Wyszomierz,
6. JDS Nowogard,
7. LZS Sikorki,
8. LZS Wierzbięcin.

Andrzej Garguliński

W miniony wtorek w hali Zespołu Szkół Pondgimnazjalnych rozegrano 
mistrzostwa powiatu szkół ponadgimnazjalncyh w piłce ręcznej chłopców. 
Zwyciężyli gospodarze.

Do turnieju zakwalifikowały się 
same nowogardzkie zespoły: I LO, II 
LO oraz ZSP. W pierwszym meczu 
gospodarze turnieju wyraźnie poko-
nali II LO 36:23 (16:11). W kolejnym 
meczu, zaciętym starciu licealistów, 
reprezentacja II LO pokonała I LO 
24:23 (12:11). W ostatnim spotkaniu 
turnieju ZSP wygrało z I LO 26:20 
(15:5) i zapewniło sobie tytuł mistrza 
powiatu.

Królem strzelców turnieju został 
Paweł Wojdyło z ZSP, zdobywca 16 
bramek, a najlepszym bramkarzem 
wybrano również zawodnika gospo-
darzy Krzysztofa Michalski.

Końcowa klasyfikacja: 
1. ZSP – op. J. Stolf,
2. II LO – op. A. Gnych,
3. I LO – op. Ł. Podemski.

Andrzej Garguliński

Halowa liga LZS

Po raz ostatni w tym roku
Po raz ostatni w tym roku rozegrano została halowa liga piłkarska 

zorganizowana przez nowogardzki LZS. Tytuł lidera pozostał w rękach 
Oldbojów.

Aktualna tabela:
1. Oldboje 3 9 11-0,
2. Błotno 3 9 9-1,
3. Miętno 3 9 7-1,
4. Osowo 3 7 4-1,
5. Wołowiec 3 7 4-1,
6. Karsk 3 7 3-0,
7. Ostrzyca 3 6 8-2,
8. Długołęka 3 4 2-1,
9. Sikorki 3 4 2-2,
10. Jarchlino 3 4 2-1,
11. Wyszomierz 3 3 3-3,
12. Słajsino 3 3 1-1,
13. Kulice 3 3 4-6,
14. Dąbrowa 3 1 3-6,
15. Nowogard 3 0 1-8,
16. Żabowo 3 0 0-8,
17. Wojcieszyn 3 0 0-9,
18. Wierzbięcin 0 0 1-12.

Wykrusza się grono drużyn nie-
pokonanych. O sobie mogą tak po-
wiedzieć już tylko zawodnicy trzech 
zespołów. Oldboje pewnie pokonali 
zespół z Wojcieszyna 3:0. Zespół z 
Miętna nie bez problemów wygrał 
z outisiderem rozgrywek, ekipą z 
Wierzbięcina 2:1. Komplet punktów 
wywalczyli również zawodnicy re-
prezentujący Błotno, wygrywając z 
niepokonanymi w dwóch pierwszych 
,meczach zawodnikami z Ostrzycy. 
Pierwsze punkty straciło też Osowo 
remisując bezbramkowo ze Słajsi-
nem, dla którego był to trzeci remis 
z rzędu.

Na dole niemal bez zmian. Bez 
punktów pozostają cztery ekipy: 
Nowogard, Żabowo, Wojcieszyn i 
Wierzbięcin.

W związku z wątpliwościami, co 
do uprawnień do gry organizatorzy 
rozgrywek informują, ze juniorzy Po-
morzanina mogą reprezentować dane 
drużyny jeśli mieszkają w danej miej-
scowości. Podobnie jest z seniorami. 
Również mogą grać bez ograniczeń 
pod warunkiem, że są zameldowani 
w miejscowości, która jest reprezen-
towana podczas rozgrywek.

Wyszomierz – Nowogard 3:0,
Błotno – Ostrzyca 2:1,
Osowo – Słajsino 0:0,
Wojcieszyn – Oldboje 0:3,
Wołowiec – Kulice 2:1,
Wierzbięcin – Miętno 1:2,
Dąbrowa – Sikorki 0:2,
Żabowo – Karsk 0:1,
Długołęka – Jarchlino 0:1.

Andrzej Garguliński

Zespół z Miętna wygrał z ekipą z 
Wierzbięcina 2:1
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�K WADRAT�
ul. Armii Krajowej 49

NOWOGARD
Tel. 091-39-21-470

(po byłej przychodni)

MEBLE
dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

Transport gratis na terenie miasta Serdecznie zapraszamy

ul. Warszawska 9

NOWOGARD
Tel. 091-39-25-476

PIWNICA BIEDRONKA (główne wejście)

Str efy
przyjaznych

cen

NIE PRZEPŁACAJ - KUPUJ TYLKO U NAS

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

TANIE OPŁATY WSZYSTKO - 0.90 PLN

GOTÓWKOWE
HIPOTECZNE i SAMOCHODOWE

KONSOLIDACYJNE

UBEZPIECZENIA FOTO - BOŻENA
72-200 Nowogard
ul. 3-go Maja 48

Tel. 091 39 26 953
Tel.kom. 501 054 706

Na Życie
i Mieszkaniowe

KREDYTY

LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY
Gryfice, ul. Bracka

(środkowy budynek trojaków)
tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00
W SOBOTY 10.00 - 14.00

tel. 091 392 12 77,tel./fax 091 392 56 39

FABRYKA
OKIEN
I DRZWI PCV
Nowogard
ul. 3 Maja 31

CMYK

LEKARZ 
UROLOG

przyjmuje w czwartki 
dwa razy w miesiącuw 
NZOZ “PRAXIS” przy 

ulicy Dworcowej 2
w Nowogardzie. 

Rejestracja codziennie
pod nr. telefonu 
(091) 392 07 87.
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czytaj na s. 4

czytaj na s. 2wigilia po staropolsku
czytaj na s. 3

Gołębie, króliki 
i pieski

czytaj na s. 4

Przedświątecz-
ne spotkania 
harcerzy

czytaj na s. 5

Wywiad 
z nowym 
prezesem LkS
Pomorzanin

Nowogard 
ul. Kościuszki 35
tel/fax: 091 39 27 466; kom. 0607 697 048

Sprzedaż i serwis 
komputerów i kas fiskalnych

PHU SMJ
Serocki Mariusz

Zezem o IPn 

reklamareklamareklama

duży wybór choinek
jodły, świerki cięte oraz 
w pojemnikach poleca 

Szkółka drzew owocowych
 i ozdobnych karsk 13

Tel. 606 10 61 42

STudIO WIZażu I STyLIZacjI PaZnOkcI
Oferuje gratisowe masaże przy wykupie pakietu 
świątecznego obejmującego:
• parafina na dłonie, modelowanie i zdobienie paznokci
• makijażu okazjonalnego dowolnego wyboru
Szeroki wybór masaży, również masaż gorącymi kamieniami
Nowogard, ul. St. Grota Roweckiego 23 
(wejście od ul. Wiejskiej)
Tel. 512 012 820, 609 799 687

Salon Fryzjerski „STyL” 
Dorota Banasik (k. Biedronki)

został przeniesiony 
do STudIa 

urOdy „STyL”

przy ul. Boh. Warszawy 5
Tel. 697 97 12 29 

Serdecznie zapraszamy

reklama
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kaleNdariUm
18 GrUdNia
imieniny: Auksencja, Auksen-
cjusz, Auksenty, Bogusław, Goś-
cimiar, Kwintus, Miłosław, Neme-
zja, Rufus, Symplicjusz, Wszemir, 
Wunibald i Zozym.

19 GrUdNia
imieniny: Abraham, Anastazy, 
Beniamin, Dariusz, Eleonora, 
Grzegorz, Kazimiera, Gabriela, 
Mścigniew, Nemezjusz, Nemezy, 
Protazja, Tymoteusz i Urban.

20 GrUdNia
imieniny: Amon, Bogumił, Bo-
gumiła, Dagmara, Dagna, Domi-
nik, Eugeniusz, Krystian, Liberat, 
Makary, Ptolemeusz, Teofil, Win-
centy, Zefiryn i Zenon. 
1981 - Zakończył się strajk w 
Porcie Gdańskim.

kronika policyjna 

Punkt Konsultacyjny Interwencji Kryzysowej 
przy Parafii św. Rafała Kalinowskiego, 

ul. Jana Pawła II w Nowogardzie
Tel. 662 959 640

czynny 
poniedziałek od 16.00 do 19.00

czwartek od 15.00 do 19.00

W poniedziałek personel miesz-
czącego się przy ulicy Warszawskiej 
sklepu „Biedronka” zatrzymał na 
kradzieży osobę, która usiłowała 
przywłaszczyć sobie artykuły spo-
żywcze. Została za to ukarana man-
datem karnym.

W środę do podobnego zdarzenio-
wa doszło w sklepie „Lidl”. Zatrzyma-
na kobieta odmówiła jednak przyję-
cia mandatu karnego w związku z 
tym policja przygotowuje wniosek o 
ukaranie jej przez sąd grodzki.

W czwartek ponownie w sklepie 

„Lidl” personel zatrzymał mężczyznę 
usiłującego ukraść półlitrową butelkę 
wódki. Mężczyzna jest doskonale 
znany personelowi nowogardzkich 
supermarketów jak i policji. Przybyła 
na miejsce policja po wyjaśnieniu 
sprawy wypuściła złodzieja. Ten nie 
dał za wygraną i po chwili znowu 
udał się do „Lidla” by ukraść butelkę 
wódki. Ochrona sklepu ponownie 
zatrzymała go na gorącym uczynku, 
a przybyły patrol policji ukarał go 
mandatem karnym.

W piątek policja otrzymała zgło-

szenie o włamaniu do jednego z 
mieszkań w Ostrzycy. Złodzieje 
skradli walutę polską i białoruska o 
łącznej wartości 330 zł oraz alkohol.

W niedzielę patrol policja zatrzy-
mał na ulicy Zamkowej samochód 
marki opel. Badanie wykazało, ze 
siedzący za jego kierownicą Wacław 
G. miał w wydychanym powietrzu 0,9 
promila alkoholu.

Ag

Pracownia 
językowa 
w „jedynce”

Wkrótce w Szkole Podstawowej nr 
1 powstanie nowoczesna pracownia 
językowa.

Pracownia powstanie z gmin-
nych pieniędzy. Nowogardzcy radni 
przeznaczyli na zakup niezbędnego, 
nowoczesnego sprzętu 40 tys. zł. 
Mimo, że formalnie pracownia na-
leżeć będzie do Szkoły Podstawowej 
nr 1 korzystać z niej będą mogli 
również uczniowie mieszczącego się 
w tym samym budynku Gimnazjum 
nr 1. Warto zaznaczyć, że pracownia 
będzie w pełni przystosowana do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ag

Zezem

czytając prasę…
Czytając prasę można się dowiedzieć wielu rzeczy. Nawet takich rzeczy o 

których – jak twierdzi Ferdek Kiepski – fizjologom się nie śniło.
Otóż przed tygodniem przeczytałem wiadomość, że prokuratorzy z Instytutu 

Pamięci Narodowej w Koszalinie postanowili gen. Kiszczakowi postawić zarzut 
przekroczenia uprawnień. Okazało się (po długich i żmudnych szperaniach w 
papierach) iż gen. Czesław Kiszczak gdy był ministrem Spraw Wewnętrznych 
zwolnił ze służby porucznika Milicji Obywatelskiej, bo ten sprzeniewierzył się 
pragmatyce służbowej i …wziął ślub kościelny!

Generałowi grozi do dwóch lat więzienia! Jako obywatel, który przesłużył 
27 lat w Ludowym Wojsku Polskim uśmiałem się jak pszczoła! Ależ zbrodnię 
odkryli prokuratorzy w swoich dokumentach! Jak długo szukali tych dowodów? 
A ja myślałem, że wystarczy wyjść z biurowca IPN i popytać ludzi o podobnych 
do mojego życiorysach. Uzbiera się z tego taki materiał, że prawie wszystkich 
oficerów będących w PRL dowódcami jednostek LWP i komendantami woje-
wódzkimi w MO trzeba będzie ukarać, bo oni także karali za kościelne śluby i 
posyłanie dzieci do komunii.

Karali, bo taki był „prykaz” i taki był po cichu zaakceptowany obyczaj.
Pamiętam doskonale swego wyższego przełożonego oficera politycznego w 

stopniu pułkownika, który będąc zastępcą dowódcy brygady do spraw politycz-
nych w miesiącu maju 1989 roku ukarał pewnego podporucznika, bo ten wziął 
ślub kościelny. Pod koniec tegoż roku pojawili się w wojsku kapelani i tenże sam 
pułkownik przyjął szybko nowe zasady - ukarał kolejnego podporucznika, bo 
ten – nie chciał brać ślubu kościelnego! 

Ciekawe co jeszcze odkryją w IPN? Czekam na kolejne rewelacje. Przecież 
płacę podatki i mam prawo wiedzieć…

LMM

Abonament radiowo - telewizyjny 

numer zamiast książeczki
 Od 13 grudnia nie będą wyda-

wane książeczki opłat za abonament 
RTV. Osoby, które zarejestrują swo-
je odbiorniki, dostaną numer, któ-
ry umożliwi wpłaty przez internet.  
Indywidualne numery będą nadawane 
osobom, które korzystają z telewizorów 
i odbiorników radiowych. Za pomocą 
nowego numeru będzie można zapłacić 
za abonament nie tylko w okienku na 
poczcie jak do tej pory, ale na przykład 
w banku na zwykłym druku czy nawet 
przez internet. Książeczki, które do tej 
pory służyły do dokonywania wpłat 
na poczcie, będą wychodziły z użycia. 
Dlatego osobom dokonującym reje-
stracji swoich odbiorników RTV po raz 
pierwszy będzie od razu przydzielany 
tylko i wyłącznie numer. Zmiany takie 
wprowadza rozporządzenie ministra 
transportu z 25 września 2007 r. w 
sprawie warunków i trybu rejestracji 
odbiorników radiofonicznych i tele-
wizyjnych (Dz.U. nr 187, poz. 1342).  
Książeczki abonamentowe będą jeszcze 
przez rok ważne. Nie da się ich wszyst-
kich wymienić w jeden dzień. Osoby, 
którym będzie kończyła się ważność 
książeczek, dostaną nowy numer abo-

nenta, a książeczki będą odebrane i 
zlikwidowane. Potwierdzeniem doko-
nanej opłaty za abonament radiowo-te-
lewizyjny będzie odcinek wpłaty, której 
można dokonać zarówno na poczcie, 
jak i w banku. Wystarczy na druczku 
wpisać numer nadany przez pocztę. Na 
jego podstawie będzie można spraw-
dzić, czy abonent nie zalega z opłatami.  
Zmiana przepisów oznacza, że będzie 
można dokonać przelewu przez in-
ternet. Wystarczy w tytule przelewu 
wpisać, za co on jest i swój numer. 

U w a g a  -  d l a  k a ż d e g o  r e -
g i o n u  j e s t  p r z y p o r z ą d k o w a -
ny inny numer konta bankowego.  

Osoby, które nie będą miały już ksią-
żeczki, a będą dokonywały wpłat poza 
pocztą, muszą upewnić się, na jaki 
numer konta dokonywać wpłat. Można 
to sprawdzić m.in. na stronie interne-
towej Poczty Polskiej lub dowiedzieć 
się w swoim urzędzie pocztowym.  
Z uwagi na to, że dotychczasowe ksią-
żeczki przestaną istnieć, dowodem 
zarejestrowania odbiorników będzie 
wniosek o rejestrację oraz zawiadomie-
nie o nadaniu indywidualnego numeru 
identyfikacyjnego. Rozporządzenie 
utrzymuje obowiązek zarejestrowania 
odbiornika radiowego lub telewizyjnego 
w ciągu 14 dni od daty zakupu. Tyle 
samo dni będzie miała Poczta Polska 
na nadanie indywidualnego numeru 
abonentowi. 

Na bazie artykułu z Gazety Prawnej 
nr 242 opr. LMM  
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reklama

Cyfrowy druk 
kolorowy 

kSerO kOLOrOWe
ul. Boh. Warszawy 7A

Gołebie, króliki i pieski…
Poszczekam trochę, a niech tam!
Podczas Sesji RM w dniu 12 grud-

nia była bardzo ożywiona dyskusja 
nad nowelizacją programu o utrzy-
maniu porządku w Gminie. Problem 
jest powazny i winien być powaznie 
potraktowany. I był! Tak poważnie, 
że aż śmiesznie. To, że drożeją śmie-
ci radni przyjęli ze zrozumieniem 
(opłaty za korzystanie ze środowiska 
wzrosły o 477% z 15 zł na prawie 75 
zł, ale to działka Rady Ministrów), 
marudzili gdy okazało się, że odpa-
dów wielkogabarytowych i gruzu 
budowlanego obywatel nie może 
wywozić na wysypisko indywidual-
nie tylko poprzez ZUK, ale jakoś się 
dogadali. Ale w sprawie psów i psich 
odchodów już nie.

Przysłuchując się dyskusji do-
szedłem do wniosku, że psy to naj-
większe utrapienie Nowogardu i 
okolic – gdzie się nie ruszyć to pies 
bez kagańca szczerzy żeby, zrobisz 
jeden krok na trawnik i wdepniesz 
… Na osiedlu Gryfitów to z domu 
strach wychodzić! Diagnoza słuszna, 
więc trzeba temu zaradzić! Najpierw 
organizacyjnie – propozycji było co 
niemiara:

wybudować dla psów wybiegi, 
zakupić i dostarczyć do sklepów 
rękawiczki, torebki i łopatki – każdy 
właściciel psa musi to zakupić, od-
chody zbierać i wrzucać do specjal-
nie ustawionych pojemników, albo 
…nieść do domowej toalety. Zapach-
niało kulturą i Zachodem, a dla mnie 
… Kołobrzegiem (w tym kurorcie 
zbudowano dla psów „ogródek jorda-
nowski” z wybiegiem i piaskownico-
toaletą. Nawet specjalne kołki wbito, 

by burki mogły w odpowiednim 
miejscu podnosić nogę… Ustawiono 
także pojemniki na odchody. I było 
pięknie ale tylko do maja. W maju 
i czerwcu po okolicy rozchodził się 
wielki smród – wysoka temperatura 
powodowała rozkład odchodów. No 
bo kto i z jaką częstotliwością miał 
opróżniać pojemniki?)

Nasi radni problem przewidzieli. 
Przepisy są po to by je egzekwować!

Kto to ma robić? Wiadomo policja! 
Padła propozycja by wykupić od po-
licji specjalny patrol.

Patrol przypilnuje psiego proble-
mu, a przy okazji sprawdzi przestrze-
ganie i innych przepisów porządko-
wych – np. czystość na podwórkach, 
odśnieżanie chodników, policzy czy 
ktoś nie hoduje zbyt dużo gołębi (pro-
ponowana uchwała ustaliła liczbę 
krolików na 15 sztuk i gołębi na sztuk 
20 co oprotestował radny znający się 
na hodowli gołębi pocztowych twier-
dząc, że stado gołębi pocztowych 
powinno liczyć około 100sztuk). 
Jednak radni chyba policji nie zbyt 
lubią bo zaproponowali rozwiązanie 
alternatywne – zatrudnić półtora 
strażnika miejskiego. Ciekawski rad-
ny, który nie mógł zrozumieć pojęcia 
„półtora” został pouczony: nie znasz 
się na biznesie – to 1,5 etatu!

I w tym momencie padła rozsądna 
propozycja – projekt uchwały należy 
odesłać ponownie do Komisji Rady. 
Projekt odesłano. Nie dziwiło mnie 
to, bowiem obecna Rada ma taki styl 
pracy – większość projektów odsyła 
do ponownego rozpatrzenia. A rok 
się kończy…

LMM
reklama

XIV Sesja rady Miejskiej
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie 
zwołuje XIV sesję Rady Miejskiej 
w Nowogardzie. Początek obrad:
28 grudnia 2007 roku (piątek) o godzinie 12 00 
w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie,
Plac Wolności 1, I piętro.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Zgłoszenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 14 listopada 2007 roku.
4. Informacje Przewodniczącego Rady.
5. Sprawozdanie Burmistrza Nowogardu 
z działalności pomiędzy sesjami.
6. Interpelacje, wnioski i zapytania
7. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu gminy Nowogard na 2007 rok,
b) zmian w budżecie gminy Nowogard na 2007 rok,
c) taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków (dot. SM
w Wierzbięcinie),
d) Gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008 rok,
e) Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2008 rok,
f) planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na rok 2008,
g) emisji obligacji komunalnych
h) uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2008 rok,
i) przyjęcia Karty Współpracy Gminy Nowogard 
z organizacjami pozarządowymi,
j) diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
8. Przyjęcie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok.
9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Marek Krzywania

uwaga radni powiatowi!
Podajemy terminy posiedzeń Komisji Rady Powiatu:
- Komisja Rewizyjna – 20.12.2007 o godz.13.00
- Komisja Budżetu i Infrastruktury – 20.12.2007 o godz. 13.00
- Komisja Oświaty – 20.12.2007 o godz. 12.00
Posiedzenienie w sali 222.
- Sesja Rady Powiatu – 28.12.2007 (piątek) o godz. 12.00

(inf. własna)

Zaproszenie
W dniu 20.12.2007 r. (czwartek) o godz. 17.00  w kościele p.w. WnMP 

odbędzie się MSZa ŚW. w intencji nowogardzkiego domu kultury tj. pracown-
ików, uczestników kół zainteresowań oraz ich rodziców. Serdecznie zapraszamy.

kocem otul psa…
Przytulisko dla zwierząt w Sikorkach zwraca się do mieszkańców z 

prośbą – jeśli macie Państwo zbędne koce przekażcie je nam. W okresie 
zimowych chłodów są one niezbedne do okrycia naszych podopiecznych. 
Koce można przekazywać bezpośrednio do Sikorek, do przychodni dla 
zwierząt przy ul. Dworcowej lub do redakcji „DN”. Z góry dziękuję.

Tadeusz Soroka.

Znaleziono
W okolicy sklepu przy 
ul. Bohaterów Warszawy znaleziono klucz. 
Do odbioru w redakcji.
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Wigilia po staropolsku
Święta do Nowogardu przyszły 

już w niedzielę 16 grudnia. Przed 
Nowogardzkim Domem Kultury 
stanęła przepiękna szopka. Około 
godziny 17.00 przybieżeli pasterze 
czyli liczni mieszkańcy miasta, a na 
scenę wkroczyły zjednoczone siły 
artystów NDK. Zrobiło się biblijnie 
i świątecznie. Dorośli wspominali 
młode lata, bo przed oczyma jawiły 
się obrazy obrzędu od dawna nie 
przeżywanego, młodzież chłonęła 
darmową lekcję świątecznych trady-

cji. Było rodzinnie, bo na scenie sami 
znajomi…

A gdy już ze sceny zeszły postaci 
z widłami i kosami, gdy opuścili 
szopkę ci co „przygrywali na lirze”i 
liczni mikołajowie zostawiając w 
kojcach oniemiałe jagnięta głos 
zabrał burmistrz by podziękować 
artystom za przepiękne widowisko, a 
zebranej publiczności złożyć życzenia 
zdrowych, spokojnych i wesołych 
świąt…

LMM

Civitas Christiana

Wybrano nowy zarząd

W dniu 15 grudnia w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia Civitas 
Christiana odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. W obecności 
przewodniczacego Wojewódzkiego Stowarzyszenia pana Krzysztofa Puca 
podsumowano dotychczasową działalność i wybrano nowe władze. Przewod-
niczącą nowogardzkiego Zarządu Stowarzyszenia została Barbara Gontarska. 
W skład Zarządu weszli:

- Franciszek Tarczykowski – pierwszy  wiceprzewodniczący,
- Jan Korneluk – drugi wiceprzewodniczący,
- Maria Magadzia – sekretarz,
- Teresa Pciun – członek,
- Andrzej Leszczyński – członek.

(inf.własna)

Świąteczne spotkanie 
harcerzy

“Dobra Nowina dociera do nas od dwóch tysięcy lat ... Przychodzi, aby zawsze 
wskazać drogę do lepszego poznania świata, do bycia z drugim człowiekiem; aby 
nam towarzyszyć, dodawać odwagi i radości w codzienności” 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2008  wszystkim zuchom, 
harcerzom, instruktorom oraz sympatykom braci skautowej, dużo zdrowia, 
obfitości i pogody ducha życzy Komendant ZD ZHP w Nowogardzie

W piątek 14 grudnia w Motelu 
“KAMENA” odbyło się świąteczne 
spotkanie Kręgu Starszyzny Harcer-
skiej. W spotkaniu instruktorskim 
po raz pierwszy uczestniczyli byli 
komendanci Hufca ZHP Nowogard 
: Czesław Czernikiewicz i Franciszka 
Kobylińska a także Władysław Szczur 
( komendant Ziemi Gryfickiej). W 
spotkaniu uczestniczyli również 
harcerze z 13 WDR “Falanga”. 

Po krótkiej prezentacji medialnej 
podsumowującej czteroletni dorobek 
Związku Drużyn ZHP w Nowogar-
dzie dh. phm. Andrzej Wasiak omó-

wił zasady pozyskiwania 1 % w 2008 
roku. Następnie zwrócił się z apelem 
do instruktorów seniorów o zebranie 
materiałów i zdjęć z imprez, obozów 
harcerskich w celu przygotowania 
opracowania historycznego - kroniki 
pn. “Dzieje harcerzy z Nowogardu”. 
Opracowanie materiału pozwoliłoby 
wydać publikację na 100-lecie har-
cerstwa. Następne spotkanie zapla-
nowano na styczeń 2008, na które 
przybędzie przewodnicząca Kręgu 
Seniorów “Korzenie” działającego 
przy Komendzie Chorągwi Zachod-
niopomorskiej.                          (HSI)

Świąteczne życzenia

foto J. Korneluk

Mikołajkowy spektakl w ndk
Nowogardzki Dom Kultury, jak 

co roku sprawił mikołajkowy upo-
minek dzieciom z powiatu gole-
niowskiego.

Tym upominkiem było widowi-
sko „Królewna Śnieżka i Siedmiu 
Krasnoludków”. W tym roku 
widowisko reżyserowane było 
przez p. Anetę Drążewską, ona 
też była autorką scenariusza. W 
spektaklu wzięły udział zespoły 
Nowogardzkiego Domu Kultury: 
teatr FONEM I, FONEM II oraz 
wokalistka Julia Szmyt p. Anety 
Drążewskiej, zespoły taneczne 
PROMYCZEK i DAGA  p. Barbary 
Źróbek, FENIKS I i FENIKS II p. 
Wiktorii Domańskiej oraz FLESZ I i 
FLESZ II p. Mikołaja Kubiaka oraz 
zespół wokalny STARS i wokalist-
ka Karolina Szponar p. Marzenny 
Piotrowicz. 

Spektakl oprócz typowo bajko-
wych, dziecięcych treści zawierał 
również kilka przesłań i mądrości 

skierowanych do dorosłych. Swoją 
dojrzałą grą zachwycili narratorzy, 
Śnieżka, Królowa i Szczur – na-
dworny błazen. Publiczność pod-
biły jednak dzieciaki odgrywające 
role krasnali, które doskonale, z 
wielką odwagą i zaangażowaniem 
wcieliły się w postacie. Do opra-
wy muzycznej spektaklu wykorzy-
stano oprócz utworów z repertuaru 
dziecięcego, fragmenty dzieł takich 
klasyków jak: Czajkowski, Berlioz, 
Liszt, Wagner, Grieg, Dvorak. W 
finale widowiska na scenie stanęło 
120 dzieci.

Widowisko pokazywane było 
dwukrotnie - 9 grudnia dla spo-
łeczności miasta oraz czterokrotnie 
w poniedziałek i wtorek dla nowo-
gardzkich - i nie tylko – szkół. W 
tym roku nasz dom kultury odwie-
dziły dzieci z m.in. z Dobrej, Osiny, 
Goleniowa i Węgorzyna. 

Kto nie był niech żałuje!!!
dk
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O nowym zarządzie, trenerze 
i juniorach

Rozmowa z prezesem Pomorzanina Nowogard Norbertem Dworakiem

„dziennik nowogardzki”: W ze-
szłym sezonie uroczyści zakończył 
pan karierę piłkarską by po kilku 
miesiącach powrócić do drużyny. 
W piątek został pan prezesem Po-
morzanina. coś nie może pożegnać 
się pan z klubem.

norbert dworak: To prawda. Jak 
policzono, łącznie w seniorach spę-
dziłem około siedemnastu lat, do tego 
trzy lata w juniorach. Pomorzanin 
to dla mnie jedyny klub, nigdy nie 
zmieniłem barw, więc los jego leży 
mi mocno na sercu. 

czy wchodząc na zebranie spo-
dziewał się pan, że zostanie preze-
sem? czy były jakieś wcześniejsze, 
zakulisowe ustalenia?

Naprawdę byłem bardzo zaskoczo-
ny tym, że zostałem obdarzony tak 
dużym zaufaniem. Na pewno głosy 
były różne. Osobiście obstawiałem 
za inną kandydaturą. Osoba ta jest 
w zarządzie. Teraz przed nami dużo 
pracy.

W czwartek miał się ukonstytuo-
wać nowy zarząd klubu. jak wygląda 
jego struktura?

Jeśli chodzi o strukturę organi-
zacyjną to zarząd podzielił się na 
cztery grupy. W skład pierwszej i 
chyba najważniejszej, zajmującej się 
sprawami szkoleniowymi, doborem 
instruktorów i nadzorem nad ich 
pracą, wchodzą Karol Podemski, Zbi-
gniew Ceranka i Marek Piątkowski. 
Za kontakty ze szkołami i naborem 
młodych zdolnych ludzi odpowia-
dać będzie Jacek Andrysiak. Trzecia 
grupa zajmująca się kontaktami z 
władzami, Radą Miejską i pozyski-
waniem środków pozabudżetowych 
składać się będzie z trzech osób: Woj-
ciecha Kubickiego, Marcina Wolnego 
i Marcina Skórniewskiego. I ostatnia 
grupa zajmująca się, sprawami spor-
tu i pozostałymi sekcjami składa 
się z Wiesława Ziemby i Jana Bąka. 

Funkcję sekretarza, która jest również 
funkcją społeczną, piastować będzie 
Jerzy Wolny, który został również  
kierownikiem klubu. Zdecydowali-
śmy, że w tej kadencji zarząd będzie 
miał tylko jednego wiceprezesa został 
nim Marek Piątkowski.

Porozmawiajmy o pierwszej dru-
żynie piłkarskiej. komu zostanie 
powierzona funkcja trenera?

Rozmawiając na ten temat roz-
ważaliśmy dwie opcje: trenera z ze-
wnątrz i trenera z naszego podwórka. 
Zarząd zdecydował, że lepiej byłoby 
zaangażować trenera od nas. Także 
na dzień dzisiejszy (rozmawialiśmy 
w sobotę rano – przyp. red.) została 
tylko jedna kandydatura, i zdecydo-
waliśmy się podjąć z nim rozmowy. 
Ostateczna odpowiedź jeszcze nie 
zapadła. Jeśli będzie negatywna wów-
czas powrócimy do koncepcji trenera 
z zewnątrz.. 

a co z konfliktem pierwszej dru-
żyny z zespołem I klasy juniorów? 
czy młodzi zawodnicy będą walczyć 
o ligę wojewódzką?

Cały zarząd ustalił, że najpierw 
wybiera się pierwszego trenera. Do 
momentu jego wyboru nie będziemy 
podejmować żadnych innych kroków. 
Gdy już znane będzie jego nazwisko, 
gdy już opracuje swój plan działań 
odbędzie się zebranie zarządu wraz ze 
wszystkimi instruktorami, wówczas 
szkoleniowiec pierwszego zespołu 
określa zasady współpracy z innymi 
zespołami. A więc po tym zebraniu 
wszystko się wyjaśni. Zarząd klubu 
na pewno nie chce zrywać umowy 
z żadnym instruktorem. Decydują-
ce zdanie będzie miał trener, przy 
naszym nadzorze nad pracami z 
młodszymi grupami. Trener pierw-
szego zespołu przedstawi nam swoją 
wizję, wszystko będzie ustawione pod 
niego. Każdy wie, że w każdym klu-
bie piłkarskim, priorytetową sprawą 
jest pierwsza drużyna. Ale od razu 
zaznaczę, żeby nikt nie wyciągał po-
chopnych wniosków, nie planujemy 
żadnych roszad z instruktorami grup 
młodszych. 

A tak przy okazji jako nowy prezes 
klubu chciałbym podziękować ustę-
pującemu zarządowi za wieloletnią 
pracę i liczę, ze nadal będą udzielali 
nam wsparcia i dzielili się swoim 
doświadczeniem.

dziękuję za rozmowę
rozmawiał 

andrzej Garguliński

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Ozdoby na szkolny kiermasz

W dniu 11 grudnia 2007 roku w Bi-
bliotece Szkolnej Szkoły Podstawowej 
Nr 1  i Publicznego Gimnazjum Nr 
1 w Nowogardzie został zorganizo-
wany kiermasz ozdób świątecznych 
przez nauczycieli bibliotekarzy: 
Danutę Plichte i Martynę Żyła wraz 
z instruktorami Warsztatów Terapii 
Zajęciowej  Panią Dorotę Świątczak 
i Ewę Laszkiewicz. Na kiermaszu 
można było kupić kartki świąteczne, 
stroiki, pudełka na prezenty, sianko i 

wiele innych ozdób świątecznych cie-
szących się dużym zainteresowaniem 
kupujących uczniów i nauczycieli obu 
szkół. Wszystkie prace zostały wyko-
nane przez osoby uczęszczające na 
Warsztaty Terapii Zajęciowej, które 
mają możliwość rozwijać swój talent 
mimo tego, iż są osobami z różną nie-
pełnosprawnością, lecz obdarzonymi 
niezwykłymi uzdolnieniami.

(inf. własna)

Sylwestrowe szaleństwo...
przeżyjesz w Strzelewie. Zabawa do białego rana za jedyne 90.00 zł od pary!
Informacje i zapisy:
Tel. – 0 91 39 180 18, lub 0 664 608 310
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w obiektywie  Jana korneluka    - Nowogard „wczoraj„

Serdeczne podziękowania 
za bezinteresowne 

udzielanie transportu 
wraz z życzeniami 

zdrowych i wesołych 
Świąt Bożego Narodzenia 

Panu adaMOWI 
FedeŃcZakOWI 

składają dzieci, rodzice i 
nauczyciele oddziałów przed-
szkolnych przy Szkole Podsta-

wowej nr 4 w Nowogardzie

PodZiękowaNia

na roraty idziemy bezpiecznie!
Trwa Adwent, a to czas Rorat w 

naszych kościołach. W tym czasie na 
drogach jest już ciemno. Nowogardz-
kie ulice nie należą do bezpiecznych i 
tak już pozostanie, dopóki nie będzie 
obwodnicy. Na początku grudnia 
katecheci SP 3 w Nowogardzie, SP 
4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie 
i SP w Wierzbięcinie włączyli się w 
akcję Fundacji Szczecińska Piesza 
Pielgrzymka na Jasną Górę pod ha-
słem Idziemy bezpiecznie na Roraty.  
Przeprowadzone zostały katechezy 
o zasadach bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym. Dzieci otrzymały kolo-
rowe lampiony (łącznie 380 sztuk) 
, które świecą w drodze do kościoła 
i zakładki do książek z wydruko-
wanym tekstem do zapamiętania.  
Podczas zbliżających się Świąt o tych 
zasadach powinni pamiętać wszyscy, 
gdy tradycyjnie pójdziemy do koś-
cioła i będziemy odwiedzać rodzinę 
lub przyjaciół.

W drodze do kościoła pamiętaj!
- idź do kościoła zawsze tą samą 

bezpieczną drogą,
- przechodź przez jezdnię po przej-

ściu dla pieszych (zebra),
- przechodź przez jezdnię tylko 

przy zielonym świetle,
- wchodząc na jezdnię upewnij się, 

czy możesz bezpiecznie ją przejść 
(spójrz w lewą stronę, w prawą i 
jeszcze raz w lewą)

- nigdy nie wbiegaj na jezdnię,
- gdy nie ma chodnika, idź pobo-

czem z lewej strony,
- nosząc znaczki odblaskowe bę-

dziesz zawsze widoczny i bezpiecz-
ny,

- nie wchodź na przejazd kolejowy, 
gdy opuszczone są zapory i pali się 
czerwone światło,

- przypomnij rodzicom, że do 12 
lat możesz jechać w samochodzie na 
przednim siedzeniu tylko w foteliku, 

a z tyłu w foteliku lub innym urządze-
niu do przewożenia dzieci,

- nie zgadzaj się na jazdę samocho-
dem, spacer z nieznaną Ci osobą.

ZAPAMIĘTAJ: 997, 112 to nu-
mery telefonów na Policję. Wy-
kręć ten numer zawsze, gdy To-
bie lub innym będzie zagraża-
ło  jak ieś  niebezpieczeństwo. 
Dzieci dziękują Fundacji Szczecińska 
Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę za 
otrzymane lampiony. Zdjęcia z Rorat 
(i nie tylko) są dostępne na stronie 
Parafii p.w. św. Rafała Kalinowskiego 
w Nowogardzie  www.rafalkalinow-
ski.republika.pl

ET
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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, rafał Nizioł, 
Jagoda dawidson.
Pomoc merytoryczna:małgorzata Łuka.

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz ze środków budżetu państwa 

 

ZdarZyŁO SIĘ 
W SZkOLe
 
konkurs wiedzy o HiV i aids 
Czwartego grudnia w Technikum nr 1 w Nowogardzie odbył 
się konkurs wiedzy  o HIV/AIDS. Wzięli w nim udział przed-
stawiciele klas (po dwie osoby). Zmaganiom uczestników 
przyglądały się organizatorki imprezy: pielęgniarka szkolna 
Pani Lidia Bogus, Pani Pedagog Ewa Krzak i przedstawiciel-
ka grona pedagogicznego Pani Danuta Adamczyk. Konkurs 
pokazał nam ile wiemy o AIDS, jak się przed nim chronić. 
Uczniowie przyznają, że nie wszystkie pytania były proste. 
Niektóre na pozór wydawały się banalne, ale niektórzy mieli 
z nimi problemy. Ostatecznie wygrała dwójka przedstawicieli 
z klasy III Technikum Mechanicznego. Otrzymali nagrody 
ufundowane przez szkolne Mini Przedsiębiorstwo „Złota 
Rączka”. Reszta Uczestników otrzymała dyplomy i słodkie 
upominki z rąk Pani Dyrektor Alicji Jaklińskiej i Organiza-
torek. Mamy nadzieję, że konkurs pogłębił naszą wiedzę o 
tej śmiertelnej chorobie i że znajdą się chętni na organizację 
takiego przedsięwzięcia w przyszłym roku.
Ula Matwiej
 
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZCTWA ZACHODNIOPOMOR-
SKIEGO LZS W PIŁCE KOSZYKOWEJ CHŁOPCÓW
Trzynastego grudnia odbyły się Mistrzostwa Województwa 
Zachodniopomorskiego LZS w Piłce Koszykowej. Naszą dru-
żynę tworzyli: M. Czapski, M. Kolibowski, P. Kamiński, A. 
Mościński, D. Przywecki, A. Wojciechowski, P. Tylmanowski, 
M. Jeż, Ł. Baranowski, B. Grygiel, K. Seweryniak. Zespół zajął 
II miejsce. Opiekunem był Pan Zbyszek Ceranka. 
W dniach 18 - 20 grudnia będą odbywały się rozgrywki Finału 
Powiatowego w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców. 

VII HALOWY MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
CHŁOPCÓW.
Siódmego grudnia w hali widowiskowo - sportowej ZSP w Go-
leniowie odbył się VII Halowy Mikołajkowy Turniej Piłki Noż-
nej Chłopców. W turnieju uczestniczyły reprezentacje szkół: 
ZSZ Goleniów, ZSP Nowogard, ZSP Goleniów 1, ZSP Gole-
niów 2 i ZSP Maszewo. Naszą szkołę reprezentowali: Ł. Pędzi-
wiatr, D. Stachowiak, M. Stachowiak, Ł. Nosek, T. Pozierak, 
R. Rosiak i najlepszy na boisku Ł. Marszałek. Drużyna naszej 
szkoły zajęła IV miejsce. Opiekunem był Pan Marcin Wolny.

Gdy na dachu parkuje renifer, 
Gdy kolędy ciepło mruczy 

kaloryfer, 
Gdy choinka zdobi 
najważniejszy kąt, 

życzymy Wam Wesołych Świąt! 
Wesołych Świąt 

i szczęśliwego nowego roku, 
wszystkim czytelnikom 

życzy redakcja 

„WBreW”.

Horoskop
 
BARAN – Żyjesz świętami, a przecież masz jeszcze parę spraw do za-
łatwienia. Bożym Narodzeniem i nadchodzącą zabawą sylwestrową bę-
dziesz się cieszyć niebawem. Jeśli chcesz mieć spokój, załatw wszystko 
to, co od dawna odkładałeś. 
BYK – Sylwester masz zaplanowany już od dawna, ale nie wiesz co bę-
dziesz robić w święta. Może nie będzie wielkiej niespodzianki, ale jednak 
rodzinka z całą pewnością Cię zaskoczy. Przekonasz się.  
BLIŹNIĘTA – Ostatnio masz na głowie za dużo zmartwień. W święta 
będziesz mieć czas, aby oderwać się i zapomnieć o szarej rzeczywistości. 
Choć nie masz planów na 31 grudnia, to jednak noc sylwestrową spę-
dzisz… interesująco.  
RAK – Czy nie zapomniałeś o upominku dla jednej z bliskich Ci osób? 
Uważaj, bo może się zdarzyć tak, że jej będzie przykro, a Tobie niezręcz-
nie. Ewentualnie możesz zrekompensować jej to zaproszeniem na szaloną 
zabawę w Sylwestra. 
LEW – W szale świątecznych zakupów czujesz się jak ryba w wodzie. O 
prezentach nie trzeba Ci przypominać, ale pamiętaj o szampanie i przycią-
gającej wzrok kreacji sylwestrowej. Zabłyśniesz.  
PANNA – Lubisz obdarowywać innych prezentami, dlatego kochasz 
święta. Ich magię czujesz już na początku grudnia. Jednak nie zapominaj 
o obowiązkach. Musisz pomóc rodzince w świątecznych porządkach. 
Sami nie dadzą sobie rady.  
WAGA – Twoje samopoczucie się poprawiło, więc możesz już zapomnieć 
o problemach. W kwestii świąt –  zajmij się kuchnią – w pełnym tego 
słowa znaczeniu. O organizację atmosfery świątecznej zadbają jak zwykle 
niezawodni członkowie rodziny. 
SKORPION - Zabawę sylwestrową masz już zaplanowaną. Więc nie 
martw się, bo święta spędzisz równie dobrze. Znajomi zadbają o to, aby 
tego dnia nie zabrakło Ci uśmiechu na twarzy. 
STRZELEC –  Pogoda może nie odzwierciedla aktualnej pory roku, ale 
Ty i tak czujesz atmosferę świąt. Nie trać jednak nadziei, może jednak uda 
Ci się zorganizować zawody na najlepiej ulepionego bałwana. 
KOZIOROŻEC – Za bardzo się martwisz. Kochasz święta i nie próbuj 
tłumić tego w sobie. Będziesz się równie dobrze bawić w noc sylwestro-
wą. Nie myśl o problemach, bo przecież masz się rozerwać. 
WODNIK – Tydzień nie zaczął się ciekawie, ale to przecież nie znaczy, 
że święta też spędzisz nienajlepiej. Atmosfera w domu poprawi Ci humor, 
a przy tym dobrze będziesz bawić się w noc sylwestrową. 
RYBY – Te święta będą wyjątkowe. Niezwykle rodzinna atmosfera, kolę-
dy i zapach choinki wzruszy Cię i to nie na żarty. Później miną sentymen-
ty, a na Sylwestra zaplanujesz szaloną noc ze znajomymi.
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Srzedaż choinek

P.U.H. GrUNd-maX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
kom. 0691 281 950

Informujemy, że   

21 Grudnia 2007 r.
piątek w godz.  8.15 - 9.15 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 

Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Biuro Usług Finansowych
SKARBIEC

Plac Wolności 9 pok. 7A
Kredyt:

• konsolidacyjny • gotówkowy
 • samochodowy

Tel. 695 770 724
Do 5000 na dowód

Pizzeria Fantazja
zaprasza na 

BaL SyLWeSTrOWy

cena 280 zł od pary
rezerwacja tel. 091 29 20 750

SkLeP
 „Wyroby z drewna”

oferuje:
• listwy drewniane, karnisze 
   drewniane, metalowe
• galanteria, kleje, lakiery
• drzwi i inne artykuły drewniane
Realizujemy nietypowe zamówienia

Posiadamy własną stolarnię
Tel. 091 39 20 570

Nowogard, ul. Armii Krajowej 46
Serdecznie zapraszamy

Sklep czynny 9.00 – 17.00
Ceny niższe niż w Castoramie

kOMIS rZecZy użyWanycH
- meble

- elektronarzędzia
-sprzęt AGD

- i inne
Osina

pon. – niedziela

9.00 – 17.00

Sprzedaż choinek
świerk 

srebrny
długołęka 34

Tel. 603 895 622

nZOZ 
Dr Marzena Drobińska 

zatrudni pielęgniarkę
medyczną i pielęgniarkę 

środowiskową wynagrodzenie
od 2 800 zł brutto miesięcznie

cHOInkI ŚWIĄTecZne
Świerk srebrny

i zwykły

nowogard
ul. Poniatowskiego 19

Tel. 880 759 937

dnia 20.12. 2007 r. (czwartek)
w Szkole Podstawowej nr 4 w Nowogardzie

odbędzie się 
kiermasz Bożonarodzeniowy

w godz. 9.30 – 11.00.
Zebrane pienądze ze sprzedaży świątecznych ozdób 

przekażemy wychowankom Domu Dziecka w Gryficach.

Serdecznie zapraszamy 
do wzięcia udziału w naszym kiermaszu.

Renata Lisowska,
Samorząd Uczniowski

Przedsiębiorstwo Państwowe 

GARDIA
w Nowogardzie

przyjmie do pracy  
Pracownika 

magazynowego

Kontakt:
ul. Zamkowa 7 B
72-200 Nowogard
Tel. 091 39 25 570

e-mail biuro@ppgardia.pl

nowootwarte 
SOLarIuM

przy ul. 15 Lutego 11
serdecznie zaprasza

od pon. do soboty godz. 10.00 – 20.00

Tel. 790 43 10 08

ZaMIerZaSZ ZacIĄGnĄĆ 
kredyT na InWeSTycjĘ?

Potrzebujesz porady, 
a może profesjonalnego

 biznes planu?

Skontaktuj się z nami,
a my udzielimy ci niezbędnych 

informacji i sporządzimy dla 
ciebie odpowiedni biznes plan!

Bukaid cOnSuLTInG 
nowogard

Tel.: 0605 075 779  
e-mail: dsiminski@poczta.fm

• obok sklepu wędkarskiego k/rynku

• ul. Wiejska 40
• ul. Traugutta 2

• ul. 700 lecia obok sklepu Asprod
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OG£OSZENIA drObNE
nIerucHOMOŚcI

• kupię dom w nowogardzie 
może być połowa lub piętro. 
607 066 425.

• kupię połowędomu lub piętro w 
nowogardzie. Tel. 606 265 333.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 poko-
jowe, 104 m kw. Tel. 602 474 266.

• kupię mieszkanie 3 pokojowe 
bezczynszowe. 600 897 758.

• Do wynajęcia lokal handlowy 125 
m kw w centrum miasta, może 
być z funkcjonującą firmą. Tel. 
607 504 083.

• Sprzedam mieszkanie 4 poko-
jowe o powierzchni 67,7 m kw 
w bloku przy ul. 15 Lutego. Tel. 
0605 423 085 po godz. 15.00.

•  Zamienię M2 w Osowie na kawa-
lerkę w Nowogardzie. Tel. 091 39 
21 823. 

• Szukam mieszkania do wynaję-
cia. 607 934 481.

• Sprzedam mieszkanie czteropo-
kojowe, o pow. 113,3 m kw, co ga-
zowe, w starym budownictwie, I 
piętro + garaż. Tel. 0609 686 797.

• Sprzedam działki z pozwoleniem 
na budowę w Nowogardzie. Tel. 
602 52 16 71.

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie przy ul. Kosynie-
rów. Tel. 693 850 197.

• Kupię ziemię rolną. 509 284 298.
• Do wynajęcia lokal handlowy 

85 m kw w centrum miasta. Tel. 
787 122 972.

MOTOryZacja
• Sprzedam garaż blaszany 3x5. 

691 821 130.
• Sprzedam Fiat Ducato, 1995 r., po 

kapitalnym remoncie, 9 osobowy, 
20 tys. zł do uzgodnienia. Tel. 
606 783 027.

• Sprzedam Nissan Sunny 1990 r., 
poj. 1600 + gaz, cena 3000 zł. Tel. 
505 801 778.

• Sprzedam komplet opon zimo-
wych 225/75 R 16, ML, Sorento 
lub inne terenowe, stan idealny, 
cena 1000 zł. Tel. 508 179 089.

• Sprzedam Ford Escort, 1991 r., 
poj. 1400, stan dobry, cena 1500 
zł. Tel. 608 298 076.

• Sprzedam Kia Sephia 1,6 i, 1996 
r., przebieg 107 tys. Tel. 508 18 19 
44, 091 39 144 26.

rOLnIcTWO 
 

• Sprzedam tuczniki. 602 267 382.
• Sprzedam owies ok. 4 ton. Tel. 

604 952 571.
• Sprzedam prosiaki. 091 39 

17 909.
• Sprzedam trzy maciory, w tym 

jedna prośna. 091 39 17 366.

uSŁuGI
• Malowanie, montaż paneli pod-

łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0660 392 851, 0784 79 22 
70.

• józef durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• dyWanOPranIe. 0604 
373 143.

• Transport, przeprowadzki – 
0604 516 451.

• naPraWa SPrZĘTu rTV 
kosmalski, nowogard Ponia-
towskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 
0604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-
y). Tel. 0604 373 143.

• TIPSy – tanio i profesjonalnie. 
Tel. 504 589 679.

• Tipsy żelowe – tanio. Możliwość 
dojazdu do miejsca zamieszka-
nia. Tel. 508 309 932.

• Tipsy żelowe – tanio – dojazd. 
609 464 332.

• Masaże. 609 799 687.
• Tipsy i wizaż. 512 012 820.
• Artystyczne malowanie po-

koi, pokoi dziecięcych.  
Tel. 66 77 84 333.

• MASAŻ I AKUPRESURA – wi-
zyty po uzgodnieniu terminu i 
godziny z pracownikiem Gabi-
netu Kosmetycznego w Nowo-
gardzie ul. Zielona 3. Tel. 091 39 
20 714. Możliwość dojazdu do 
klienta.

• Montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. Tel. 091 39 72 575, kom. 
695 085 470.

• Zespół muzyczny: bale, wese-
la, sylwester. Tel. 609 312 088, 
698 150 961.

• MIkOŁaj na ŚWIĘTa!!! 0660 
634 337.

• Naprawa i regulacja okien pore-
klamacyjnych. Tel. 505 801 778.

• usługi elektryczne – instalacje 
mieszkaniowe, wyciąganie pio-
nów, liczników na zewnątrz. 
660 171 386.

• Gabinet kosmetyczny: tip-
sy, pedicure, henna, makijaż; 
ul. Boh. Warszawy 103a. Tel. 
697 408 391.

• Usługi budowlane: remonty 
mieszkań, kafelki, wykończenia. 
693 021 097.

• Transport, przeprowadzki. 
694 325 416.

Praca
• restauracja Przystań zatrud-

ni barmana/barmankę. dobre 
warunki płacowe. Tel. 091 39 
20 221.

• Firma zatrudni kierownika sieci 
sklepów. Tel. 512 131 575.

• Przyjmę krawcowe do szycia 
plandek. 0605 276 271.

• Zatrudnimy lektora języka 
angielskiego. Informacje tel. 
661 131 860.

• Potrzebne panie do opieki w 
Niemczech. Tel. 091 39 21 538.

• Zatrudnimy montażystów okien 
– Fabryka okien i drzwi PCV 
„OKNO” Nowogard. 091 39 
25 639.

• Zatrudnię murarzy. Tel. 504 59 54 
24.

Inne
• GrZejnIkI c.o. panelowe, 2-

płytowe, do mieszkania, domku, 
różne rozmiary, także nietypo-
we, nowe i używane. Tel. 091 46 
00 518 lub 501 466 467.

• junkerSy gazowe, do kuchni, 
łazienki, wersja świeczkowa lub 
elektroniczna na gaz ziemny lub 
propan, cena od 400 zł. Tel. 091 

46 00 518 lub 0501 466 467.
• eLekTrycZne przepływowe 

podgrzewacze wody – 380 V, 
firmy aeG, Vaillant, moc 18-
21 kw, małe gabaryty, idealne 
do domku, baru, cena od 150 
zł. Tel. 091 469 03 38 lub 0501 
466 467.

• PIece gazowe c.o., Vaillant, 
wiszące lub stojące – ogrzewa-
nie lub dwufunkcyjne (ogrze-
wanie + ciepła woda) używane 
z gwarancją, serwisowa oraz 
GaZOWe podgrzewacze wody 
130-190 litrowe, stojące ide-
alne gdzie jest kilka łazienek 
(domek). Tel. 091 46 00 518 lub 
0501 446 467.

• Owczarek niemiecki, samiec, z 
rodowodem, czarno podpalany, 
mocnej budowy, wiek półtora 
roku, czujny oraz suczka 5 mie-
sięcy, czarno podpalana – sprze-
dam. Tel. 091 39 21 828.

• Sprzedam urządzenie wielofunk-
cyjne Lexmark x 5470, na gwa-
rancji, cena 450 zł. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI 
FILM FINE PIX S6500, na 
gwarancji, cena 1450 zł. Tel. 
605 522 340.

• Wydzierżawię halę – 100 m kw, 
hala z maszynami stolarskimi; 
sprzedam przyczepę 6 t; żuraw 
o ładowności 2,5 t. Tel. kont. 
694 484 485.

• Sprzedam szafę chłodniczą, jed-
nodrzwiową, dwuletnią, 1300 zł. 
668 822 256.

• Sprzedam niedrogo grzejni-
ki żeliwne o wysokości żeber 
60 cm sztuk – 21 w bardzo do-
brym stanie. Tel. 091 39 22 783,  
kom. 0660 39 28 51.

• Sprzedam telefon nowy Sony 
Ericsson k550i. Tel. 781 576 278.

• Sprzedam lodówkę w dobrym 
stanie. Tanio. Tel. 695 69 04 09.

• Sprzedam: drzwi garażowe 
drewniane (nowe), części do 
ciągnika MTZ – 82 oryginal-
ne, łóżeczko i wózek dziecięcy.  
Tel. 078 38 38 082.

• Sprzedam pudelka miniaturkę 
(biały piesek). Tel. 697 99 26 05.

• Sprzedam laptopa za 1000 zł. Tel. 
785 774 003, 778 781 968.
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

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

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)

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 26 91
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

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Karina Czernicka 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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NowoGard - szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
sZCZeCiN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

informacja Pks 091/39-21-887 lub 091/4�-98-315

ważny od 24.0�.2007r.

Nowogard 17.12.2007r.
OFERTY PRACY PUP 

GOLENIÓW, 
FILIA NOWOGARD

1. Pracownik produkcji
2. Sprzedawca
3. Fakturzysta – kasjer, 
sprzedawca - kierowca
4. Robotnik budowlany
5. Magazynier
6. Mechanik samochodowy
7. Nauczyciel jęz. polskiego
OFERTY PRACY Z REJONU
1. Wartownik – konwojent 
(Stargard Szczeciński)
2. Krawcowa (Goleniów)
3. Pomocnik produkcji drze-
wnej (Szczecin) 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 
2004r. o promocji zatrudnienia i 
instytucji rynku pracy (Dz. U. z 
2004r. Nr. 99, poz. 1001 z późn. 
Zm.) 
Zobowiązuje pracodawców do: 
Art. 36 ust. 5, „ Pracodawcy 
są obowiązani na bieżąco in-
formować powiatowe urzędy 
pracy właściwe ze względu na 
siedzibę pracodawcy o wolnych 
miejscach zatrudnienia lub 
miejscach przygotowania za-
wodowego. Informując o wol-
nych miejscach zatrudnienia 
lub miejscach przygotowania 
zawodowego, pracodawcy nie 
mogą formułować wymagań 
dyskryminujących kandydatów 
ze względu na płeć, wiek, nie-
pełnosprawność, rasę, pocho-
dzenie etniczne, narodowość, 
orientację seksualną, przekona-
nia polityczne i wyznanie reli-
gijne lub względu na przynależ-
ność związkową.”
Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca 
przed zatrudnieniem osoby lub 
powierzeniem jej innej pracy 
zarobkowej jest obowiąza-
ny uzyskać od niej pisemne 
oświadczenie o pozostaniu lub 
nie pozostaniu w rejestrze bez-
robotnych  poszukujących pra-
cy, a osoba podejmująca pracę 
jest obowiązana złożyć takie 
oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca 
jest obowiązany zawiadomić w 
formie pisemnej, w okresie do 5 
dni, właściwy powiatowy urząd 
pracy o zatrudnieniu osoby za-
rejestrowanej jako bezrobotna 
lub o powierzeniu jej innej pra-
cy zarobkowej
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Parafialny Turniej Piłki 
nożnej 

W dniu 15 grudnia br. w szkole Podstawowej nr 1 w Nowogardzie odbył 
się Parafialny Turniej  Piłki Nożne - II runda. Organizatorem turnieju było 
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. W  turniej udział wzięły drużyny: Parafia 
św. Rafała Kalinowskiego, Parafia Wniebowzięcia NMP, Parafia Wniebowzię-
cia NMP, Parafia Strzelewo, Parafia MB Fatimskiej, Szkoła Podstawowa nr 
1 Nowogard. 

Po zaciętej walce wyniki meczów przedstawiają się następująco:
1. SP 1 – Strzelewo    2:0 (Bąk, Lep)
2. Kalinowski – Wniebowzięcia   4:1(Wawrzyniak, Kubiak x2, Sulima, 

Śmiałowski)
3. Fatimska – SP 1   1:1 (Piecyk – Fatimska, Kobus – SP 1)
4. Kalinowskiego – Strzelewo   6:0 (Wawrzynia x2, Szczypień x2, Sulima 

x2)
5. Wniebowzięcia – Fatimska   2:1 (Śmiałowski, Koskiewicz – Wniebowzię-

cia; Piecyk – Fatimska)
6. SP 1 – Kalinowskiego   0:3 (Wawrzyniak, Kubiak, Szczypień)
7. Strzelewo – Fatimska   0:4 (Piecyk x2, Marszałek x2)
8. Wniebowzięcia – SP 1   0:1 (Lep)
9. Kalinowskiego – Fatimska   4:0 (Sulima x2, Wawrzyniak, Kubiak)
10. Strzelewo – Wniebowzięcia   0:2 (Śmiałowski x2)
Strzelcy :
11 – Wawrzyniak, Sulima (Kalinowskiego), 7- Piecyk (Fatimska),6 - Kubiak 

(Kalinowskiego)
5 - Szczypień(Kalinowskiego),4- Śmiałowski(Wniebowzięcia),2- Lep(SP 1) 

Marszałek(Fatimska), Bąk(SP1)
Wyniki po II turnieju: 
1. Parafia św. Rafała Kalinowskiego,
2. Szkoła Podstawowa nr 1,
3. Parafia Wniebowzięcia NMP,
4-5. Parafia Strzelewo i Parafia MB Fatimskiej 

Organizatorzy informują, że III runda Finałowa  Parafialnego Turnieju Piłki 
Nożnej została przeniesiona z 29.12.2007r. na 22.12.2007r.

Red.

UKS „Trójka – Niebieska” Team – MKS „Kusy” Szczcin 29:70 
(3:17, 8:20, 5:17, 13:16)

„kusy” mocno za mocny

Halówka LZS

Ostatnia kolejka w tym roku
W najbliższą środę w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

rozegrana zostanie ostatnia w tym roku kolejka halowej ligi piłkarskiej 
zorganizowanej przez nowogardzki LZS.

Lider rozgrywek, zespół Oldbojów. zmierzy się z jednym z outsiderów, dru-
żyną Wojcieszyna i nie straci pierwszych punktów. Za to z pewnością miano 
niepokonanych straci albo Błotno albo Ostrzyca. Te dwa zespoły zagrają ze 
sobą w środę o godzinie 18.42. Z innym niepokonanym, zespołem Miętna, 
zmierzy się ostatni zespół rozgrywek czyli Wierzbięcin i raczej podtrzyma 
swą passę porażek.

W minioną niedzielę podopiecz-
ne Rafała Rożka z UKS „Trójka 
– Niebieska” Team podejmowały na 
własnej hali czołowy zespół Zachod-
niopomorskiej Ligi Młodziczek MKS 
„Kusy” Szczecin. Rywalki okazały się 
mocno za mocne.

Już pierwsza kwarta pokazała wy-
raźnie kto jest faworytem tego spot-
kania. Młode szczecinianki (warto 
jednak zaznaczyć, że był to starszy 
rocznik od naszych reprezentantek) 
pokazały swą wyższość wygrywając 
tę odsłonę 17:3. Przez kolejne dwie 
kwarty zawodniczki „Kusego” nadal 
nie dawały szans „Trójce – Niebie-
skiej” i przed ostatnią częścią meczu 
wynik brzmiał 16:54. Wynik był 
nie zagrożony, więc rywalki mogły 
pozwolić naszym zawodniczkom na 
nieco więcej, dzięki czemu czwarta 
kwarta miała w miarę wyrównany 
przebieg i skończyła się wynikiem 
13:16, a rozmiar porażki w całym 
meczu zmniejszył się do 29:70. Z 
naszego zespołu warto wyróżnić 
Nicolę Ostaszewską która zdobyła 
18 punktów.

„Nasze przeciwniczki były rok star-
sze, co w tym wieku jest różnicą kolo-
salną. – powiedział po meczu trener 
nowogardzkiego zespołu Rafał Rożek 
– Nie umniejsza to oczywiście klasie 
tego zespołu. jest to bardzo dobra dru-
żyna, mecz z nim obnażył wszystkie 
nasze braki, szczególnie motoryczne. 
Uważam, że „Kusy” jest zespołem, 
który ma szansę odegrać wiodącą rolę 
w tegorocznych mistrzostwach Polski 
młodziczek.”

Koszykarki z UKS „Trójka – Nie-
bieska” Team najbliższy swój mecz 
rozegrają już w przyszłym roku. 6 
stycznia w hali Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących odbędzie się zaległe 
spotkanie z Kotwicą 50 Kołobrzeg.

Trójka – Niebieska zagrała w skła-
dzie: Korpa Justyna, Wójcik Ela, Osta-
szewska Nicola, Polińska Klaudia, 
Kozieł Anita oraz Pabisiak Agnieszka, 
Sosnowska Klaudia, Papuszka Marta, 
Końka Kasia, Majcherczak Justyna, 
Soska Kasia, Szwabowicz  Agata.

Andrzej Garguliński

Zestaw par trzeciej 
kolejki rozgrywek:
18:30 Wyszomierz – Nowogard,
18:42 Błotno – Ostrzyca,
18:54 Osowo – Słajsino,
19:06 Wojcieszyn – Oldboje,

19:18 Wołowiec – Kulice,
19:30 Wierzbięcin – Miętno,
19:42 Dąbrowa – Sikorki,
19:54 Żabowo – Karsk,
20:06 Długołęka – Jarchlino.
Andrzej Garguliński

Foto archiwum
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 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

reklamareklama

RR EKLAMAEKLAMA

banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Nowogard
Tel. 0 605 522 340
e-mail: medmas@wp.pl

Radiowa w
Radio VOX Gryfice 90,7 FM

C M Y K

reklama reklama

foto J. Korneluk

cHOInkI ŚWIĄTecZne
Cała gama  Najładniejsze i najtańsze

Firma Drzewa i Krzewy Ozdobne, 
Olchowo 74 (przed stacją paliw)

Tel. 507 102 211

Odwiedziny mikołaja
W sobotę, 8 grudnia do Klubu Abstynenta „Hania” zawitał św. Mikołaj. 
Wszystkie dzieci obecne na zabawie otrzymały paczki, które zostały wręczone dzięki:
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- Dyrektorowi i pracownikom  firmy „Rieter”;
- Hurtowni Eldas;
-  Hurtowni Budmat;
- panu Emilowi Kinasz;
- członkom Klubu Abstynenta „Hania”.
Dzięki środkom uzyskanym od sponsorów, członkom Klubu udało się zakupić również napoje oraz słodycze dla dzieci.
Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc w organizacji balu. 

Red.
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czytaj na s. 4

Gwiazdkowa 
niespodzianka

reklama

Orzechowo 
- wycinka topól 

czytaj na s. 2

Dzień po 13 
grudnia

czytaj na s. 3

Żywność dla 
potrzebujących

czytaj na s. 4

Osiedlowe 
Mikołajki

czytaj na s. 6

reklama

Nowogard 
ul. Kościuszki 35
tel/fax: 091 39 27 466; kom. 0607 697 048

Sprzedaż i serwis 
komputerów i kas fiskalnych

PHU SMJ
Serocki Mariusz

HURTPOL
NOWOGARD, MŁYNARSKA 1A

ZAPRASZA NA
ŚWIĄTECZNĄ 

PROMOCJĘ
SZCZEGÓŁY STR.5

reklama reklama
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Punkt Konsultacyjny Interwencji Kryzysowej 
przy Parafii św. Rafała Kalinowskiego, 

ul. Jana Pawła II w Nowogardzie
Tel. 662 959 640

czynny 
poniedziałek od 16.00 do 19.00, czwartek od 15.00 do 19.00

reklama

Związek Emerytów i Rencistów

Wigilia!
W dniu 21 grudnia spotykamy się w restauracji „Przystań”na wspólnej 

Wigilii.
Zapisy przyjmujemy do dnia 17 grudnia.
Jednocześnie informuję, że w każdy poniedziałek i piątek można się zapisać 

do naszego Związku.
Serdecznie zapraszamy jeszcze niezrzeszonych  emerytów i rencistow 

– przyjdźcie, nigdy nie będziecie sami! 
Alina Ochman

Plan Odnowy Miejscowości

Wojcieszyn na pierwszy ogień
O Planach Odnowy Miejscowości opracowanych dla wszystkich 33 so-

łectw gminy Nowogard informowaliśmy już na naszych łamach. W miniony 
wtorek jeden z nich został już zatwierdzony. Na pierwszy ogień poszedł 
Wojcieszyn.

Sołtys tej miejscowości Elżbieta 
Miziorko przedstawiała podczas ze-
brania ostateczną wersję dokumentu. 
Liczący sobie 42 strony Plan zawiera 
opis aktualnej sytuacji społeczno 
– gospodarczej Wojcieszyna, analizę 
jego mocnych i słabych stron oraz 
kierunki rozwoju. Poza ogólnikami w 
dokumencie są również konkrety. W 
spisie planowanych przedsięwzięć są 
m.in. modernizacja świetlicy i zakup 
wyposażenia, modernizacja boiska, 
poprawa oświetlenia oraz moderni-
zacja dróg.

Po pani sołtys głos zabrał kierow-
nik Wydziału Rozwoju Lokalnego 
i Funduszy Tobiasz Lubczyński 
przybliżając zasady pozyskiwania 
środków zewnętrznych niezbędnych 
do realizacji tych inwestycji.

Obecni na zebraniu mieszkańcy 
Wojcieszyna przyjęli dokument jed-
nogłośnie. Wkrótce plan odnowy tej 
właśnie miejscowości trafi na sesję 
Rady Miejskiej.

Ag

Orzechowo

Jak to z topolami było…
W wiejski krajobraz wierzby i topole są wpisane. Cieszą oczy, inspirują 

malarzy pejzażystów.
Ale są też uciążliwe. Szczególnie te sadzone przed laty wzdłuż dróg. Prze-

szkadzają bo i czasy się zmieniły – asfalt rozwalają korzenie, uschnięte ko-
nary mogą uszkodzić przejeżdżające pojazdy, a bywa, że stojące na poboczu 
drogi potężne drzewo staje się początkiem nowej drogi – tej do nieba…

Mieszkańcy Orzechowa posta-
nowili prowadzącą do wsi drogę 
uczynić bezpieczniejszą i topole wy-
ciąć. Poprosili radnych o załatwienie 
odpowiednich pozwoleń. Starosta 
wniosek poparł, wydał pozwolenie na 
wycinkę i …nic się nie działo przez 
kilka miesięcy. Starostwo nie miało 
pieniędzy na wykonanie decyzji. 
Sołtys naciskany przez sąsiadów na-
ciskał na radnych, ale niewiele robił, 
bo jakoś nie szło. Dopiero radny 
Tomasz Szafran postanowił sprawę 
załatwić definitywnie – na zebraniu 
wiejskim przedstawił prosty zdawało 
się plan :

Rolnicy wyrażą zgodę na wycinkę 
(każdy na drzewa stojące przy jego 
ziemi) i zobowiążą się do indywidual-
nej wycinki we własnym zakresie. W 
zamian drzewo zatrzymają na własny 
użytek. Jednak zebranie podpisów 
na gotowym formularzu także szło 
opornie. Trzeba było organizować 
kolejne zebranie wiejskie – ale udało 
się. Wicestarosta Tomasz Kulinicz 
uzyskał zezwolenie ostateczne w Sta-
rostwie i piły poszły w ruch. Wycinka 
trwać będzie jeszcze przez pewien 
czas, a kolejne odcinki drogi stają się 
bezpieczniejsze.

Pora na podsumowanie. Zwycię-
stwo ma wielu ojców! Trzeba oddać 
sprawiedliwość i powiedzieć, że w 
głównej mierze załatwienie tej sprawy 
zawdzięczamy radnemu Szafranowi 
– jego upór i konsekwentne działa-
nie doprowadziło do szczęśliwego 
końca.  

Ale najważniejsze w tym wszystkim 
jest doświadczenie. Teraz mieszkańcy 
innych wiosek (a na wycinkę czekają 
kilometry poboczy) powinni wie-
dzieć jak się z problemem uporać.

Dotyczy to nie tylko drzew – rea-
lizowane będą zatwierdzane obecnie 
Plany Odnowy Miejscowości. Bez 
wlasnego, dobrze przemyślanego 
wkładu pracy i zaangażowania miesz-
kanców nie uda się zrealizować nawet 
prostych przedsięwzięć! 

LMM
PS. Drewno uzyskane z wycinki 

trafia do gospodarzy, ale 30% jest 
składowane na potrzeby nie tylko 
Orzechowa. Mieszkańcy innych 
wiosek także mogą część tego drewna 
wykorzystać, np. na ławki przy placu 
zabaw. W miejsce wyciętych drzew 
będą nowe nasadzenia. Starostwo 
dostarczy sadzonki, a każdy rolnik 
posadzi drzewa na własnym polu.

Ptasia grypa
Wojewoda zachodniopomorski apeluje o bezwzględne przestrzeganie 

nakazów i zakazów ujętnych w drukowanym poniżej rozporządzeniu. 
Jednocześnie ostrzega, że osoby nie stosujące się do rozporządzewnia będą 
karane dotkliwymi karami pieniężnymi.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
z dnia 1 grudnia 2007 r. w sprawie zarządzenia środków związa-

nych z wystąpieniem grypy ptaków  

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 
69, poz. 625, z późn. zm. zarządza się, co następuje:  
§ 1. W związku z wystąpieniem grypy ptaków na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej wprowadza się:  
1) zakaz:  
a) organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem ży-
wych ptaków,  
b) przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprze-
daży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia ży-
wych ptaków, na targowiskach,  
c) utrzymywania kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi 
oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw na otwar-
tej przestrzeni,  
d) pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników, do których mają do-
stęp dzikie ptaki;  
2) nakaz odizolowania kaczek i gęsi od innego drobiu.  
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI  
Marek Sawicki 
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Dzień po 13 grudnia 1981 r.
Pokolenie nocy grudniowej 1981 roku nie 

może przejść obojętnie obok kolejnej rocz-
nicy, już 26, wprowadzenia stanu wojennego. 
Smutna i gorzka to rocznica. Po wielu latach 
sporów politycznych i historycznych dzisiaj 
już ustalono, że wojska sowieckie nie wkro-
czyłyby na teren Polski a wojskowa akcja 
naszych władz stała się próbą pacyfikacji 
dążeń narodu do odzyskania pełni wolności 
i samostanowienia o swojej przyszłości. Po 
kilku latach w wyniku wydarzeń z lat 88 
- 89  ta droga do wolności rozpoczęła się na 
nowo. Ale trudno było odnaleźć, nawet po 
pierwszych częściowo wolnych wyborach w 

czerwcu 1989 roku, ten entuzjazm i ten rodzaj nadziei a zwłaszcza wzajemnej 
solidarności, która cechowała pierwszy rok istnienia Solidarności. W tym 
zakresie stan wojenny wykazał swoją ponurą skuteczność. Internowanie kilku-
nastu tysięcy najbardziej aktywnych działaczy opozycji, zamordowanie w ciągu 
kilku lat ponad 100 osób, w tym górników z „Wujka”, przymusowa emigracja 
wielu tysięcy osób, którym władza odmówiła prawa do własnej ojczyzny, to 
tylko niektóre najbardziej drastyczne przejawy represji stanu wojennego.

Nowogard, jak wiele małych ośrodków nie był miejscem, którego te indy-
widualne represje dotknęły tak jak to się działo w dużych miastach. Jedyną 
internowaną osobą był działacz Solidarności RI p. Andrzej Fedeńczak z 
Żabowa.

Ale tak samo jak w całym kraju zapłaciliśmy cenę utraty bezcennych lat z 
życia pokolenia, które z taką mocą chwyciło się nadziei roznieconej w 1980 
roku, gdy wybuchł fenomen Solidarności.

Pozostaje też niemiłe wspomnienie zachowań niektórych osób, których 
nazwiska przemilczę – kto widział ten wie - które czynnie włączyły się w tę 
złą walkę z własnym narodem przywdziewając na ten czas uniformy wojskowe 
z orzełkiem (o zgrozo!) na kaszkietach.

Marek Słomski reklama

Garaże przy ul. Zamkowej

Cierpliwości, będzie remont
Właściciele i użytkownicy mieszczących się przy ulicy Zamkowej garaży 

od lat narzekają na stan tamtejszych dróg i opieszałość urzędników, którzy 
nie chcą się nimi zająć. Teraz pojawił się promyk nadziei, lecz mimo to 
uzbrojenie się w cierpliwość jest nadal wskazane.

Tę sprawę poruszaliśmy już na na-
szych łamach kilkakrotnie. Problem 
polega na tym, że na drogach dojaz-
dowych do garaży niemal bez prze-
rwy stoi woda. Dziury w nawierzchni 
też nie ułatwiają życia.

„My płacimy niemałe podatki, swoi-
mi pieniędzmi zasilamy budżet gminy, 
a gdy domagamy się tego co nam się 
należy nikt nas nie zauważa.” – dener-
wuje się właściciel jednego z garaży. 
Z jego relacji wynika, że stosownych 
wniosków do gminy napisano kilka, 
lecz za każdym razem kończyło się 
na obietnicach. 

Wiele wskazuje na to, że nasz 
rozmówca i inni zainteresowani w 
końcu doczekają się modernizacji 
dróg dojazdowych do garaży. W 
projekcie przyszłorocznego budżetu 

zaplanowano wydatek 50 tys. zł. na 
dokumentację budowy odwodnienia 
i dróg dojazdowych da garaży przy 
ulicy Zamkowej. Na całość inwestycji 
przewidziano 500 tys. zł. Kiedy zosta-
nie ona ukończona? W projekcie bu-
dżetu nie znajdziemy odpowiedzi na 
to pytanie stąd zalecane na początku 
uzbrojenie się w cierpliwość

Ag
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Serdeczne 
podziękowania
od Mieszkańców Miętna

dla firmy 

„Poldanor” S.A.
za zakup towarów 

do świetlicy
Sołtys, Rada Sołecka

Dziękujemy

PodziękowaNie

Gwiazdkowa Niespodzianka

Kościół Ewangelicznych Chrześci-
jan zbór w Nowogardzie we współ-
pracy z Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej zorganizował wielką imprezę pod 
nazwą Gwiazdkowa Niespodzianka.

W dniu 12 grudnia sala widowisko-
wa Nowogardzkiego Domu Kultury 
pękała w szwach - 

przybyło 250 dzieci z rodzin ob-
jętych opieką OPS z terenu całej 
Gminy.

Każde dziecko otrzymało paczkę 
z darami od swych rówieśników z 
Niemiec i USA – do Nowogardu 
dostarczyły je tamtejsze kościoły za-
przyjaźnione z naszym zborem.

Przez kilka godzin burmistrz 
Kazimierz Ziemba i pastor Cezary 
Komisarz wręczali kolorowe paczki. 
Wspomagali ich w tej pracy wierni 
z KECh.

Tekst i foto LMM

Chrześcijańskie Centrum 
Pomocy

Agenda Zboru Kościoła  
Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie
ul.3-go Maja 7,  72-200 Nowogard
DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI DLA PODOPIECZNYCH OPS  

Tylko z terenów wiejskich i byłych pracowników PGR
( zaznaczone na kartce ” były pracownik PGR”)

 Jedynie  ze skierowaniami OPS 
z potwierdzoną ilością osób w rodzinie  

Środa 19.12.2007 9:00- 15:00
Czwartek 20.12.2007 9:00- 15:00 
Piątek 21.12.2007  9:00 – 15:00
Jeżeli starczy żywności

Pastor Cezary Komisarz

Kocem otul 
psa…

Przytulisko dla zwierząt w Sikor-
kach zwraca się do mieszkańców 
z prośbą – jeśli macie Państwo 
zbędne koce przekażcie je nam. 
W okresie zimowych chłodów są 
one niezbedne do okrycia naszych 
podopiecznych. Koce można 
przekazywać bezpośrednio do Si-
korek, do przychodni dla zwierząt 
przy ul. Dworcowej lub do redak-
cji „DN”. Z góry dziękuję.

Tadeusz Soroka.

Konkurs fotograficzny

Agata Kasprzyk laureatem!
 W piątek, 30 listopada 2007 r. w Sali Rycerskiej, w gmachu Urzędu 

Wojewódzkiego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4 o godzinie 14 
odbyło się uroczyste rozdanie nagród laureatom konkursu Fotograficznego 
„Środowisko wokół nas” oraz wystawa najciekawszych prac.

Przedmiotem konkursu były zdję-
cia krajobrazów, roślin, zwierząt, 
albo skutków działalności człowieka 
w przyrodzie. W konkursie wzięło 
udział 195 osób - uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych. Nagrody przy-
znano w dwóch kategoriach wieko-
wych - do 14 lat i od 15 do 19 lat. 
Najlepsze, spośród 544 prac wyłoniło 
4-osobowe jury w składzie: Dariusz 
Mostkowski – prezes Szczecińskie-
go Towarzystwa Fotograficznego, 

Lech Karauda – znany szczeciński 
fotografik przyrody, Barbara Wójcik 
– dyrektor Wydziału Środowiska i 
Rolnictwa ZUW oraz Paweł Niedź-
wiedź – starszy inspektor wojewódzki 
w Wydziale Środowiska. i Rolnictwa 
ZUW. 

Wśród laureatów konkursu zna-
lazła się uczennica  I Liceum Ogól-
nokształcącego w  Nowogardzie 
– Agata Kasprzyk. Gratulujemy!

informacja własna

SP 2

Dzieci dzieciom…
W związku ze zbliżającymi się 

świętami Bożego Narodzenia ucz-
niowie SP2 oraz grono nauczycielskie 
postanowili odciążyć nieco Świętego 
Mikołaja od obowiązku obdarowy-
wania. Najpierw zorganizowaliśmy 
zbiórkę słodyczy i maskotek, a potem 
z zapałem i wypiekami na twarzach 
przygotowaliśmy paczki, które - 
mamy nadzieję – ucieszą dzieci z 

Domu Dziecka w Mostach.
Na paczki mogą liczyć również 

dzieci z naszej szkoły, które mają 
trudną sytuację materialną.

W tej płynącej z serca akcji wsparli 
nas: PUWiS, Ryszard Tomkowski i 
Tomasz Hoffman.

Wszystkim darczyńcom dzięku-
jemy.

Organizatorzy z SP 2

Znaleziono klucze
Do odbioru w redakcji klucze zna-

lezione w dniu 11 grudnia w rejonie 
„Okrąglaka”.
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DUŻA MOC - SUPER CENA

HUSQVARNA 55

Model do nawet trudnych zadań. Niezawod-
na, wytrzymała, wielozadaniowa o dużej
mocy - 3,4 KM

Cena promocyjna
brutto 1649 zł

Poprzednio 1899 zł

Autoryzowany diler: :
Resko, ul. Wojska Polskiego 68, tel. 091 395 10 87:
Nowogard, ul. Warszawska 5, tel. 091 392 68 57:
Łobez, ul. Rapackiego 22, tel. 091 397 68 29:

LICZBA MASZYN OGRANICZONA.
PROMOCJA DO 23.12.2007

DUŻA MOC - SUPER CENA

HUSQVARNA 55

Model do nawet trudnych zadań. Niezawod-
na, wytrzymała, wielozadaniowa o dużej
mocy - 3,4 KM

Cena promocyjna
brutto 1649 zł

Poprzednio 1899 zł

Autoryzowany diler: :
Resko, ul. Wojska Polskiego 68, tel. 091 395 10 87:
Nowogard, ul. Warszawska 5, tel. 091 392 68 57:
Łobez, ul. Rapackiego 22, tel. 091 397 68 29:

LICZBA MASZYN OGRANICZONA.
PROMOCJA DO 23.12.2007

• SZAFKA

• PŁYTKI ŚCIENNE 
JUŻ OD 16 ZŁ

• WANNY AKRYLOWE 
JUŻ OD 30 ZŁ
POZAGATUNKOWE

• SZAFKI ŁAZIENKOWE 
JUŻ OD 50 ZŁ
POZAGATUNKOWE

HURTPOL
NOWOGARD MŁYNARSKA 1A

ZESTAW 
ŁAZIENKOWY 

JUŻ OD 250 ZŁ

• LUSTRO 

• BATERIA   Z MIESZACZEM

• UMYWALKA
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SP 4

Świąteczny kiermasz
Tradycyjnie w okresie przedświą-

tecznym w SP 4 organizowany jest 
Kiermasz.

W tym roku 20 grudnia w godzi-
nach 9.30 – 11.00 kupić będzie można 
artykuły świąteczne wykonane przez 
uczniów przy pomocy Nauczycieli i 
Rodziców.

Dochód – również tradycyjnie  
- przekazany będzie wychowankom 
Domu Dziecka w Gryficach.

Ostatnio przeprowadzony Kier-

masz Wielkanocny przyniósł dochód 
w wysokości 582,14 zł.

Starczyło na nowe rolety w oknach 
szkolnego holu i świecącą kulę, która 
po raz pierwszy „zajaśniała” na an-
drzejkowej dyskotece 28 listopada.

Świątecznie i noworocznie po-
zdrawiamy redakcję i Czytelników 
„DN”.

Uczniowie szkoły im. Jana Pawła II
(tekst i foto ILK)

Osiedlowe Mikołajki
Rada Osiedla Nr 3 w Nowogardzie  po raz piąty zorganizowała  na Osiedlu 

Bema Mikołajki dla dzieci. W trakcie zabawy przy pachnącej choince, dzieci 
zostały poczęstowane wspaniałymi słodkościami oraz otrzymały paczki. W 
imieniu naszych  uśmiechniętych  dzieci,  serdecznie dziękujemy sponsorom: 
Urzędowi Miejskiemu, Pani Mariannie Malinowskiej, Nadleśnictwu No-
wogard , Firmie ”  LODOS”  oraz członkom Rady - Stanisławie Szcześniak, 
Barbarze Romańczuk, Jolancie Simińskiej, Monice Kołodziej, Renacie Fedak, 
Annie Niejman i Kazimierzowi Przybyszewskiemu  za pomoc w przeprowa-
dzeniu  tak  udanej imprezy mikołajkowej.

        
Przewodnicząca Zarządu Rady Osiedla Nr 3

Zofia Przybyszewska

SP 1

Bezpieczne dziecko na drodze
Realizując program autorski „Bezpieczne dziecko na drodze i poza nią” 

27 listopada zorganizowano w Szkole Podstawowej nr 1 spotkanie z poli-
cjantem. Gościem dzieci był pan Sebastian Źróbek. Celem spotkania było 
wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpiecznego poruszania się po 
drogach. Pan Sebastian Źróbek omówił zasady ruchu drogowego dla pieszych 
podkreślając jednocześnie konieczność noszenia przez dzieci elementów 

odblaskowych.
W trakcie spotkania okazało się, że 

uczniowie wykazują dużą znajomość 
zasad przechodzenia przez jezdnię 
i potrafią skomentować zauważone 
zdarzenia drogowe. Padło też wiele 
ciekawych pytań dotyczących pracy 
policjantów.

Zadaniem nauczycieli jest przygo-
towanie dzieci do samodzielnego, ale 
bezpiecznego uczestniczenia w ruchu 
drogowym. Omawiane spotkanie 
zorganizowane przez panie 

E.  Kwiatkowską, L.  Tatarę i 
M.Czapczyk było jednym z elemen-
tów realizowanych przedsięwzięć z 

tego zakresu. Szkoła przystąpiła także 
do akcji „Bezpiecznie z Agatką”.

Akcja kierowana przez Elżbietę 
Kwiatkowską trwać będzie od 5 li-
stopada do 31 stycznia 

i polega na sprzedaniu 100 kart 
– uczniowie kupując karty wiedzą, że 
każde 2 złote  z zakupionej karty to 2 
opaski odblaskowe. Zebrane środki 
przekazane będą na konto Warmiń-
sko-Mazurskiego Centrum Pomocy 
Dzieciom w Elblągu.

Dla aktywnych uczestników Akcji 
przewidziano nagrody.

Inf.własna –opr. LMM

Grudniowe imprezy w NDK
- 14.12.2007 r. (piątek), o godz. 10.00, 11.00, 12.00 Nowogardzki Dom 

Kultury (sala widowiskowa) zaprasza na mikołajkowy spektakl satyryczny pt. 
„ZIELONO NAM” w wykonaniu artystów z Nowogardzkiego Domu Kultury 
dla grup zorganizowanych tj. gimnazjów i szkół Ponadgimnazjalnych. Wstęp 
4 zł od osoby.

- Nowogardzki Dom Kultury zaprasza osoby chętne do wzięcia udziału w 
konkursie na „STROIK ŚWIĄTECZNY” Szczegóły na stronie internetowej 
www.ndk.pl w zakładce „konkursy”.

- 16.12.2007 r. (niedziela), o godz. 17.00, plener – Plac Wolności - artyści 
z Nowogardzkiego Domu Kultury zapraszają na spektakl pt. „WIGILIA PO 
STAROPOLSKU”. 

- 31.12.2007 r./01.01.2008 r. (poniedziałek/wtorek), w godz. od 23.00 
do 01.00 spotkanie przy muzyce na Placu Wolności. O godz. 00.00 wystą-
pienie z Orędziem Noworocznym Burmistrza Nowogardu Pana Kazimierza 
Ziemby. 
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Uczniowie SP2 w redakcji

Podpatrywali nas…

Unia redukuje dopłaty
Komisja Europejska podała współczynnik redukcji powierzchni upraw 

roślin energetycznych

Komisja Europejska opublikowała 
współczynnik redukcji powierzchni 
upraw energetycznych. Współczynnik 
ten za 2007 r. wynosi 0,70337. W 
takim stopniu Agencje Płatnicze 
Wspólnoty Europejskiej skorygują 
powierzchnię, jaką zgłosili rolnicy o 
przyznanie płatności do upraw roślin 
energetycznych. 

W praktyce oznacza to, że zgłoszoną 
przez rolnika powierzchnię do dopłat 
roślin energetycznych Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Roln-
ictwa przemnoży przez współczynnik 
0,70337. Np. jeżeli rolnik w złożonym 
wniosku o dopłaty do uprawy roślin 
energetycznych zadeklarował 5 ha, 
otrzyma takie dopłaty do ponad 
3,51 ha.

Współczynnik redukcji powierzch-
ni upraw roślin energetycznych został 
opublikowany w Rozporządzenie 
Komisji Europejskiej (WE) 1413/2007. 
O wprowadzeniu współczynnika 
redukcji zadecydowało to, że rolnicy 
w całej Unii Europejskiej zadek-
larowali w 2007 r. do płatności z 

tytułu upraw roślin energetycznych 
powierzchnię 2 843 450 ha, podc-
zas gdy w rozporządzeniu (WE) nr 
1782/2003 maksymalna powierzch-
nia, która kwalifikuje się do przyz-
nania tego typu pomocy, wynosiła 
2 000 000 ha. 

W Polsce o płatności do upraw 
roślin energetycznych ubiega się 
blisko 9 tys. rolników, a powierzch-
nia upraw, którą zadeklarowali do 
takich dopłat przekracza 170 tys. 
ha. Powierzchnia, do której polskim 
rolnikom mogą być naliczone dopłaty 
do roślin energetycznych za 2007 r. 
wynosi blisko 120 tys. ha (170000 ha 
x 0,70337). Naliczona do tej powi-
erzchni łączna kwota dopłat do roślin 
energetycznych wyniesie około 5 400 
tys. euro.

O k r e ś l o n a  p r z e z  Ko m i s j ę 
Europejską stawka płatności po-
zostaje na niezmienionym poziomie 
i wynosi 45 euro/ha.

Radosław Iwański, rzecznik pra-
sowy ARiMR 

(opr. LMM)

We wtorek, 11 grudnia mieliśmy w redakcji przemiłych gości. Uczniowie 
klasy IIa ze Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z wychowawcą Ewą Żylak przyszli 
zobaczyć jak powstaje gazeta.

Podglądali jak pisze się artykuły, jak komputerowo składa się gazetę, jak 
powstaje jej obraz na kliszy fotograficznej, a następnie na metalowej matrycy 
wkładanej do maszyny drukującej. Największą frajdę sprawiła im obserwacja 
drukowania pamiątkowych zdjęć, które otrzymał każdy uczeń. Wierzymy, że 
wizyta u nas wzbogaciła ich wiedzę, a zbiorowe zdjęcie klasy na główce kalen-
darza tę swoistą wycieczkę w świat poligrafii będzie często przypominać..

Lesław M. Marek

Mikołajkowe zawody 
w „Dwójce”

Odbywające się w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 mikołajkowe 
zawody sportowe są cykliczną imprezą organizowaną przez Małgorzatę 
Wiśniewską i Ewę Żylak.

W tegorocznej edycji w imprezie 
udział wzięły trzy nowogardzkie pod-
stawówki: nr 1, nr 4 i reprezentacja 
gospodarzy. Organizatorki tradycyj-
nie przygotowały zestaw konkurencji 
sprawdzające nie tylko sprawność 
fizyczną.

Zawody rozgrywano w dwóch 
kategoriach wiekowych. W śród 
klas pierwszych najlepiej wypadli 
uczniowie z „Jedynki”, drugie miej-

sce przypadło w udziale „Czwórce” 
a gospodarze okazali się bardzo 
gościnni zadowalając się ostatnim 
miejscem na podium. Za to w ka-
tegorii klas drugich wzięli solidny 
rewanż wygrywając zawody. Drugie 
miejsce zajęła reprezentacja Szkoły 
Podstawowej nr 1, a trzecie Szkoły 
Podstawowej nr 4.

Ag

Mikołajki w Karsku

Nowe wcielenie burmistrza
W dniu swych imienin (6 grud-

nia) do klubu w Karsku przybyło aż 
dwóch Mikołajów, by na imprezie 
zorganizowanej przez Sołtysa i 
Radę Sołecką wręcznyć tradycyjne 
paczki licznie zebranym dzieciom. 
W paczkach były owoce i słody-
cze, a na stołach pyszne ciasto i 
napoje.

Zaskoczenie było wielkie gdy 
jednym z Mikołajów okazał się 
burmistrz Kazimierz Ziemba (to-
warzyszył mu Krzysztof Pędzisz-
czak).

Dzieci nie pozostały dłużne 
– odwzajemniły się wykonaniem 
piosenek i recytacjami wierszy.

Impreza była udana dzięki licz-
nym sponsorom – organizatorzy 
dziękują wszystkim, którzy worki 
Mikołajów napełnili – Kazimierz 
Ziemba, Marek Krzywania, Mi-
chał Bociarski, Krzysztof Kosiń-
ski, Robert Augustynek, Adam 

Fedeńczak. Wypieki z ciastkarni 
pani Malinowskiej oraz Piekarni 
„Karsk” i Państwa Pędziszczaków 
uświetniały nie tylko Mikołajki ale 
także odpust w miejscowym koś-
ciele.               Ireneusz Karczyński

Z głębokim żalem
zawiadamiamy, że odszedł

od nas Kochany Tatuś
Ś   p. 

Bolesław Żyto
Ceremonia 

Pogrzebowa odbędzie się 
w dniu 14.12.2007 

o godz. 12.00
na Cmentarzu Komunal-

nym w Nowogardzie.
Dzieci

zawiadomieNie
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w obiektywie  Jana korneluka    -  autor stanu wojennego

 Witamy wśród nas...

życzeNia

W dniu urodzin Twoich, ślemy ciepłe życzenia.
Niech to co w życiu dobre, nigdy się nie zmienia.

Tryskaj zdrowiem, żyj z humorem 
przez dzień cały i wieczorem.

Oko zawsze niech pociesza, pełne konto oraz kiesa.
Kochanemu mężowi i ojcu

Włodzimierzowi Sosnowskiemu
z okazji 50 urodzin

wszystkiego co najlepsze
życzą

żona z synem

Sukcesów w życiu, 
szczęścia w miłości,

Dużo uśmiechu, dużo radości,
Spełnienia wszystkich naj-

skrytszych marzeń,
Samych przyjemnych w 

Twym życiu zdarzeń.
Z okazji 26 urodzin

Jarosławowi 
Garbat

wszystkiego najlepszego
życzy 

Krzysztof z rodziną

W każdej chwili, 
zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie.
Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym serce marzy.

Z okazji 26 urodzin

Jarosławowi 
Garbat

wszystkiego co najlepsze
życzy mama

Córka Wiolety Urbańskiej 
ur. 8.12.07 ze Sielska

Syn Agnieszki Pawluczuk 
ur. 12.12.07 z Nowogardu

Córka Katarzyny 
Kopaczewskiej ur. 12.12.07 
z Reska

Jest Gminny Punkt Zbiórki
Informujemy że na terenie gminy Nowogard przy ul. 700 Lecia 14, został 

zorganizowany Gminny Punkt Zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego prowadzony przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w 
Nowogardzie, w którym mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać zużyty sprzęt. 
Odpady można oddawać po uprzednim umówieniu się z firmą pod numerem 
telefonu (091) 39 21 582.(sprzęt musi być w stanie nienaruszonym)

(inf ze strony internetowej UM). 

Sylwestrowe szaleństwo...
przeżyjesz w Strzelewie. Zabawa do białego rana za jedyne 90.00 zł od pary!
Informacje i zapisy:
Tel. – 0 91 39 180 18, lub 0 664 608 310
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DOM HANDLOWY
„VELES”

zaprasza:
salon glazury,  części samochodowe
pon. – pt. 9.00 – 18.00, sobota 10.00 - 14.00

Nowogard, ul. 5 Marca 7
Tel. 091 39 22 262

Poradnia Medycyny Pracy 

NZOZ „SANUS” 
pokój. 210 w Przychodni 

(ul. Kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okreso-

we i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWENCI!!! 

CENY PROMOCYJNE!
Rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

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. 069� 407 177 

kol. kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 
e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

DORADZTWO PRAWNE 
opinie prawne, pisma procesowe,

wnioski do sądu i komornika, 
umowy, testamenty

ul. 3 Maja 55 (na przeciw księgarni) 
Czynne pon – pt w godz. 930 – 1600 

tel. 0503 61 77 39 
N I S K I E  C E N Y ! ! !

Biuro Usług Finansowych
SKARBIEC

Plac Wolności 9 pok. 7A
Kredyt:

• konsolidacyjny • gotówkowy
 • samochodowy

Tel. 695 770 724
Do 5000 na dowód

Pizzeria Fantazja
zaprasza na 

BAL SYLWESTROWY

Cena 280 zł od pary
Rezerwacja tel. 091 29 20 750

SKLEP
 „Wyroby z drewna”

oferuje:
• listwy drewniane, karnisze 
   drewniane, metalowe
• galanteria, kleje, lakiery
• drzwi i inne artykuły drewniane
Realizujemy nietypowe zamówienia

Posiadamy własną stolarnię
Tel. 091 39 20 570

Nowogard, ul. Armii Krajowej 46
Serdecznie zapraszamy

Sklep czynny 9.00 – 17.00
Ceny niższe niż w Castoramie

CHOINKI ŚWIĄTECZNE
Cała gama  Najładniejsze i najtańsze

Firma Drzewa i Krzewy Ozdobne, 
Olchowo 74 (przed stacją paliw)

Tel. 507 102 211

Duży wybór choinek
jodły, świerki cięte oraz 
w pojemnikach poleca 

Szkółka drzew owocowych
 i ozdobnych Karsk 13

Tel. 606 10 61 42

Sprzedaż choinek
świerk 

srebrny
Długołęka 34

Tel. 603 895 622
CHOINKI ŚWIĄTECZNE

Świerk srebrny
i zwykły

Nowogard
ul. Poniatowskiego 19

Tel. 880 759 937
NZOZ 

Dr Marzena Drobińska 
zatrudni pielęgniarkę
medyczną i pielęgniarkę 

środowiskową wynagrodzenie
od 2 800 zł brutto miesięcznie

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport/ kasacja 
gratis

Dnia 20.12. 2007 r. (czwartek)
w Szkole Podstawowej nr 4 w Nowogardzie

odbędzie się 
Kiermasz Bożonarodzeniowy

w godz. 9.30 – 11.00.
Zebrane pienądze ze sprzedaży świątecznych ozdób 

przekażemy wychowankom Domu Dziecka w Gryficach.

Serdecznie zapraszamy 
do wzięcia udziału w naszym kiermaszu.

Renata Lisowska,
Samorząd Uczniowski

Restauracja OSKAR 
zaprasza na 

BAL 
SYLWESTROWY 

Jeszcze wolne miejsca 
Gra świetny zespół 

muzyczny 

Rezerwacja 
tel. 091 39 20 091

Przedsiębiorstwo Państwowe 

GARDIA
w Nowogardzie

przyjmie do pracy  
Pracownika 

magazynowego

Kontakt:
ul. Zamkowa 7 B
72-200 Nowogard
Tel. 091 39 25 570

e-mail biuro@ppgardia.pl

PPHU EWA
Ewa Kasprzyk

zaprasza na 

BAL SYLWESTROWY
sala przy ul. Leśnej 40

(osiedle Bema)
tel. 091 39 26 388, 
kom. 507 421 567
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KOMIS RZECZY UŻYWANYCH
- meble

- elektronarzędzia
-sprzęt AGD

- i inne
Osina

pon. – niedziela

9.00 – 17.00

P.U.H. GrUNd-maX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

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”)

„Całe życie czekamy na nadzwyczajnego człowieka, 
zamiast zwyczajnych ludzi przemieniać w niezwyczajnych” 

Hans Urs von Balthasar
Honorowe wyróżnienie „LAUR CISOWY” za rok 2007
18 stycznia 2008 roku już po raz ósmy w naszym mieście zostaną 
przyznane honorowe wyróżnienia „LAUR CISOWY” osobom indywidu-
alnym, zespołom, stowarzyszeniom, firmom i instytucjom z terenu miasta 
i gminy Nowogard za szczególne osiągnięcia oraz zasługi w promowaniu 
Ziemi Nowogardzkiej w następujących dziedzinach:
1. Gospodarka
2. Oświata
3. Kultura
4. Sport
5. Opieka społeczna i zdrowotna
6. Ochrona środowiska
7. Działalność społeczna

Specjalny „LAUR CISOWY” może być przyznany osobom, zespołom, 
firmom, instytucjom i stowarzyszeniom spoza gminy Nowogard, również 
z zagranicy za szczególne zasługi dla miasta i gminy Nowogard oraz 
promowanie Ziemi Nowogardzkiej. Coroczne wyróżnienia przyznawane są 
decyzją powołanej przez Burmistrza Nowogardu Kapituły.

Kandydatury do wyróżnienia „LAUR CISOWY” mogą zgłaszać 
mieszkańcy gminy Nowogard, stowarzyszenia, firmy oraz instytucje 
działające na terenie gminy Nowogard. 

Wymagane jest uzasadnienie zgłoszonej kandydatury na piśmie i złożenie 
wniosku do dnia 28 grudnia 2007 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie, Plac Wolności 1, pok. 8. 
Szczegółowy regulamin przyznawania wyróżnienia zamieszczony jest 
na stronie internetowej www.nowogard.pl, informacji udziela: Krystyna 
Dwornik, tel. 0913926233, e-mail: promocja@nowogard.pl. 

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba
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NIERUCHOMOŚCI
• Kupię dom w Nowogardzie 

może być połowa lub piętro. 
607 066 425.

• Kupię połowędomu lub piętro w 
Nowogardzie. Tel. 606 265 333.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 poko-
jowe, 104 m kw. Tel. 602 474 266.

• Kupię mieszkanie 3 pokojowe 
bezczynszowe. 600 897 758.

• Do wynajęcia lokal handlowy 125 
m kw w centrum miasta, może 
być z funkcjonującą firmą. Tel. 
607 504 083.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
o powierzchni 67,7 m kw w blo-
ku przy ul. 15 Lutego. Tel. 0605 
423 085 po godz. 15.00.

• Kupię lub wynajmę garaż. Tel. 
509 890 292.

•  Wykupię zadłużone mieszkanie w 
Nowogardzie tel. 0513 164 203. 

•  Zamienię M2 w Osowie na kawa-
lerkę w Nowogardzie. Tel. 091 39 
21 823. 

• Szukam mieszkania do wynajęcia. 
607 934 481.

• Sprzedam mieszkanie czteropoko-
jowe, o pow. 113,3 m kw, co gazo-
we, w starym budownictwie, I pię-
tro + garaż. Tel. 0609 686 797.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 poko-
jowe. 508 309 980.

• Sprzedam działki z pozwoleniem 
na budowę w Nowogardzie. Tel. 
602 52 16 71.

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie przy ul. Kosynierów. 
Tel. 693 850 197.

• Do wynajęcia pomieszczenie o 
pow. 28 mkw przy ul. Boh. Warsza-
wy 82. Tel. 501 237 062.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
po remoncie przy ul. Wyszyńskie-
go. Tel. 663 92 52 60.

• Sprzedam mieszkanie w bloku 2 
poziomowe ( 3 pokojowe) z włas-
nym co. + garaż. Tel. 664 083 682.

• Kupię ziemię rolną. 509 284 298.
• Do wynajęcia lokal handlowy 

85 m kw w centrum miasta. Tel. 
787 122 972.

MOTORYZACJA
• Sprzedam garaż blaszany 3x5. 

691 821 130.
• Sprzedam BMW 316, 1993 r., cena 

do uzgodnienia. Tel. 665 28 28 04.
• Sprzedam Fiat Ducato, 1995 r., po 

kapitalnym remoncie, 9 osobo-
wy, 20 tys. zł do uzgodnienia. Tel. 
606 783 027.

• Sprzedam Nissan Sunny 1990 r., 
poj. 1600 + gaz, cena 3000 zł. Tel. 
505 801 778.

• Sprzedam komplet opon zimowych 
225/75 R 16, ML, Sorento lub inne 
terenowe, stan idealny, cena 1000 
zł. Tel. 508 179 089.

• Sprzedam Ford Escort, 1991 r., poj. 
1400, stan dobry, cena 1500 zł. Tel. 
608 298 076.

• Sprzedam Kia Sephia 1,6 i, 1996 r., 
przebieg 107 tys. Tel. 508 18 19 44, 
091 39 144 26.

• Sprzedam Nissan Primera, 1996 
r., 1,6, 16 V, alufelgi, opony zimo-
we, centr. zamek, ABS, halogeny, 
2 x airbag, immobiliser, el. szyby, 
klima, silnik super lub zamienię. 
Cena 8500 zł. Tel. 512 131 562.

• Sprzedam Opel Corsa, rok pro-
dukcji 1993, poj. 1,6, srebrny me-
talik, alufelgi + opony zimowe, 
ABS, elektryczne szyby, centralny 
zamek, elektryczne lusterka, kie-
rownica sportowa, radio, halogeny, 
nowy akumulator, super wygląd. 
Cena 4000 zł. Tel. 512 131 562.

ROLNICTWO 
 

• Sprzedam tuczniki. 602 267 382.
• Sprzedam prosięta. 091 39 25 812.
• Sprzedam silnik Perkins 3 cylin-

drowy i blok silnika C-360. Tel. 
501 237 062.

• Sprzedam owies ok. 4 ton. Tel. 
604 952 571.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podło-

gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 783, 
0660 392 851.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 
373 143.

• Transport, przeprowadzki – 0604 
516 451.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV 
Kosmalski, Nowogard Ponia-
towskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-
y). Tel. 0604 373 143.

• TIPSY – tanio i profesjonalnie. 
Tel. 504 589 679.

• Tipsy żelowe – tanio. Możliwość 
dojazdu do miejsca zamieszkania. 
Tel. 508 309 932.

• Sprzątanie. 884 171 109.
• Tipsy żelowe – tanio – dojazd. 

609 464 332.
• Masaże. 609 799 687.
• Tipsy i wizaż. 512 012 820.
• Artystyczne malowanie pokoi, po-

koi dziecięcych. Tel. 66 77 84 333.
• MASAŻ I AKUPRESURA – wizyty 

po uzgodnieniu terminu i godziny 
z pracownikiem Gabinetu Kosme-
tycznego w Nowogardzie ul. Zielo-
na 3. Tel. 091 39 20 714. Możliwość 

dojazdu do klienta.
• Montaż ogrodzeń betonowych i 

innych. Tel. 091 39 72 575, kom. 
695 085 470.

• Zespół muzyczny: bale, wese-
la, sylwester. Tel. 609 312 088, 
698 150 961.

• MIKOŁAJ NA ŚWIĘTA!!! 0660 
634 337.

• Naprawa i regulacja okien porekla-
macyjnych. Tel. 505 801 778.

• Usługi elektryczne – instalacje 
mieszkaniowe, wyciąganie pio-
nów, liczników na zewnątrz. 
660 171 386.

PRACA
• Restauracja Przystań zatrud-

ni barmana/barmankę. Dobre 
warunki płacowe. Tel. 091 39 
20 221.

• Firma zatrudni kierownika sieci 
sklepów. Tel. 512 131 575.

• Przyjmę krawcowe do szycia 
plandek. 0605 276 271.

•  Bar „Barnim” zatrudni kucharza/
kucharkę tel. 0663 979 397. 

• Zatrudnimy lektora języka angiel-
skiego. Informacje tel. 661 131 860.

• Zatrudnię kierowcę z kat. D, 
może być emeryt lub rencista. Tel. 
607 310 591.

• Zatrudnię emerytkę lub rencistkę 
na stanowisko sprzedawcy do skle-
pu spożywczego. Tel. 607 504 083.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech. Tel. 091 39 21 538.

• Zatrudnimy montażystów okien 
– Fabryka okien i drzwi PCV 
„OKNO” Nowogard. 091 39 
25 639.

• Zatrudnię murarzy. Tel. 504 59 54 
24.

INNE
• Sprzedam telefon komórkowy No-

kia 3220, ładowarka, cena 150 zł. 
Tel. 605 522 340.

• GRZEJNIKI c.o. panelowe, 2-
płytowe, do mieszkania, domku, 
różne rozmiary, także nietypo-
we, nowe i używane. Tel. 091 46 
00 518 lub 501 466 467.

• JUNKERSY gazowe, do kuchni, 
łazienki, wersja świeczkowa lub 
elektroniczna na gaz ziemny lub 
propan, cena od 400 zł. Tel. 091 
46 00 518 lub 0501 466 467.

• ELEKTRYCZNE przepływowe 
podgrzewacze wody – 380 V, fir-
my AEG, Vaillant, moc 18-21 kw, 
małe gabaryty, idealne do domku, 
baru, cena od 150 zł. Tel. 091 469 
03 38 lub 0501 466 467.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, wi-
szące lub stojące – ogrzewanie 

lub dwufunkcyjne (ogrzewanie + 
ciepła woda) używane z gwaran-
cją, serwisowa oraz GAZOWE 
podgrzewacze wody 130-190 li-
trowe, stojące idealne gdzie jest 
kilka łazienek (domek). Tel. 091 
46 00 518 lub 0501 446 467.

• Owczarek niemiecki, samiec, z 
rodowodem, czarno podpalany, 
mocnej budowy, wiek półtora 
roku, czujny oraz suczka 5 miesię-
cy, czarno podpalana – sprzedam. 
Tel. 091 39 21 828.

• Sprzedam urządzenie wielofunk-
cyjne Lexmark x 5470, na gwaran-
cji, cena 450 zł. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI 
FILM FINE PIX S6500, na gwaran-
cji, cena 1450 zł. Tel. 605 522 340.

• Wydzierżawię halę – 100 m kw, hala 
z maszynami stolarskimi; sprzedam 
przyczepę 6 t; żuraw o ładowności 
2,5 t. Tel. kont. 694 484 485.

• Sprzedam szafę chłodniczą, jed-
nodrzwiową, dwuletnią, 1300 zł. 
668 822 256.

• Oddam dwa szczeniaki po matce 
wilczurze. Tel. 607 25 16 82.

• Sprzedam niedrogo grzejniki że-
liwne o wysokości żeber 60 cm 
sztuk – 21 w bardzo dobrym stanie. 
Tel. 091 39 22 783, kom. 0660 39 28 
51.

• Sprzedam telefon nowy Sony Erics-
son k550i. Tel. 781 576 278.

• Sprzedam lodówkę w dobrym sta-
nie. Tanio. Tel. 695 69 04 09.

• Sprzedam: drzwi garażowe drew-
niane (nowe), części do ciągnika 
MTZ – 82 oryginalne, łóżecz-
ko i wózek dziecięcy. Tel. 078 38 
38 082.

• Sprzedam pudelka miniaturkę 
(biały piesek). Tel. 697 99 26 05.

• Sprzedam laptopa za 1000 zł. Tel. 
785 774 003, 778 781 968.

OG£OSZENIA 
drObNE

Zadbaj o przegląd 
swojego 

samochodu
na zimę - już czas!

Zadzwoń przyjedź!

reklama
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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   

21 Grudnia 2007 r.
piątek w godz.  �.1� - 9.1� 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 

Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!HIT SEZONU !
POŻYCZKĘ NA 

OSWIADCZENIE

Sprawdź Sam

Do 20 tys. na oświadczenie ze 
zgodą współmałżonka na wniosku

Długi okres kredytowania - 8 lat

Do 10 tys. - na oświadczenie o 
dochodach - bez zgody małżonka

Możliwość konsolidacji całkowitej 
lub częściowej

Uwzględnianie wszystkich 
źródeł dochodu

Naprawa 
i konserwacja 

podwozi
Mechanika i blacharstwo

Michał Jankowski
wojtaszyce 37

 Tel. 07�� 667 9��, 661 2�3 227
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 48

Niedowiarek
Są ludzie niepewni siebie, 
Czasami przez to – wręcz śmieszni.
Znam takiego, co czyta kuriera,
By sprawdzić, czy go nie ma 
W rubryce... odeszli.

Wędkarz
Wędkarz jeden myśląc, 
że węgorza łapie,
Pochwycił żmiję i pobladł jak papier.
Żmija, patrząc na niego bez złości 
najmniejszej:
„Na przyszłość – rzekła – bądź, 
wędkarzu, mądrzejszy.
Nie zawsze ujdzie zuchwałość płazem.
Tym razem
Idź z Bogiem, 
ale rozsądnie się prowadź 
I pilnie zważaj, z kim można żartować.”
Z tobą nie żyć mi w przyjaźni,
Gdyż, zdaniem moim, prawda nieod-

parta,
Że i najlepsza żmija diabła warta.

Protekcja
Może z powodu urody?
Może z powodu nazwiska?
Nie wiem, ale protekcję 
Mam u Pana Burmistrza.
Inni petenci skazani
Na oczekiwań udręki –
Mnie czekać nie kazano!
Mnie odmówiono od ręki.

Dążymy
Ku demokracji zupełnej
Dążymy uparcie i śmiało.
Wszyscy powinni być równi!
Niektórym
Już się udało.

Nowa ekipa
Odkąd hermetyczność
Wspólną ich ideą –
Znakomicie nawzajem
Się nie rozumieją.

Rozwiązania krzyżówki nr 47 – NA MIKOŁAJA LODY NA GODY WODY –nadesłali: 

Cezary Kubisz, Magdalena Czupryńska, Bo-
gumiła Urtnowska, Bogdana Walewska, Helena 
Skobyranda, Andrzej Leszczynski, Stanisława 
Pokorska, Halina Stefańska, Jerzy Siedlecki, Franci-
szek Palenica, Natalia Chruściel, Pelagia Feliksiak, 
Władysława Kubisz, Malwina Feliksiak, Adam 
Stefański, Patrycja Żóralska, Maria Gortat, Halina 
Szwal, Barbara Bartosik, Józef Górzyński, 

Katarzyna Saja, Renata Madejak, Szczepan 

Falaciński, Teresa Młynarska, Zdzisława Chorą-
życzewska.  

Prenumeraty „DN” na miesiąc styczeń 2008 r. 
wylosowali:

- Malwina Feliksiak,
- Katarzyna Saja,
- Cezary Kubisz.

Gratulujemy!  



DZIENNIK
NOWOGARDZKI14 m - Nr 97 (1634)

INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

rOZK£Ad JAZdY PKP 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)

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 
Bezpłatne LO dla Dorosłych - ul. ZIELONA 
 - 091 392 66 91
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych - 3 MAJA  
 - 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
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 02Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 

Nowogard,  Osina. 
Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Karina Czernicka 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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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 PKS
NowoGard - szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
szczeciN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

informacja Pks 091/39-21-��7 lub 091/46-9�-31�

ważny od 24.06.2007r.

Nowogard 13.12.2007r.
OFERTY PRACY 
PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Pracownik produkcji
2. Sprzedawca
3. Fakturzysta – kasjer, 
sprzedawca - kierowca
4. Robotnik budowlany
5. Magazynier
6. Mechanik samochodowy
7. Nauczyciel jęz. Polskiego

OFERTY PRACY Z REJONU
1. Doradca klienta ( Szczecin )
2. Przedstawiciel handlowy ( 
Szczecin )
3. Kierowca kat. B (Szczecin )
4. Wartownik – konwojent ( 
Stargard Szczeciński )
5. Krawcowa ( Goleniów )
6. Pomocnik produkcji drze-
wnej ( Szczecin ) 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 
2004r. o promocji zatrudnienia i 
instytucji rynku pracy ( Dz. U. z 
2004r. Nr. 99, poz. 1001 z późn. 
Zm.) 
Zobowiązuje pracodawców do: 
Art. 36 ust. 5, „ Pracodawcy 
są obowiązani na bieżąco 
informować powiatowe urzędy 
pracy właściwe ze względu na 
siedzibę pracodawcy o wol-
nych miejscach zatrudnienia 
lub miejscach przygotowania 
zawodowego. Informując o 
wolnych miejscach zatrudnienia 
lub miejscach przygotowania 
zawodowego, pracodawcy nie 
mogą formułować wymagań 
dyskryminujących kandydatów 
ze względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, rasę, po-
chodzenie etniczne, narodowość, 
orientację seksualną, przekonania 
polityczne i wyznanie religijne 
lub względu na przynależność 
związkową.”
Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca 
przed zatrudnieniem osoby lub 
powierzeniem jej innej pracy 
zarobkowej jest obowiązany 
uzyskać od niej pisemne 
oświadczenie o pozostaniu 
lub nie pozostaniu w rejestrze 
bezrobotnych  poszukujących 
pracy, a osoba podejmująca pracę 
jest obowiązana złożyć takie 
oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca 
jest obowiązany zawiadomić 
w formie pisemnej, w okresie 
do 5 dni, właściwy powiatowy 
urząd pracy o zatrudnieniu osoby 
zarejestrowanej jako bezrobotna 
lub o powierzeniu jej innej pracy 
zarobkowej
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UKS Minigier Radowo- UKS „Trójka- Niebieska Team” 
Nowogard 42:43 (10:12, 12:19, 7:8, 13:4)

Pierwsze zwycięstwo

Halówka LZS

Oldboje na czele

STREETBALL 
MIKOŁAJKOWY

Wierzbięcin

Rejonowe mistrzostwa 
w tenisie stołowym

Po przerwie spowodowanej próbnymi maturami swoje rozgrywki wzno-
wiła halowa liga piłkarska zorganizowana przez nowogardzki LZS. Mecze 
tradycyjnie odbywały się na parkiecie hali sportowej Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych.

Po dwóch kolejkach z kompletem 
punktów pozostaje pięć zespołów. 
Na czoło tabeli wysunęli się Oldboje, 
którzy rozbili (czyżby już outside-
ra rozgrywek?) Wierzbięcin 4:0. 
Tylko nieco gorszym 
bvilansem bramek 
Oldbojom ustępują 
Błotno, które wygra-
ło z Nowogardem, 
Ostrzyca, która po 
zaciętym meczu po-
konała Wojcieszyn, 
Miętno, które pewnie 
pokonało Żabowo i 
Osowo, które wywal-
czyło trzy punkty w 
meczu z Wyszomie-
rzem.

Mimo braku bra-
mek podobać się mogło starcie 
Wołowca ze Słajsinem. Również 
bezbramkowym remisem zakończyły 
się mecze Długołęki z Sikorkami i 
Jarchlina z Karskiem.

Powoli zaczynają się wyłaniać 
również outsiderzy rozgrywek. Poza 
wspomnianym już Wierzbięcinem 
bez zdobyczy bramkowej za to z 
pokaźnym bagażem straconych goli 
są Żabowo i Wojcieszyn. Nieciekawa 
jest również sytuacja Nowogardu.

Wyniki drugiej kolejki:
Nowogard – Błotno 0:2,
Osowo – Wyszomierz 1:0,
Wojcieszyn – Ostrzyca 0:1,
Wołowiec – Słajsino 0:0,
Wierzbięcin – Oldboje 0:4,

Dąbrowa – Kulice 2:3,
Żabowo – Miętno 0:3,
Długołęka – Sikorki 0:0,
Jarchlino – Karsk 0:0.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1. Oldboje 2 6 8-0,
2. Błotno 2 6 7-0,
3. Ostrzyca 2 6 7-0,
4. Miętno 2 6 5-0,
5. Osowo 2 6 4-1,
6. Długołęka 2 4 2-0,
7. Karsk 2 4 2-0,
8. Wołowiec 2 4 2-0,
9. Kulica 2 3 3-4,
10. Słajsino 2 2 1-1,
11. Dąbrowa 2 1 3-4,
12. Jarchlino 2 1 0-2,
13. Sikorki 2 1 0-2,
14. Wyszomierz 2 0 0-3,
15. Nowogard 2 0 1-5,
16. Wojcieszyn 2 0 0-6,
17. Żabowo 2 0 0-7,
18. Wierzbięcin 2 0 0-10.

Dnia 8 grudnia 2007r, rozegrany 
został turniej koszykówki ulicznej w 
ZSO przy ul. Boh. Warszawy 78, w 
którym udział wzięło 18 zespołów.  W 
kategorii dziewcząt zwyciężył zespół 
MASTA, miejsce drugie NOW-
OGARD, trzecie MISIA PLUSZAK. 
W kategorii gimnazjów zwyciężył 
zespół PĘDZĄCE GĄSIENICE, 
drugie miejsce IMPORT NASION, 
trzeci PROSTO NIE SKRĘCISZ. W 
kategorii OPEN pierwsze miejsce 
TURYŚCI Z GOLENIOWA, drugie 
PĘDZĄCY PO BROWAR, a trzecie 
SMALL TEAM. W konkursie rzutów 
za 3 punkty, oraz wsadów najlepszy 
okazał się zawodnik z Goleniowa- 
GUZOL. Dziękujemy dyrektorowi 

ZSO w Nowogardzie, panu Leszkowi 
Beceli za udostępnienie hali spor-
towej, dyrektorowi SP nr 3, panu 
Piotrowi Kazubie, za udostępnienie 
nagłośnienia, oraz sponsorom turni-
eju. Pragniemy podziękować także 
panu Łukaszowi Podemskiemu i 
panu Bogdanowi Wawryczukowi, 
za pomoc w przeprowadzeniu im-
prezy. Organizatorem turnieju było 
ognisko TKKF „WODNIAK” oraz 
UKS „TRÓJKA NIEBIESKA TEAM” 
NOWOGARD. Następną naszą 
imprezą będzie turniej piłki si-
atkowej, który odbędzie się 2 lutego 
2008r. w hali ZSO, o godzinie 10.00. 
Serdecznie zapraszamy.

Andrzej Nowak

W hali sportowej Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie rozegrano rejo-
nowe mistrzostwa w tenisie stołowym szkół gimnazjalnych. 

Z tej okazji do Wierzbięcina przy-
były reprezentacje gimnazjów z całe-
go powiatu goleniowskiego. Wśród 
dziewcząt najlepiej wypadły zawod-
niczki ze Stepnicy. Drugie miejsce 
przypadło uczennicom nowogardz-
kiego Gimnazjum nr 3 prowadzonym 
przez Bogdana Sobolewkiego, a trze-
cie reprezentantkom goleniowskiego 
Gimnazjum nr 1.

Wśród chłopców najlepiej wypadłą 
Osina, za którą uplasowali się zawod-
nicy ze Stepnicy i Maszewa. Z naszych 
reprezentantów najlepiej wypadli 
podopieczni Janusza Raczyńskiego z 
Gimnazjum nr 1, którzy uplasowali 
się tuż za podium, na czwartym miej-
scu. Na miejscach 5-6 sklasyfikowani 
zostali zawodnicy Bogdana Sobolew-
skiego z Gimnazjum nr 3. 

Dziewczęta: 
1 miejsce – Gimnazjum Stepnica, 
2 miejsce – Gimnazjum 3 Nowo-
gard, 

3 miejsce – Gimnazjum 1 Goleniów, 
4 miejsce – Gimnazjum 2 Goleniów, 
5 miejsce Gimnazjum Osina, 
Chłopcy: 
1 miejsce – Gimnazjum Osina, 
2 miejsce – Gimnazjum Stepnica, 
3 miejsce – Gimnazjum Maszewo, 
4 miejsce - Gimnazjum 1 Nowo-
gard, 
5 – 6 miejsce - Gimnazjum Przy-
biernów, Gimnazjum 3 Nowogard, 
7 – 8 miejsce – Gimnazjum Gole-
niów 1, Gimnazjum 2 Goleniów.

Lepiej zaprezentowali się repre-
zentanci naszej gminy na tenisowych 
mistrzostwach rejonu szkół podsta-
wowych. Prowadzone przez Rafała 
Urtnowskiego uczennice Szkoły 
Podstawowej w Orzechowie zajęły 
pierwsze miejsce. Podobny sukces 
w kategorii chłopców odnieśli pod-
opieczni Józefa Korkosza ze Szkoły 
Podstawowej w Wierzbięcinie.

Andrzej Garguliński

    Gier Zwyc. Poraż. Pkt. K zd. K st.
1 UKS 16 Koszalin 4 3 1 7 293 233
2 Olimpijczyk Drawsko 4 3 1 7 211 181
3 Kusy Szczecin 3 3 0 6 223 117
4 Trójka Nowogard 3 1 2 4 146 189
5 Minii Gier Radowo Małe 4 0 4 4 163 270
6 Kotwica 50 Kołobrzeg 2 0 2 2 80 126

Tabela

Po dwóch porażkach zespół UKS 
„Trójka - Niebieska Team” Nowo-
gard odniósł pierwsze zwycięstwo 
w Zachodniopomorskiej Lidze Mło-
dziczek wygrywając wyjazdowe 
spotkanie w Radowie Małym 43:42. 
Przewaga młodych Nowogardzianek 
niemal od początku nie podlegała 
dyskusja. Już w drugiej kwarcie nasz 
zespół uzyskał dziesięciopunktową 
przewagę utrzymując  ją do 35 mi-
nuty meczu. Niestety, w końcówce 
spotkania w poczynania koszykarek 
Rafała Rożka wdała się spora nerwo-
wość, zawodniczki zbyt łatwo traciły 
piłki, w efekcie czego ostatnia kwarta 
wyraźnie należała do zawodniczek z 
Radowa. Jednak zwycięstwo udało się 
dowieść do końca z czego cały zespół 
był bardzo zadowolony.

Kolejny meczy odbędzie się już 

w najbliższą niedzielę 16 grudnia. 
o godz. 11.00 w Hali ZSO przy ul. 
Bohaterów Warszawy. UKS „Trójka 
– Niebieska” Team podejmować 
będzie lidera rozgrywek, MKS Kusy 
Szczecin.

Trójka – Niebieska zagrałą w 
składzie: Korpa Justyna, Wójcik 
Ela, Ostaszewska Nicola, Polińska 
Klaudia, Kozieł Anita oraz Pabisiak 
Agnieszka, Sosnowska Klaudia, 
Papuszka Marta, Końka Kasia, Maj-
cherczak Justyna, Soska Kasia, Szwa-
bowicz  Agata.

Andrzej Garguliński

Wyniki IV kolejki:
Kusy Szczecin – Olimpijczyk 
Drawsko Pom. 62:41 
UKS 16 Koszalin – Kotwica 50 
Kołobrzeg 86:50 
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�K WADRAT�
ul. Armii Krajowej 49

NOWOGARD
Tel. 091-39-21-470

(po byłej przychodni)

MEBLE
dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

Transport gratis na terenie miasta Serdecznie zapraszamy

ul. Warszawska 9

NOWOGARD
Tel. 091-39-25-476

PIWNICA BIEDRONKA (główne wejście)

Str efy
przyjaznych

cen

NIE PRZEPŁACAJ - KUPUJ TYLKO U NAS

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

TANIE OPŁATY WSZYSTKO - 0.90 PLN

GOTÓWKOWE
HIPOTECZNE i SAMOCHODOWE

KONSOLIDACYJNE

UBEZPIECZENIA FOTO - BOŻENA
72-200 Nowogard
ul. 3-go Maja 48

Tel. 091 39 26 953
Tel.kom. 501 054 706

Na Życie
i Mieszkaniowe

KREDYTY

LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY
Gryfice, ul. Bracka

(środkowy budynek trojaków)
tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00
W SOBOTY 10.00 - 14.00

tel. 091 392 12 77,tel./fax 091 392 56 39

FABRYKA
OKIEN
I DRZWI PCV
Nowogard
ul. 3 Maja 31

CMYK

LEKARZ 
UROLOG

przyjmuje w czwartki 
dwa razy w miesiącuw 
NZOZ “PRAXIS” przy 

ulicy Dworcowej 2
w Nowogardzie. 

Rejestracja codziennie
pod nr. telefonu 
(091) 392 07 87.

Nowogard
ul. Boh. Warszawy 71

tel. 091 579 02 62
F.H.U. DOMEBARTEK -

MATERIAŁY BUDOWLANE

HURTOWNIA
STALI



GAZETA LOKALNA        NOWOGARD • OSINA

Wtorek     
11 grudnia  2007 r.        
Nr =96 (1633) 
nakład 2500
Rok XV  ISSN 1231-8468 

 Cena 1,20 zł

reklama

Nowy adres e-mail
e-mail: dziennik@domjudy.pl 

www.domjudy.pl/dziennik

czytaj na s. 3

czytaj na s. 2
PSL – nowe otwarcie…

czytaj na s. 3

Płatności grun-
towe na kontach
rolników

czytaj na s. 5

Stawki opłat za 
wodę i ścieki

czytaj na s. 6

Uczniowie 
SP1 
w przytulisku 
w Sikorkach

Wbrew

Nowogard 
ul. Kościuszki 35
tel/fax: 091 39 27 466; kom. 0607 697 048

Sprzedaż i serwis 
komputerów i kas fiskalnych

PHU SMJ
Serocki Mariusz

czytaj na s. 7

Ptasia grypa
zarządzenie 
Ministra 
Rolnictwa

reklamareklamareklama

Mikołajkowy 
Wyścig Kolarski

czytaj na s. 11

Henryk 
Szczupak 
w Dwójce

foto  s. 6 i 12

W sobotę 8 listopada odbył się Miejsko-Gminny Zjazd Delegatów Polskiego Stronnictwa Ludowego by podsumo-
wać dotychczasową działalność, wybrać nowego Prezesa, Zarząd, delegatów na Zjazd Powiatowy oraz uchwalić 
program działania. W ten sposób Stronnictwo przygotowuje swoje struktury terenowe do Kongresu PSL przewi-
dzianego na marzec.

Rosną szeregi PSL – nowi członkowie w oczekiwaniu na odbiór legitymacji

Zjazd odbył się w szczególnej sytu-
acji – partia osiągnęła dobry wynik w 
wyborach parlamentarnych i tworzy 
z Platformą Obywatelską koalicję 
rządzącą w Polsce. 

Znaczący sukces w wyborach 
samorządowych spowodował, że 
w zdecydowanej większości samo-
rządów gminnych i powiatowych 
wójtowie, burmistrzowie i starosto-

wie są z rekomendacji PSL, a w 12 
Sejmikach Wojewódzkich rządzi 
koalicja PO-PSL.
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kaleNdariUm
4 GrUdNia
imieniny: Artur, Damazy, Daniel, 
Gościwit, Hieronim, Poncjan, Sa-
bin, Stefan, Waldemar, Walenty, 
Walentyn i Wojmir

5 GrUdNia
imieniny: Adelajda, Aleksander, 
Amonaria, Bartosz, Dagmara, 
Dionizja, Epimach, Franciszka, 
Gościwit, Joanna, Justyn, Kon-
rad, Konrada, Konstancjusz, 
Liberata, Maksencjusz, Merkuria, 
Paramon, Suliwuj i Synezjusz.

6 GrUdNia
imieniny: Antioch, Antoni, Au-
ksencja, Auksencjusz, Auksenty, 
Bernarda, Eugeniusz, Jodok, 
Łucja, Orestes, Otylia, Róża, Sam-
boja, Walenty i Walentyn.
dzień Pamięci ofiar stanu 
wojennego

Kronika policyjna 

Punkt Konsultacyjny Interwencji Kryzysowej 
przy Parafii św. Rafała Kalinowskiego, 

ul. Jana Pawła II w Nowogardzie
Tel. 662 959 640

czynny 
poniedziałek od 16.00 do 19.00

czwartek od 15.00 do 19.00

W poniedziałek na skrzyżowaniu 
ulic Bankowej i 700 lecia kierowca 
srebrnego samochodu daewoo matiz 
potrącił pieszego, po czym oddalił się 
z miejsca zdarzenia. Auto miało przy-
ciemniane szyby. Policja poszukuje 
świadków, którzy mogliby pomóc w 
ustaleniu sprawcy potrącenia.

We wtorek na ulicy Armii Krajowej 
policja zatrzymała do kontroli samo-
chód renault 19. Badanie wykazało, że 
siedzący za jego kierownicą Stanisław 
A. miał w wydychanym powietrzu 1,3 
promila alkoholu.

W środę z zaparkowanego przy uli-
cy 700-lecia forda escorta skradziono 
przedni kierunkowskaz. Właściciel 
auta oszacował swoje straty na 150 
zł.

W czwartek w Nowogardzie poli-
cjanci zatrzymali kolejnego pijanego 
kierowcę. Jadący volkswagenem polo 
Franciszek G. miał 2 promile alkoho-
lu w wydychanym powietrzu.

W miejscowości Węgorza policjan-
ci zatrzymali pijanego rowerzystę. 
Waldemar M. miał 2,15 promila.

Około godziny 21.00 zgłoszono 
próbę kradzieży zaparkowanego przy 
ulicy Wiejskiej srebrnego volkswage-
na passata combi. Złodzieje wyłamali 
zamek w drzwiach i w stacyjce, ale nie 
zdołali uruchomić auta.

W piątek sprzed bloku przy ulicy 
700-lecia skradziono rower damką 
wartości 200 zł.

Z posesji przy ulicy Mickiewicza, 
z zaparkowanego samochodu skra-
dziono dwa agregaty prądotwórcze. 
Ich właściciel oszacował ich wartość 
na 12 tys. zł. 

Z terenu budowy przy ulicy Asnyka 
skradziono elektronarzędzia.

Zgłoszono również kradzież tele-
fonu komórkowego dokonaną dzień 
wcześniej w jednym ze sklepów przy 
ulicy 700-lecia. Złodziej korzystając 
z zamieszania ukradł ekspedientce 

telefon nokia 6300.
W sobotę z samochodu volkswa-

gen passat zaparkowanego przed 
blokiem przy ulicy Warszawskiej 
skradziono cztery koła. Właściciel 
oszacował swe straty na 1000 zł.

W niedzielę policja zatrzymała ja-
dącego rowerem Daniela W. Badanie 
alkomatem wykazało, że miał on w 
wydychanym powietrzu 1,6 promila 
alkoholu.

Zgłoszono kradzież opla omegi za-
parkowanego przy ulicy Leśnej. Jakiś 
czas później policja otrzymała sygnał, 
że na drodze Nowogard – Sąpolonica 
w rowie na dachu leży samochód tej 
marki. Okazało się, że to jest auto 
skradzione przy ulicy Leśnej. W jego 
pobliżu nie znaleziono nikogo. Poli-
cja wszczęła postępowanie zarówno 
w sprawie kradzieży, jak i wypadku 
drogowego.                                      Ag

Drzewo spadło na samochódProgram 
„Bezpieczne miasto” trwa

Kilka miesięcy temu Nowogard został włączony do programu „Bezpieczne 
miasto”, który polega m.in. na tym, że do wybranego miasta wysyłane są 
dodatkowe patrole. 

Taka sytuacja miała miejsce w 
Nowogardzie w nocy z piątku na 
sobotę, gdy na naszych ulicach 
pojawiło się sześciu policjantów z 
Oddziałów Prewencji Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. 
Braki finansowe a co za tym idzie 
małą ilość policjantów na ulicach 
sprawiła, ze trzy dodatkowe patrole 
były wyraźnie widoczne i na efekty 
ich pracy nie trzeba było długo 
czekać. 

Policjanci zatrzymali jadącego ro-
werem Włodzimierza G. który miał 

1,5 promila alkoholu. U pasażerów 
jednego z zatrzymanych do kontroli 
samochodów znaleziono narkotyki 
w postaci suszu roślinnego. Odpo-
wiedzą oni za to przed sądem. 

W ciągu siedmio i pół godzinnej 
służby policjanci wylegitymowali 
17 osób, 14 skontrolowali bagaże, 
skontrolowali cztery pojazdy, po-
uczyli jedną osobę za zaśmiecanie, 
nałożyli jeden mandat na osobę 
spożywającą alkohol w miejscu 
publicznym.

Ag

W piątkowy wieczór na drodze krajowej numer 6 doszło do nietypowego 
zdarzenia drogowego. Na szczęście obyło się bez poważnych obrażeń.

Na odcinku drogi między Redo-
stowem a zjazdem do Krzywic na 
jadącego opla omegę spadł konar 
drzewa. Kierowca w porę zauważył 
zagrożenie i zjechał na lewy pas 
jezdni dzięki czemu zamiast grubego 
konaru na przednią część auta spadła 
korona drzewa. 

Obyło się bez poważnych obrażeń. 
Kierowca ma złamane obojczyki na-
tomiast jadące z nim pasażerki wyszły 
z tego bez szwanku. 

Wstępne ustalenia wskazują na to, 
że drzewo było spróchniałe i to było 
przyczyną jego wywrócenia.

Ag

Ptasia grypa
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
z dnia 1 grudnia 2007 r. w sprawie zarządzenia środków związa-

nych z wystąpieniem grypy ptaków  

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 
69, poz. 625, z późn. zm. zarządza się, co następuje:  
§ 1. W związku z wystąpieniem grypy ptaków na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej wprowadza się:  
1) zakaz:  
a) organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem ży-
wych ptaków,  
b) przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprze-
daży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia ży-
wych ptaków, na targowiskach,  
c) utrzymywania kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi 
oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw na otwar-
tej przestrzeni,  
d) pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników, do których mają do-
stęp dzikie ptaki;  
2) nakaz odizolowania kaczek i gęsi od innego drobiu.  
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI  
Marek Sawicki 
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Przedstawiając sprawozdanie z 
działalności burmistrz Kazimierz 
Ziemba jako Prezes Zarządu Miej-
sko-Gminnego i szef struktur woje-
wódzkich określił osiągnięte sukcesy 
jako wynik wytężonej pracy z ludźmi, 
wytrwałości we wdrażaniu programu 
wiernego 112 letniej tradycji, nie 
uleganiu koniunkturalizmowi, upra-
wianiu polityki opartej na zgodzie i 
dyskusji, a nie jałowych dyskusjach i 
wzajemnych oskarżeniach. Powtarza-
ne od lat hasła „Zgoda buduje”, „Pol-
ska Lepszych Szans”, „Polska Służy 
Ludziom” stosowane przez działaczy 
partii w praktycznie podejmowanych 
decyzjach coraz bardziej przekonują 
ludzi do PSL.

Kazimierz Ziemba przywołał bar-
wy i symbole partii jako oznaki 
powodzenia – „zieleń sztandaru to 
przecież nadzieja, czterolistna koni-
czynka to szczęście – jesteśmy więc 
skazani na sukces”.

Sukces to jednak przede wszystkim 
wytężona praca i realizacja oczeki-
wań ludzi.

Programy PSL realizowane w 
gminach i powiatach trafiają do ludzi 
i przekonują ich do działaczy Stron-
nictwa. Odnosimy sukcesy – ostatnie 
wybory samorządowe to przecież 
pełny sukces. Mieszkańcy zauważyli, 
że tylko my gwarantujemy rozwój wsi, 

troszczymy się o poprawę warunków 
życia, budujemy drogi, chodniki, place 
zabaw, świetlice, instalujemy oświet-
lenie. Która z partii – odwołując się 
w programach do ludności wiejskiej 
– zrobiła dla wsi tyle co my?

Dużo uwagi poświęcił Prezes ko-
alicji PSL  z Platformą Obywatelską. 
Wyraźnie stwierdził, że w koalicji 
zgrzyta, ale ponieważ obie partie są 
spokojne, skłonne do rozmów i kom-
promisów w każdej kwestii dochodzi 
do porozumienia. Delegaci usłyszeli 
także o fali wzrostu członków PSL 
– partia stała się atrakcyjna i no-
tuje stały wzrost swoich szeregów. 
Również w Nowogardzie wręczono 
legitymacje 20 nowym członkom 
Stronnictwa. Oczywiście nie brakuje 
koniunkturalistów – PSL przy władzy 
więc do niego! Niestety w wojewódz-
twie zachodniopomorskim jest to 
niemożliwe – w szeregi PSL nie zosta-
nie przyjęty żaden członek aktualnie 
istniejącej partii politycznej! 

Prezesem PSL w Nowogardzie 
wybrany został ponownie (jedno-
myślnie i w głosowaniu jawnym) 
Kazimierz Ziemba, wybrano również 
18-osobowy Zarząd, 3-osobową Ko-
misję Rewizyjną i delegatów na Zjazd 
Powiatowy.

Tekst i foto LMM

Wybrany na kolejną kadencję Prezes Kazimierz Ziemba prezentuje program… 

ARiMR

Płatności obszarowe 
na kontach rolników

Do 7 grudnia br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła 
rolnikom 570 mln zł. Pieniądze zostały przekazane na rachunki bankowe ponad 
150 tys. rolników.

Za rok 2007 ARiMR wypłaci w ramach płatności obszarowych ponad 8,2 mld zł. 
W grudniu dopłaty bezpośrednie otrzyma pół miliona rolników.
Wysokość stawek płatności uzupełniających za 2007 r. została podana w 
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 31 października 2007 r. w 
sprawie stawek płatności uzupełniających (Dz. U. Nr 204, poz. 1479).
W 2007 r. stawki płatności uzupełniających wynoszą: 
•	 płatność uzupełniająca do powierzchni upraw podstawowych (m.in. zboża) 

– 294,91 zł/ha, 
•	 płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę 

uprawianych na trwałych użytkach zielonych 438,76 zł/ha, 
•	 płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu 526,01 zł/ha 

(płatność historyczna niezwiązana z produkcją),
•	 płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu 452,76 zł/ha, 

(płatność bieżąca związana z produkcją).
Stawka jednolitych płatności obszarowych w roku 2007 (podstawowa płatność 
wypłacana do wszystkich gruntów utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej) 
wynosi 301, 54 zł/ha. 
Nie zostały natomiast jeszcze określone stawki płatności do upraw roślin 
energetycznych oraz płatność cukrowa. Komisja Europejska nie opublikowała 
do tej pory oficjalnej informacji o ile stawka płatności energetycznej zostanie 
zredukowana w stosunku do prognozowanej (45 euro/ha). Wiadomo, że 
powierzchnia upraw roślin energetycznych wyniosła w całej UE blisko 3 mln 
ha. Komisja zamierzała dopłacić do 2 mln ha takich upraw, stąd konieczność 
obniżenia płatności. Płatność cukrowa jest obecnie ustalana z Krajowym 
Związkiem Plantatorów Buraków Cukrowych. Obie płatności ARiMR będzie 
wypłacała w przyszłym roku. Zgodnie z prawem wszystkie płatności do gruntów 
rolnych są wypłacane od grudnia do czerwca kolejnego roku. 

Informacje przekazał Radosław Iwański Rzecznik Prasowy ARiMR
Red LMM

Szanse Bezdroży – zebranie!
W czwartek 20 grudnia br. o godz. 

10.00 odbędzie się w Goleniowskim 
Domu Kultury zebranie Zarządu 
Stowarzyszenia „Szanse Bezdroży 

Gmin Goleniów, Osina, Przybiernów, 
Stepnica”. Obecność obowiązkowa!

Kontakt: Monika Matławska – tel. 
0 504 731 348.                   Red. LMM

Związek Emerytów i Rencistów

Wigilia!
W dniu 21 grudnia spotykamy się 

w restauracji „Przystań”na wspólnej 
Wigilii.

Zapisy przyjmujemy do dnia 17 
grudnia.

Jednocześnie informuję, że w każdy 

poniedziałek i piątek można się zapi-
sać do naszego Związku. 

Serdecznie zapraszamy jeszcze 
niezrzeszonych  emerytów i rencistow 
– przyjdźcie, nigdy nie będziecie 
sami! 

Alina Ochman

Sylwestrowe szaleństwo...
przeżyjesz w Strzelewie. Zabawa do białego rana 
za jedyne 90.00 zł od pary!
Informacje i zapisy:
Tel. – 0 91 39 180 18, lub 0 664 608 310
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programu, czyli wybory nowych 
władz. Do zarządu klubu składają-
cego się z jedenastu członków zgło-
szono piętnastu kandydatów (sześciu 
odmówiło w tym ustępujący prezes 
Kazimierz Lembas i radny Tomasz 
Szafran). Po tajnym głosowaniu 
zebrani usłyszeli, że w skład zarządu 
weszli: Jacek Andrysiak, Jan Bąk, 
Zbigniew Ceranka, Norbert Dworak, 
Wojciech Kubicki, Marek Piątkowski, 
Karol Podemski, Marcin Skórniewski, 
Marcin Wolny, Jerzy Wolny i Wiesław 
Ziemba. W głosowaniu przepadli 
Jacek Jackowski, Jerzy Kusiak, Eli-
giusz Rzechuła i Roman Saniuk. Po 

kolejnej chwili ogłoszono, że został 
Norbert Dworak, a pozostałe funkcje 
zostaną rozdzielone w późniejszym 
terminie. 

Wybrano również członków komi-
sji rewizyjnej. Jej przewodniczącym 
został Mieczysław Laskowski zaś 
członkami Kazimierz Oracz i Andrzej 
Winczewski. Delegatami na zjazd 
Zachodniopomorskiego Związku 
Piłki Nożnej zostali Jerzy Wolny i 
Wiesław Ziemba.

Wywiad z nowym prezesem Pomo-
rzanina opublikujemy w następnym 
wydaniu naszej gazety.

Andrzej Garguliński

Nowy zarząd Pomorzanina

Norbert Dworak prezesem
W piątek na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym wybrano 

nowe władze Pomorzanina. Prezesem został były (obecny?) piłkarz Norbert 
Dwarak. Reszta zarządu jest równie piłkarska.

Zebranie było kolejnym dowodem 
na to, że cokolwiek by nie mówić 
piłka nożna jest najważniejszą dy-
scypliną sportową w naszym kraju. 
Gdy odchodzący prezes Kazimierz 
Lembas odczytywał sprawozdanie 
z czteroletniej działalności klubu 

mógł pochwalić się osiągnięciami 
brydżystów, których występy w III 
lidze to w zasadzie pasmo sukcesów, 
piłkarzy ręcznych, którzy wychowali 
zawodnika pierwszoligowej drużyny 
Vive Kielce ocierającego się o kadrę 
narodową, tradycyjnymi sukcesami 
tenisistów stołowych. Tylko piłkarze 
pierwszego zespołu Pomorzanina nie 
dawali powodów do zadowolenia. 
Ale i tak dyskusja, a w zasadzie całe 
zabranie wyglądało tak, jakby cho-
dziło o typowo piłkarski klub. Nawet 
jedynym zaproszonym gościem spoza 
klubu czy miasta i okolic był prezes 
Zachodniopomorskiego Związku 
Piłki Nożnej Jan Bednarek, który 
wręczył związkowe odznaczenia.

Po sprawozdaniu przyszedł czas na 
dyskusję, którą zdominował kryzys 
pierwszej drużyny Pomorzanina. 
Pytano trenerów jakie ich zdaniem 
były przyczyny koszmarnie słabej 
postawy piłkarzy. Zdaniem  Zbi-
gniewa Ceranki było ich cały szereg: 
od tego, że objął on zespół zaledwie 
trzy tygodnie przed rozpoczęciem 
rozgrywek, przez koncepcję odmło-
dzenia zespołu i konflikt z zespołem 
I klasy juniorów aż po zbyt małą 
ilość zawodników przychodzących 
na treningi. Jan Bąk uznał, że błąd 
tkwił w procesie wychowawczym. 
Jego zdaniem gmina taka jak nasza 

nie powinna mieć problemów z 
zebraniem drużyny walczącej w IV 
lidze. Bez odpowiedzi pozostaje py-
tanie, dlaczego zdolni nie chcą grać 
w zespole. Odnosząc się do kwestii 
pieniędzy stwierdził, że najlepszym 
sposobem ich pozyskania jest dobra 

gra co przekłada się na pełne trybuny 
a tym samym wpływy z biletów.

Tomasz Szafran zabierając głos 
zdementował pogłoskę, że Rada 
Miejska jest przeciwna klubowi. 
Zarzucił mu jednak bierność przy 
pozyskiwaniu środków z zewnątrz. 
Odwołał się też do opublikowanego 
w piątkowym wydaniu naszej gazety 
artykułu o strukturze nowych władz 
klubu. Niezwykle cennym uzupełnie-
niem jego wypowiedzi był głos Mie-
czysława Cedro z Nowogardzkiego 
Forum Organizacji Pozarządowych, 
który wyjaśnił, ze do pozyskiwania 
zewnętrznych funduszy niezbędna 
jest zmiana statutu klubu, który 
powinien zostać przekształcony w  
stowarzyszenie lub organizację po-
żytku publicznego. W tym drugim 
przypadku każdy z nas mógłby zostać 
sponsorem Pomorzanina przekazując 
na jego konto ów znany wszystkim 
jeden procent podatków. Ten głos 
znalazł swoje odzwierciedlenie w 
uchwale podjętej podczas zebrania. 
Na jej mocy przyszłe władze Pomo-
rzanina zobowiązano do zmiany sta-
tutu klubu, wyznaczenia osoby odpo-
wiedzialnej za pozyskiwanie środków 
zewnętrznych, znalezienia sponsora 
oraz kontynuowania współpracy z 
nowogardzką Radą Miejską.

I w końcu przyszedł czas na gwóźdź Pierwsze przymówienie nowego prezesa Norberta Dworaka.

Prezes Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej Jan Bednarek przy-
jechał i nagrodził. Złote odznaki związkowe otrzymali: Adam Fedeńczak, 
Tadeusz Gliwka (nieobecny), Mieczysław Laskowski, Andrzej Skórniewski, 
Jerzy Wolny, Kazimierz Ziemba, Srebrne wręczono Janowi Bąkowi, Zbi-
gniewowi Cerance, Norbertowi Dworakowi, Jarosławowi Kaczmarkowi 
(nieobecny), Pawłowi Kaczmarkowi, Wojciechowi Kubickiemu, Marcinowi 
Miklasowi, Stefanowi Pastusiakowi, Markowi Piątkowskiemu, Marcinowi 
Skórniewksiemu i Wiesławowi Ziembie. Odznaki brązowe otrzymali: Jan 
Jędras (nieobecny), Krystian Miklas, Kazimierz Oracz, Czesław Sowa (nie-
obecny), Marcin Wolny. Na zdjęciu nagrodę odbiera Marcin Wolny.
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UWAGA  HANDLOWCY
W związku z licznymi zapytaniami handlowców o możliwości 

 prowadzenia  handlu tymczasowego w okresie 
przedświątecznym 

BURMISTRZ  NOWOGARDU 

Zezwala na handel:
na  wyznaczonych  stanowiskach  na  Placu Wolności w Nowogardzie

 na  następujących zasadach:
1.Handel może się odbywać w okresie od 14 do 24-12-2007 r.
2.Przedmiotem handlu mogą być:
a) ozdoby choinkowe i świateczne
b)  świeże ryby
c)  artykuły pirotechniczne
handel innymi artykułami spożywczo – przemysłowymi zabroniony.
a) Wnioskodawca wyrażający wolę podjęcia handlu zobowiązany jest do zawarcia 
czasowej umowy dzierżawy na następujących warunkach:
a)  powierzchnia stanowiska nie może przekraczać 9 m2.
b) czynsz dzierżawy za cały okres od (14 do 24-12-2007 r) wynosi 100 zł + VAT

 Ze względu na ograniczoną ilość stanowisk o podpisaniu umowy 
dzierżawy decydować będzie pisemne zgłoszenie w Biurze Obsługi i 

Interesanta Plac Wolności 1  pokój nr 5 (parter).

OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowoga-
rdzie działając na podstawie art. 24 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków wraz z późniejszymi zmianami 
ogłasza, że zgodnie z Uchwałą Nr XIII / 83 / 07 Rady Miejskiej 
w Nowogardzie z dnia 05.12.2007 r. taryfy dla Odbiorców usług 
wodociągowo-kanalizacyjnychna terenie gminy Nowogard wynoszą:

• cena za 1 m3 dostarczonej wody – 2,07 zł/m3 netto + 7% VAT 
• stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za 
ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomi-
erza głównego 7,17 zł/odbiorcę/m-c netto + 7% VAT,
• stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za 
ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomi-
erza głównego i 1 wodomierza dodatkowego 
9,90 zł/odbiorcę/m-c netto + 7% VAT,
• stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za 
ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomi-
erza głównego i 2 wodomierzy dodatkowych 
12,63 zł/odbiorcę/m-c netto + 7% VAT,
• stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za 
ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania 1 wo-
domierza zainstalowanego w lokalu w budynku wielolokalowym 
– 2,73 zł/odbiorcę/m-c netto + 7% VAT,
• stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za 
ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania 2 wo-
domierzy zainstalowanych w lokalu w budynku wielolokalowym 
– 5,46 zł/odbiorcę/m-c netto + 7% VAT,
• vstawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za 
ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania 3 wo-
domierzy zainstalowanych w lokalu w budynku wielolokalowym 
– 8,19 zł/odbiorcę/m-c netto + 7% VAT,
• stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na 
podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia 
wody – 5,56 zł/odbiorcę/m-c netto + 7% VAT,
• cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków – 2,46 zł/m3 netto + 7% 
VAT 
• stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczan-
ych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie 
zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza 
głównego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych 
norm zużycia wody – 4,63 zł/odbiorcę/m-c netto + 7% VAT.

Taryfy obowiązują od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

KOMIS RZECZY UŻYWANYCH
- meble

- elektronarzędzia
-sprzęt AGD

- i inne
Osina

pon. – niedziela

9.00 – 17.00

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

„Całe życie czekamy na nadzwyczajnego człowieka, 
zamiast zwyczajnych ludzi przemieniać w niezwyczajnych” 

Hans Urs von Balthasar
Honorowe wyróżnienie „LAUR CISOWY” za rok 2007
18 stycznia 2008 roku już po raz ósmy w naszym mieście zostaną 
przyznane honorowe wyróżnienia „LAUR CISOWY” osobom indywidu-
alnym, zespołom, stowarzyszeniom, firmom i instytucjom z terenu miasta 
i gminy Nowogard za szczególne osiągnięcia oraz zasługi w promowaniu 
Ziemi Nowogardzkiej w następujących dziedzinach:
1. Gospodarka
2. Oświata
3. Kultura
4. Sport
5. Opieka społeczna i zdrowotna
6. Ochrona środowiska
7. Działalność społeczna

Specjalny „LAUR CISOWY” może być przyznany osobom, zespołom, 
firmom, instytucjom i stowarzyszeniom spoza gminy Nowogard, również 
z zagranicy za szczególne zasługi dla miasta i gminy Nowogard oraz 
promowanie Ziemi Nowogardzkiej. Coroczne wyróżnienia przyznawane są 
decyzją powołanej przez Burmistrza Nowogardu Kapituły.

Kandydatury do wyróżnienia „LAUR CISOWY” mogą zgłaszać 
mieszkańcy gminy Nowogard, stowarzyszenia, firmy oraz instytucje 
działające na terenie gminy Nowogard. 

Wymagane jest uzasadnienie zgłoszonej kandydatury na piśmie i złożenie 
wniosku do dnia 28 grudnia 2007 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie, Plac Wolności 1, pok. 8. 
Szczegółowy regulamin przyznawania wyróżnienia zamieszczony jest 
na stronie internetowej www.nowogard.pl, informacji udziela: Krystyna 
Dwornik, tel. 0913926233, e-mail: promocja@nowogard.pl. 

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

 

Serdecznie 
zapraszamy 

mieszkańców 
Nowogardu i okolic 

na spotkanie o profilaktyce 
nowotworowej, 

które odbędzie się dnia 13 
grudnia w salce teatralnej II 
Liceum Ogólnokształcącego 

w Nowogardzie 
(ul. Bohaterów Warszawy 78), 

o godz. 17.30
Uczniowie II LO
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w obiektywie  Jana korneluka    - szczupak  w „dwójce”

SP 1

Pełna miska dla schroniska…
Dnia 5 grudnia 2007 roku ucznio-

wie klasy IIc ze Szkoły Podstawowej nr 
1  wraz z wychowawczynią  Elżbietą 
Kwiatkowską i uczniowie Ic z Wandą 
Michalak odwiedzili przytulisko dla 
zwierząt w Sikorkach. Celem wizyty 
było uczulenie na krzywdę zwierząt, 
zwrócenie uwagi na ochronę, posza-
nowanie i pomoc w trudnych sytua-
cjach. Zwierzę nie jest rzeczą i dlatego 
zasługuje na należyte traktowanie. 
Decydując się na zabranie do domu 
zwierzęcia człowiek jest mu winien 

szacunek, ochronę i opiekę przez cały 
czas. Nie możemy być obojętni gdy 
wielu ludzi pozbywa się zwierzęcia 
gdy tylko zaczyna być ono uciążliwe 
lub chore.

Nie przypadkowo wybrano termin 
wizyty. Zbliża się zima, a zima to 
okres chłodu i głodu, bo zwierzętom 
trudno zdobywać pożywienie. Mając 
tego świadomość uczniowie nie przy-
szli z gołymi rękami – prowadzący 
schronisko panowie Tadeusz i Janusz 
Soroka otrzymali od dzieci koce by 

można było zwierzęta ogrzać i sporo 
karmy by podopieczni w schronisku 
nie cierpieli głodu. Zwierzęta odwza-
jemniły uczucia – pieski i kotki tuliły 
się, można je było pogłaskać. Była 
też swoista lekcja – oglądając okazy 
ptaków i ssaków dzieci poznały wiele 
ciekawostek z ich życia.

Zwiedzając przychodnię dla zwie-
rząt dzieci oglądały salę operacyjną, 
aparaturę i narzędzia używane pod-

czas leczenia i operacji zwierząt, a 
zdjęcia rentgenowskie połamanych 
kończyn i uszkodzonych  narządów 
wewnętrznych uzmysłowiły dzieciom 
jak wielkie cierpienia przeżywają 
zwierzęta z winy ludzi.

Uczestnicy wyprawy serdecznie 
dziękują prowadzącym przytulisko 
za gościnność i serdeczność.

Inf. własna – opr. LMM

W kinie NDK

Grudzień w NDK
- 14.12.2007 r. (piątek), o godz. 10.00, 11.00, 12.00 Nowogardzki Dom 

Kultury (sala widowiskowa) zaprasza na mikołajkowy spektakl satyryczny 
pt. „ZIELONO NAM” w wykonaniu artystów z Nowogardzkiego Domu Kul-
tury dla grup zorganizowanych tj. gimnazjów i szkół Ponadgimnazjalnych. 
Wstęp 4 zł od osoby

- 16.12.2007 r. (niedziela), o godz. 17.00, plener – Plac Wolności - artyści 
z Nowogardzkiego Domu Kultury zapraszają na spektakl pt. „WIGILIA PO 
STAROPOLSKU”. 

- 31.12.2007 r./01.01.2008 r. (poniedziałek/wtorek), w godz. od 23.00 
do 01.00 spotkanie przy muzyce na Placu Wolności. O godz. 00.00 wystą-
pienie z Orędziem Noworocznym Burmistrza Nowogardu Pana Kazimierza 
Ziemby.

Opr.LMM 

HALLOWEEN   
USA  Horror  –  109 min. 
12 zł,  od 18 lat
14.12.2007 godz. 19.00
15.12.2007 godz. 19.00  

NIE MÓW NIKOMU  
francuski thriller psych.  –  125 min.  
12 zł, od 15 lat 
21.12.2007 godz. 18.00
22.12.2007 godz. 18.00
23.12.2007 godz. 18.00zł, od 15 lat
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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, rafał Nizioł, 
Jagoda dawidson.
Pomoc merytoryczna:małgorzata Łuka.

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz ze środków budżetu państwa 

 

UWAGA RODZICE!!!
17 grudnia 2007r odbędzie się zebranie otwarte według następującego po-
rządku:

1630 - 1700 – zebranie rodziców z wychowawcami w klasach
1700 - 1800 – drużyny nauczycieli poszczególnych przedmiotów

O godz. 1700 odbędzie się  spotkanie Dyrektora Szkoły z przedstawicielami 
Rady Rodziców.
W trakcie odbywać się będzie kiermasz ozdób świątecznych przygotowa-
nych przez Miniprzedsiębiorstwo „ Złota Rączka”. 

Górny rząd: Rafał Kuriata, Mateusz Solarski, Mateusz Nowoak, Mariusz 
Stachowiak, Paweł Zarośliński, Łukasz Cybulski, Damian Grzybowski.
Dolny rząd: Krzysztof Sylwestrowicz, Łukasz Nosek, Łukasz Pędziwiatr i 
Opiekun Pan Marcin Wolny.

ZDARZYŁO SIĘ W SZKOLE:
30 listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica 
odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej chłopców szkół ponadgim-
nazjalnych. Organizatorem turnieju był nauczyciel w-f  Pan Marcin Wolny 
przy pomocy Pana Andrzeja Nowaka, Pana Łukasza Podemskiego i Pana 
Grzegorza Tandeckiego. Udział wzięły następujące szkoły: ZSP Nowogard, 
ZSO Nowogard LO nr I Nowogard 

Wyniki:
ZSP Nowogard – ZSO Nowogard 1:2 (25:16, 17:25, 17:19) 
ZSO Nowogard – LO nr I Nowogard 1:2 (19:25, 25:17, 11:15) 
ZSP Nowogard – LO nr I Nowogard 1:2 (25:21, 19:25, 11:15)

I miejsce LO nr I w Nowogardzie opiekun – Łukasz Podemski 
II miejsce ZSO w Nowogardzie opiekun – Andrzej Nowak
III miejsce ZSP w Nowogardzie opiekun – Marcin Wolny

Zostały przyznane również indywidualne nagrody: 
Najlepszy zawodnik ZSP w Nowogardzie – Krzysztof Sylwestrowicz
Najlepszy zawodnik  ZSO w Nowogardzie – Arek Skoczeń
Najlepszy zawodnik  LO nr I w Nowogardzie – Mateusz Saja 
Najlepszy zawodnik turnieju – Łukasz Nosek – ZSP Nowogard 

Każdy uczestnik turnieju otrzymał pamiątkowy medal.
Podziękowania za pomoc w organizacji turnieju:

- Pan Burmistrz Nowogardu
- Firma ARNO – okna i drzwi PCV
- Sklep sportowy Małgorzata Kubicka
- Piekarnia SATURN 
- Pan Grzegorz Tandecki  
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P.U.H. GrUNd-maX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

Biuro Usług Finansowych
SKARBIEC

Plac Wolności 9 pok. 7A
Kredyt:

• konsolidacyjny • gotówkowy
 • samochodowy

Tel. 695 770 724
Do 5000 na dowód

Pizzeria Fantazja
zaprasza na 

BAL SYLWESTROWY

Cena 280 zł od pary
Rezerwacja tel. 091 29 20 750

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Spółka z o.o.

Poszukuje osób do pracy w Ochronie 
Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów

Wymagania:
•	wykształcenie minimum średnie;
•	zamieszkanie maksymalnie 45 km od Lotniska Szczecin-Goleniów;
•	wymagana licencja pracownika ochrony fizycznej co najmniej I stopnia;
•	znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w zakresie pozwalają-
cym na podstawową komunikację;
•	pozytywne zaliczenie sprawdzianu z wiedzy zawodowej oraz testu spraw-
ności;
•	poddanie się testom określającym profil osobowy kandydata; dopasowa-
nie profilu osobowego do wymagań na stanowisku mł. wartownika;
•	pozytywne zaliczenie testów psychotechnicznych;
•	dobra sprawność fizyczna potwierdzona testem.

Główne zadania na stanowisku
•	realizacja zadań ochrony osób i mienia w obszarze i obiektach PL Szcze-
cin-Goleniów;
•	wykonywanie czynności kontroli bezpieczeństwa w komunikacji lotni-
czej- krajowej oraz na przejściach pracowniczych do strefy zastrzeżonej PL 
Szczecin-Goleniów.;*
•	 wykonywanie czynności patrolowo-ochronnych wynikających z Planu 
Ochrony;
•	Uwaga! Praca w systemie zmianowym.
*     po przeszkoleniu specjalistycznym.

Wybrani kandydaci i kandydatki mogą liczyć na:
•	 zatrudnienie na czas nieokreślony po pomyślnie odbytym 3-miesięcz-
nym okresie próbnym,
•	atrakcyjne warunki wynagrodzenia,
•	podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w procesach szko-
leniowych realizowanych dla pracowników Służby Ochrony Lotniska 

Zainteresowanych kandydatów prosimy 
o składanie ofert do dnia 20 grudnia 2007 roku na adres:

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów
Sp. z o.o.

Glewice 1 a 
72-100 Goleniów

Kompletna oferta zawierać powinna: CV, list motywacyjny, kserokopię licencji 
oraz wyników badań lekarskich. Prosimy o podpisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Port Lotni-
czy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. Glewice 1a dla potrzeb niezbędnych do realiza-
cji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. Zm.). Przyjmuje do 
wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich po-
prawiania”.

SKLEP
 „Wyroby z drewna”

oferuje:
• listwy drewniane, karnisze 
   drewniane, metalowe
• galanteria, kleje, lakiery
• drzwi i inne artykuły drewniane
Realizujemy nietypowe zamówienia

Posiadamy własną stolarnię
Tel. 091 39 20 570

Nowogard, ul. Armii Krajowej 46
Serdecznie zapraszamy

Sklep czynny 9.00 – 17.00
Ceny niższe niż w Castoramie
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NIERUCHOMOŚCI
• Kupię dom w Nowogardzie 

może być połowa lub piętro. 
607 066 425.

• Kupię połowędomu lub piętro w 
Nowogardzie. Tel. 606 265 333.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 poko-
jowe, 104 m kw. Tel. 602 474 266.

• Kupię ziemię orną. Tel. 
513 045 346.

• Kupię mieszkanie 3 pokojowe 
bezczynszowe. 600 897 758.

• Do wynajęcia lokal handlowy 125 
m kw w centrum miasta, może 
być z funkcjonującą firmą. Tel. 
607 504 083.

• Sprzedam mieszkanie 4 poko-
jowe o powierzchni 67,7 m kw 
w bloku przy ul. 15 Lutego. Tel. 
0605 423 085 po godz. 15.00.

• Kupię lub wynajmę garaż. Tel. 
509 890 292.

•  Wykupię zadłużone mieszkanie w 
Nowogardzie tel. 0513 164 203. 

•  Zamienię M2 w Osowie na kawa-
lerkę w Nowogardzie. Tel. 091 39 
21 823. 

• Szukam mieszkania do wynaję-
cia. 607 934 481.

• Sprzedam mieszkanie czteropo-
kojowe, o pow. 113,3 m kw, co ga-
zowe, w starym budownictwie, I 
piętro + garaż. Tel. 0609 686 797.

• Sprzedam działkę budowlaną 
w okolicy Nowogardu, 30 arów. 
697 987 825.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 poko-
jowe. 508 309 980.

• Sprzedam dom o pow. 220 m 
kw, działka 770 m kw, dwa ga-
raże przy ul. Wojska Polskiego. 
Tel. 0668 667 524.

• Sprzedam działki z pozwoleniem 
na budowę w Nowogardzie. Tel. 
602 52 16 71.

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie przy ul. Kosynie-
rów. Tel. 693 850 197.

• Do wynajęcia pomieszczenie o 
pow. 28 mkw przy ul. Boh. War-
szawy 82. Tel. 501 237 062.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we po remoncie przy ul. Wyszyń-
skiego. Tel. 663 92 52 60.

• Sprzedam mieszkanie w blo-
ku 2 poziomowe ( 3 pokojo-
we) z własnym co. + garaż. Tel. 
664 083 682.

MOTORYZACJA
• Sprzedam garaż blaszany 3x5. 

691 821 130.
• Sprzedam BMW 316, 1993 r., 

cena do uzgodnienia. Tel. 665 28 
28 04.

• Sprzedam Fiat Ducato, 1995 r., po 
kapitalnym remoncie, 9 osobowy, 
20 tys. zł do uzgodnienia. Tel. 
606 783 027.

ROLNICTWO 
 

• Sprzedam tuczniki. 602 267 382.
• Sprzedam buraki pastewne. 091 

39 106 87.
• Kupię wał do silnika do ciąg-

nika C-385. Tel. 091 39 25 906, 
603 284 503.

• Sprzedam prosięta. 091 39 
25 812.

• Sprzedam silnik Perkins 3 cylin-
drowy i blok silnika C-360. Tel. 
501 237 062.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli pod-

łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 
373 143.

• Transport, przeprowadzki – 
0604 516 451.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV 
Kosmalski, Nowogard Ponia-
towskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 
0604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-
y). Tel. 0604 373 143.

• TIPSY – tanio i profesjonalnie. 
Tel. 504 589 679.

• Tipsy żelowe – tanio. Możliwość 
dojazdu do miejsca zamieszka-
nia. Tel. 508 309 932.

• Sprzątanie. 884 171 109.
• Tipsy żelowe – tanio – dojazd. 

609 464 332.
• Masaże. 609 799 687.
• Tipsy i wizaż. 512 012 820.
• Artystyczne malowanie po-

koi, pokoi dziecięcych. 
Tel. 66 77 84 333.

• MASAŻ I AKUPRESURA – wi-
zyty po uzgodnieniu terminu i 
godziny z pracownikiem Gabi-
netu Kosmetycznego w Nowo-
gardzie ul. Zielona 3. Tel. 091 39 
20 714. Możliwość dojazdu do 
klienta.

• Montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. Tel. 091 39 72 575, kom. 
695 085 470.

• Zespół muzyczny: bale, wese-
la, sylwester. Tel. 609 312 088, 
698 150 961.

PRACA
• Firma PPUH Giejbo Goleniów 

zatrudni mechanika samocho-
dów osobowych. Tel. 606 948 278, 
091 407 33 07.

• Restauracja Przystań zatrud-
ni barmana/barmankę. Dobre 
warunki płacowe. Tel. 091 39 
20 221.

• Firma zatrudni kierownika sieci 
sklepów. Tel. 512 131 575.

• Przyjmę krawcowe do szycia 
plandek. 0605 276 271.

•  Bar „Barnim” zatrudni kucha-
rza/kucharkę tel. 0663 979 397. 

• Zatrudnimy lektora języka 
angielskiego. Informacje tel. 
661 131 860.

• Zatrudnię kierowcę z kat. D, 
może być emeryt lub rencista. 
Tel. 607 310 591.

• Zatrudnię emerytkę lub ren-
cistkę na stanowisko sprzedaw-
cy do sklepu spożywczego. Tel. 
607 504 083.

• Potrzebne panie do opieki w 
Niemczech. Tel. 091 39 21 538.

• Zatrudnimy montażystów okien 
– Fabryka okien i drzwi PCV 
„OKNO” Nowogard. 091 39 
25 639.

INNE
• Sprzedam telefon komórkowy 

Nokia 3220, ładowarka, cena 150 
zł. Tel. 605 522 340.

• GRZEJNIKI c.o. panelowe, 2-
płytowe, do mieszkania, domku, 
różne rozmiary, także nietypo-
we, nowe i używane. Tel. 091 46 
00 518 lub 501 466 467.

• JUNKERSY gazowe, do kuchni, 
łazienki, wersja świeczkowa lub 
elektroniczna na gaz ziemny lub 
propan, cena od 400 zł. Tel. 091 

46 00 518 lub 0501 466 467.
• ELEKTRYCZNE przepływowe 

podgrzewacze wody – 380 V, 
firmy AEG, Vaillant, moc 18-
21 kw, małe gabaryty, idealne 
do domku, baru, cena od 150 
zł. Tel. 091 469 03 38 lub 0501 
466 467.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, 
wiszące lub stojące – ogrzewa-
nie lub dwufunkcyjne (ogrze-
wanie + ciepła woda) używane 
z gwarancją, serwisowa oraz 
GAZOWE podgrzewacze wody 
130-190 litrowe, stojące ide-
alne gdzie jest kilka łazienek 
(domek). Tel. 091 46 00 518 lub 
0501 446 467.

• Owczarek niemiecki, samiec, z 
rodowodem, czarno podpalany, 
mocnej budowy, wiek półtora 
roku, czujny oraz suczka 5 mie-
sięcy, czarno podpalana – sprze-
dam. Tel. 091 39 21 828.

• Sprzedam urządzenie wielofunk-
cyjne Lexmark x 5470, na gwa-
rancji, cena 450 zł. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI 
FILM FINE PIX S6500, na 
gwarancji, cena 1450 zł. Tel. 
605 522 340.

• Wydzierżawię halę – 100 m kw, 
hala z maszynami stolarskimi; 
sprzedam przyczepę 6 t; żuraw 
o ładowności 2,5 t. Tel. kont. 
694 484 485.

• Sprzedam szafę chłodniczą, jed-
nodrzwiową, dwuletnią, 1300 zł. 
668 822 256.

• Oddam dwa szczeniaki po matce 
wilczurze. Tel. 607 25 16 82.

• Sprzedam niedrogo grzejniki że-
liwne o wysokości żeber 60 cm 
sztuk – 21 w bardzo dobrym sta-
nie. Tel. 091 39 22 783, kom. 0660 
39 28 51.

OG£OSZENIA drObNE

reklama
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

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

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)

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 26 91
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

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 
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NowoGard - szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
szCzeCiN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

informacja Pks 091/39-21-��7 lub 091/46-9�-315

ważny od 24.06.2007r.

          Nowogard 06.12.2007r.

OFERTY PRACY 
PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1.  Pracownik produkcji
2.  Sprzedawca
3.  Fakturzysta  –  kasjer, 

sprzedawca – kierowca (B)
4. Pracownik fermy, trak-

torzysta
5. Robotnik budowlany
6. Pracownik utrzymania 

czystości 
7. Magazynier
8. Mechanik samochodowy

OFERTY PRACY Z REJONU

1. Doradca klienta (Szczecin)
2. Przedstawiciel handlowy 

(Szczecin)
3. Kierowca kat. B (Szczecin)
4. Wartownik – konwojent 

(Stargard Szczeciński)

Ustawa z dnia 20 kwietnia 
2004r. o promocji zatrudnienia 
i instytucji rynku pracy ( Dz. 
U. z 2004r. Nr. 99, poz. 1001 z 
późn. Zm.) 

Zobowiązuje pracodawców 
do: 

Art. 36 ust. 5, „ Pracodaw-
cy są obowiązani na bieżąco 
informować powiatowe urzędy 
pracy właściwe ze względu na 
siedzibę pracodawcy o wolnych 
miejscach zatrudnienia lub 
miejscach przygotowania za-
wo dowego.  In for muj ąc  o 
wolnych miejscach zatrudnie-
nia lub miejscach przygotowania 
zawodowego, pracodawcy nie 
mogą formułować wymagań 
dyskr yminując ych kandy-
datów ze względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, rasę, po-
chodzenie etniczne, narodowość, 
orientację seksualną, przekonania 
polityczne i wyznanie religijne 
lub względu na przynależność 
związkową.”

Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca 
przed zatrudnieniem osoby lub 
powierzeniem jej innej pracy 
zarobkowej jest obowiązany 
uzyskać  o d  n ie j  pis emne 
oświadczenie o pozostaniu lub 
nie pozostaniu w rejestrze bez-
robotnych  poszukujących pra-
cy, a osoba podejmująca pracę 
jest obowiązana złożyć takie 
oświadczenie.” 

Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca 
jest obowiązany zawiadomić w 
formie pisemnej, w okresie do 5 
dni, właściwy powiatowy urząd 
pracy o zatrudnieniu osoby za-
rejestrowanej jako bezrobotna 
lub o powierzeniu jej innej pracy 
zarobkowej
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Mikołajkowy Wyścig Kolarski

Jak za dawnych lat!
W niedzielę, 9 grudnia na malowniczą trasę usytuowaną w lesie przy 

stadionie wyruszyli kolarze przełajowcy. Przypomniały się dawne lata kiedy 
to Nowogard był jasnym punktem na kolarskiej mapie Polski, a Czesław 
Polewiak był wielokrotnym mistrzem kraju i niedoścignionym wzorcem 
przełajowca. W niedzielę wręczał zwycięzcom puchary i nagrody…

Zawody organizowane przez Urząd 
Miejski przy współpracy UKS Chra-
bąszcze cieszyły się wielkim powo-
dzeniem u …działaczy z Golczewa, 
Maszewa, Kołobrzegu i Stargardu.

Przyjechały z tych ośrodków silne 
ekipy nadające imprezie wysoką 
rangę.

Zawody rozgrywano w trzech kate-
goriach – szkoły podstawowe, szkoły 
średnie i klasa open.

Tradycyjnie już startowali zawod-
nicy „sprawni inaczej” czyli pensjo-
nariusze Domu Pomocy Społecznej 
na Smużynach.

W kategorii szkół podstawoych 
(startowało 15 zawodników) domi-
nowali zawodnicy UKS Golczewita 
– zajęli trzy pierwsze miejsca. W 
prywatnej rozmowie zwycięzca Pa-
weł Bednarczyk powiedział mi, że 
trenuje kolarstwo od roku. Nowogard 
reprezentował najmłodszy uczestnik 
zawodów Jakub Zdeb.

Do wyscigu w klasie szkół średnich 
LUKS Panorama Chrabąszcze No-
wogard wystawił trzech zawodników 
– Patryka Komisarka, Pawła Kolasiń-
skiego i Krzysztofa Antczaka. Wyscig 
zdominowali zawodnicy  LUKS Sió-
demka Kołobrzeg zajmując I, III i IV 
miejsca. Zwyciężył Tomasz Kudelski, 
a nasz Patryk Komisarek zajął drugie 

miejsce. Patryk powinien otrzy-
mać nagrodę dla największego… 
pechowca! Mając przewagę prawie 
300 metrów nad Kudelskim zerwał 
przerzutkę i zaprzepaścił ogromną 
szansę na zwycięstwo.

Kategoria open to pełny i pewny 
sukces Michała Urtnowskiego – jego 
przewaga nad  Łukaszem Janicem 
i Pawłem Szymańskim przez cały 
wyścig nie podlegała dyskusji. 

Zwycięzca w każdej kategorii 
nagrodzony był rowerem ufundo-
wanym przez Urząd Miejski i Jana 
Zugaja.Zdobywcy trzech czołowych 
miejsc otrzymywali puchary i nagro-
dy rzeczowe.

Puchary dla klas średnich i open 
ufundował Marcin Sapa kolarz Za-
wodowej Grupy Kolarskiej DHL 
AUTHOR. Zwycięzców dekorowali 
Czesław Polewiak, Henryk Sawicki 
(prezes LUKS Chrabąszcze) i Woj-
ciech Ziółkowski najlepszy obecnie 
kolarz z Nowogardu.

Organizacja była wzorowa co pod-
kreślali zgodnie kierownicy uczest-
niczących ekip zapraszając naszych 
działaczy i zawodników na zawody 
w ich miejscowościach.

Niestety kibiców zabrakło…
Tekst i foto Lesław 

M. Marek

 Sprawni inaczej na podium – Im – Artur Kubis, II m – Karol Ambroziak, 
III m ex equo – Maciej Lenik, Zdzisław Bis.

Zdobywca II miejsca w kategorii 
klas średnich Patryk Komisarek

Szkoły Podstawowe – Jakub Zdeb z 
pucharem dla najmłodszego uczestni-
ka zawodów, 

Szkoły Podstawowe – całe podium dla zawodników UKS Golczewita – 
I m – Pawel Bednarczyk, II m – Łukasz Gugulski, III m – Maciej Kropiowski,

Zwycięzca kategorii open Michał Urtnowski  z nagrodami – rowerem i       pu-
charem od Marcina Sapy z DHL AUTHOR
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 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

reklamareklama

RR EKLAMAEKLAMA

banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Nowogard
Tel. 0 605 522 340
e-mail: medmas@wp.pl

Radiowa w
Radio VOX Gryfice 90,7 FM

C M Y K

reklama reklama

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A

Szczupak w “Dwójce”
Nasz redakcyjny kolega, prowadzący 

tygodniową  rubrykę humorystyczną 
Henryk Szczupak na zaproszenie na-
uczycieli i uczniów odwiedził Szkołę 
Podstawową nr 2 by opowiedzieć o 
swojej pracy.

Uczniowie klas drugich zaintereso-
wani byli techniczną stroną specjal-
ności swego gościa, jaką są fraszki i 
wiersze satyryczne. Pytań było wiele. 
Dzieci chciały się dowiedzieć m.in. jak 
długo powstają wierszyki, skąd czerpie 
pomysły, tytuły fraszek i temu podobne. 
Na zakończenie młodzi wierszokleci 
wręczyły swemu gościowi napisane 
przez siebie wierszyki a także bukiet 
kwiatów.

Poniżej prezentujemy małą próbkę 
twórczości najmłodszych twórców:

„Nasza pani jest kochana, uśmiech-
nięta i zatroskana.” Amanda Puszcz

„Kiedy pada deszcz, na podwórku 
smutno jest” Adrianna Drapikowska

„Wesoło w szkole b y było, gdyby 
nauczycieli i lekcji nie było.” Szymon 
Bortnik

Ag
foto J. Korneluk
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w redakcji

 będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 

Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

reklama

Sesja Rady Miasta

drożeje woda, 
ścieki i śmieci!

Po raz trzynasty w tej kadencji zebrali się radni na Sesji. Posiedzenie odbyło 
się w sali posiedzeń w Ratuszu, która po remoncie jest bezpieczna.

Bardzo bogaty porządek obrad nie zapowiadał tak napietej atmosfery jaka 
towarzyszyła dyskusji nad poszczególnymi projektami uchwał.

W miarę spokojnie i prawie jednomyślnie przyjęto uchwału w sprawie 
nowego podatku od środkow transportu, przyjeto wieloletni plan rozwoju i 
modernizacji urządzen wodociągowych i kanalizacyjnych, uchwalono nowe 
stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
scieków, oraz zasady i górne stawki opłat za za usługi w zakresie usuwania 
odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.
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Punkt Konsultacyjny Interwencji Kryzysowej 
przy Parafii św. Rafała Kalinowskiego, 

ul. Jana Pawła II w Nowogardzie
Tel. 662 959 640

czynny 
poniedziałek od 16.00 do 19.00, czwartek od 15.00 do 19.00

reklama

reklama

Sesja Rady Miasta

drożeje woda, ścieki i śmieci! 
Przyjęte w/w uchwały będziemy 

prezentować w kolejnych wydaniach 
naszej gazety – dzisiaj tylko sygna-
lizuję, że stawki wzrosły, niektóre 
znacznie. Więcej będziemy płacić 
za wodę, ścieki i odpady wrzucane 
do śmietników. Znacznie wzrosną 
koszty opróżniania szamb.

Po dramatycznej dyskusji, chwilami 
ostrych osobistych „wycieczek” i po-
dejrzeń (padło nawet sparafrazowane 
powiedzenie Leszka Moczulskiego 
„płatni zdrajcy…”, a  pani radczyni 
prawna musiała się tłumaczyć, że nie 
jest na usługach Urzędu ) przepadły 
projekty uchwał o nabywaniu lokali 
użytkowych przez ich najemców, 
uchwała o utrzymaniu czystości w 
gminie i uchwala o oddaniu w dzier-
żawę dla R-XXI gruntów przyjętych w 
tym celu od Agencji Nieruchomości 

Rolnych. W tej ostatniej sprawie sytu-
acja jest coraz bardziej dramatyczna 
– jeśli w najblizszym czasie Celowy 
Związek Gmin nie otrzyma tych 
gruntow to budowa zakładu w Słajsi-
nie będzie zagrożona, a wtedy Gmina 
nasza będzie mieć poważne problemy 
by na czas spełnić wymagania unijne 
w zakresie gospodarki odpadami. A 
radni myślą nawet o wystąpieniu z 
R-XXI! Szczegóły przekażemy we 
wtorkowym wydaniu po rozmowie z 
Antonim Bielidą (także oskarżanym o 
„zdradzanie interesów gminy”).

Również drugie czytanie budżetu 
było bardzo burzliwe. Zapisy, które 
prezentuję w cyklu „Rozmyślania 
nad budżetem” są poważnie zagro-
żone… 

LMM

Po raz kolejny obrady Rady były baardzo długie. Patrząc na przewod-
niczącego Marka Krzywanię można było odnieść wrażenie, że z trudem 
powstrzymuje senność.

Zmarła pani jadzia
Wczoraj około godziny 7.00 w nowogardzkim szpitalu zmarła Jadwiga 

Marcinowicz zwana powszechnie panią Jadzią. Pogrzeb odbędzie się dziś o 
godzinie 14.00. Zajmuje się nim Urząd Gminy a dokładnie Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Jako wspomnienie o zmarłej publikujemy fragment wywiadu 
przeprowadzonego przez Piotra Słomskiego, który ukazał się na naszych 
łamach 1 sierpnia 2006 roku.

Ag

Proszę pokrótce się przedstawić i 
powiedzieć kilka słów o sobie.

Nazywam się Jadwiga Marcinowicz. 
Urodziłam się na ziemi grodzieńskiej 
w Makarowcach, siedem kilometrów 
na północ od Krynek, są to tereny 
dzisiejszej Białorusi. Ukończyłam 
tam siedem klas szkoły podstawowej. 
Należałam do zdolnych uczniów. Na-
wet w najtrudniejszych przedmiotach 
byłam pierwszą uczennicą w szkole. 
Niestety nie miałam odpowiednich 
warunków, aby dalej kontynuować 
naukę, ponieważ wybuchła wojna.

W czasie wojny zostałam wywie-
ziona do Niemiec na przymusowe 

roboty, gdzie pracowałam w 
pocie czoła, między innymi 
przy kopaniu torfu. Następ-
nie zostałam wywieziona na 
polskie przedwojenne tery-
toria 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 Po-
morze w ramach repatriacji. 
Tak trafiłam do Nowogar-
du. Najpierw pracowałam 

w szpitalu, a potem w przedszkolu 
przy ulicy Żeromskiego. Pracowa-
łam tam fizycznie, zajmowałam się 
np. praniem, sprzątaniem, rąbaniem 
drzewa, paleniem w piecu, itp. Przez 
trzydzieści lat mieszkałam przy ulicy 
Mickiewicza w trudnych warunkach, 
ponieważ nie było wody i kuchni. 
Ubikacji przez siedem lat nie było na-
wet poza domem. W tamtym czasie 
pomagali mi znajomi z okolicznych 
wsi i ze Szczecina, u których mogłam 
np. zrobić niezbędne pranie. Kiedy 
skończyłam pracę w przedszkolu 
przeszłam na rentę.

Związek Emerytów i Rencistów

Wigilia!
W dniu 21 grudnia spotykamy się w restauracji „Przystań”na wspólnej 

Wigilii.
Zapisy przyjmujemy do dnia 17 grudnia.
Jednocześnie informuję, że w każdy poniedziałek i piątek można się zapisać 

do naszego Związku.
Serdecznie zapraszamy jeszcze niezrzeszonych  emerytów i rencistow 

– przyjdźcie, nigdy nie będziecie sami! 
Alina Ochman
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reklama

Interpelacje, wnioski i zapytania

cmentarz, azbest i inne
Tradycyjnie już podczas sesji Rady Miejskiej nasi wybrańcy wykorzystali 

możliwość poruszania spraw nurtujących mieszkańców gminy. W punkcie 
obrad „Interpelacje, wnioski i zapytania” padło ich wiele. Wybraliśmy kilka 
z nich.

radny kucal przekazał burmistrzo-
wi wniosek dyrekcji Szkoły Podsta-
wowej nr 4 o monitorowanie dachu 
nad tą placówką, która ze względu na 
fatalny stan techniczny, szczególnie 
zimą, gdy może być pokryty ciężką 
warstwą śniegu. grozi zawaleniem. 
Kazimierz Ziemba poinformował, że 
sprawie nadano już bieg i dotyczy to 
wszystkich nowogardzkich szkół.

radny Bociarski pytał czy gmina 
ma opracowany program usuwania 
azbestu. Przy okazji oznajmił, ze za 
2-3 lata rolnicy, którzy nie uporają się 
z tym problemem mogą spotkać się z 
sankcjami przy dopłatach bezpośred-
nich. A poza tym istnieje możliwość 
pozyskania środków na ten cel choćby 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego czy Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska. W 
odpowiedzi usłyszał, że w przyszło-
rocznym budżecie zaplanowano 
pieniądze na ten cel.

radny Wasiak pytał kiedy przed-
stawiony zostanie plan zagospodaro-
wania przestrzennego. Jak powiedział 
burmistrz powstanie sześć takich pla-
nów, dwa dla Nowogardu i po jednym 
dla Wojcieszyna, Miętna, Warnkowa 
i Olchowa. Będą one wyłożone do 
publicznej wiadomości i być może już 
w czerwcu uda się je zatwierdzić. 

radny Paśko pytał o stopień za-
awansowania prac związanych z bu-
dową nowego cmentarza. Problem jest 
duży bo na starej nekropolii jest tylko 
500 miejsc co, według szacunków, 
wystarczy tylko na 2-3 lata. W odpo-
wiedzi usłyszał, ze jest już opracowana 
koncepcja, teren jest zarezerwowany 
i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z 
założeniami, czyli plan zagospoda-
rowania przestrzennego zostanie 
przyjęty w czerwcu to jest możliwość 
rozpoczęcia prac budowlanych już 
w przyszłym roku. Pytał on również 
czy w przyszłym roku możemy liczyć 
na otwarcie w naszym mieście biura 
obsługi podatnika. Okazało się, że 
odpowiedni wniosek został złożony w 
Urzędzie Skarbowym i teraz pozostaje 
czekać na odpowiedź. 

radny Szafran poruszył sprawę 
objazdowego targowiska, które po 
raz kolejny rozstawiło się na Placu 
Wolności robiąc konkurencję dla 
rodzimych handlowców. Interesowało 
go, kto złożył wniosek i dlaczego został 
on zaakceptowany skoro burmistrz 
zapowiedział w zeszłym roku, że taka 
sytuacja już się ni powtórzy. Kazimierz 

Ziemba poinformował, że ci handlarze 
oferowali, jak się wyraził, góralskie to-
wary więc tak na prawdę konkurencji 
nie robili. Poza tym zgoda na rozsta-
wienie targowiska uzależniona była od 
tego, ze zaproszą oni do współpracy 
nowogardzkich przedsiębiorców. 
Zainteresowanie było znikome, tylko 
dwóch naszych handlowców przyjęło 
tę propozycję. Poza tym z tego tytułu 
do kasy miejskiej wpłynęło 10 tys. zł 
więc gra warta była świeczki.

radny kosiński pytał o nielegalną 
wycinkę drzew w Glicku, o to jaką 
karę poniósł jej sprawca. Burmistrz 
wyjaśnił, ze sprawą zajęła się proku-
ratura, dochodzenie trwało długo, ale 
ze względu na niewykrycie sprawców 
zostało umorzone. Poruszył też prob-
lem braku parkingów argumentując, 
że możemy zapomnieć o wizerunku 
Nowogardu jako miasta turystycz-
nego skoro potencjalny turysta nie 
ma gdzie się zatrzymać, a na Placu 
Wolności działa nieformalna giełda 
samochodowa czyli zaparkowane 
samochody z wywieszonymi kar-
teczkami „sprzedam”. W odpowiedzi 
usłyszał, ze gmina wciąż rozgląda się 
za nowymi miejscami parkingowymi. 
Co się tyczy „giełdy” to sprawa była 
badana wspólnie z policją i okazało 
się, ze nie ma możliwości by zabronić 
właścicielom tych aut pozostawiać na 
Placu swoich samochodów. Jedynym 
rozwiązaniem byłyby parkomaty, ale 
to spotkałoby się z oporem miesz-
kańców. W myśl zasady, że kropla 
drąży kamień powrócił do kwestii 
piratów drogowych na ulicach Po-
niatowskiego i Bohaterów Warsza-
wy. Ta nadal nie jest rozwiązana. 
Nie obyło się bez małych złośliwości. 
radny czapla pytał o sprawę wy-
kopów i budowy przy ulicy 5 Marca 
gdzie, jak powiedział, rozbudowuje 
się jakaś przychodnia, doskonale wie-
dząc, ze chodzi o „Praxis” siedzącego 
naprzeciw niego radnego Kosińskiego. 
Pytał również czy przekazany mu 
teren w okolicy osiedla Gryfitów, na 
którym miał powstać skatepark został 
już mu odebrany. Burmistrz wyjaśnił, 
że teren został tylko użyczony i gmina 
nie wymagała jego zwrotu gdyż radny 
Kosiński robi tam imprezy dla oko-
licznych mieszkańców a teraz planuje 
stworzenie tam lodowiska. Zakupił już 
nawet folię i gminie pozostaje załatwić 
tylko mróz. Zaznaczył, że gdy będzie 
taka potrzeba teren wróci do gminy.

Ag

Mikołajki i mikołajki…

Mikołaju Mikołaju!
Dzisiaj nie ma Ciebie w Raju.
Dzisiaj wszedłeś między ludzi.
By wrażliwość czułą budzić.

 Rajską rosą Bożą służką.
Pokropiłeś koc z poduszką.
Zapachniała noc miłością.
Odleciała złość z zazdrością.

Sen doczekać się nie może.
By zobaczyć dzieło Boże.
Oto każdy dostrzeżony.
Oto każdy obdarzony.

Wtedy kwitnie myśl ta śmiele.
Jakież będzie to wesele.
Jakaż będzie niespodzianka.
Którąś poczuł tego ranka.

Mikołaju Mikołaju!
Dzięki Ci za szczyptę  Raju.
Także dzięki za paczuszkę.
Którą skryłeś pod poduszkę.

Stanisaw Marek

Mikołajki w Przedszkolu nr 4.

foto H. Szczupak

kocem otul psa…
Przytulisko dla zwierząt w Sikorkach zwraca się do mieszkańców z prośbą 

– jeśli macie Państwo zbędne koce przekażcie je nam. W okresie zimowych 
chłodów są one niezbedne do okrycia naszych podopiecznych. Koce można 
przekazywać bezpośrednio do Sikorek, do przychodni dla zwierząt przy ul. 
Dworcowej lub do redakcji „DN”. Z góry dziękuję.

Tadeusz Soroka.
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rozmyślania o budżecie cz. III
Co roku w budżecie gminy muszą być zabezpieczone środki na tzw. dotacje. 

(podmiotowe, przedmiotowe i celowe). Wygląda to tak:
Przedszkola otrzymują na uzuełnienie swego budżetu następujące sumy:
Przedszkole nr 1 – 432 000 zł,
Przedszkole nr 3 – 422 600 zł,
Przedszkole nr 4 – 456 3000 zł.
Instytucje kultury:
Nowogardzki Dom Kultury – 710 000 zł.
Miejska Biblioteka – 699 000 zł.
Gospodarka mieszkaniowa:
ZBK na remonty i eksploatację budynków komunalnych oraz na fundusz 

remontowy we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy – 400 000 
zł.

Gospodarka odpadami:
Dotacja dla R-XXI na budowę Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpa-

dami w Słajsinie
- 125 000 zł.
Ochrona Zdrowia:
Szpital – zakup sprzętu medycznego i remonty budynku – 115 000 zł.
Ochrona dziedzictwa narodowego:
Zabytki – remonty, konserwacja, restauracja (sfinansowanie lub dofinan-

sowanie) – 70 000 zł.
Sport i kultura fizyczna:
Działalność w zakresie organizacji i upowszechniania kultury fizycznej i 

sportu na terenie gminy – 430 000  zł.
Do tego doliczyć należy wspieranie działalności w zakresie wychowania, 

ochrony srodowiska, wspieranie inicjatyw społecznych, pomocy społecznej, 
zajęć pozalekcyjnych na które rezerwuje się dotacje w kwocie ponad 100 000 
zł. Po podsumowaniu otrzymamy niebagatelną kwotę ponad 4 milionów 
złotych.

„rząd sam się wyżywi” mawiał swego czasu Jerzy Urban. Utrzymanie Ra-
tusza (słowo ratusz umownie, bowiem poszczególne wydziały UM ulokowane 
są w różnych budynkach co nie tylko utrudnia sprawną obsługę mieszkańców, 
ale znacznie podnosi koszty władzy – budynki to koszty utrzymania, ubezpie-
czenia, remontów itp.) i urzędników w nim pracujących także kosztuje sporo. 
Budzet dzieli je na dwie pozycje – Urząd Miejski i Rada Miejska.

koszty utrzymania rady Miasta oszacowano w budżecie na 206 000 zł z 
tego 160 000 na „wydatki na rzecz osób fizycznych” (ciekawe czy po podwyż-
szeniu sobie diet radni zmieszczą się w tej kwocie). Inne wydatki to sprawy 
„przyziemne” – papier, komputer, telefony, drukowanie uchwał, ogłoszeń, 
podróże służbowe itp. Trzeba przyznać, że nie są to kwoty oszałamiające.

Zgoła inaczej wyglądają nakłady na funkcjonowanie urzędu Miasta i 
Gminy.

Suma 4 677 865 złotych robi wrazenie. Z tej sumy wynagrodzenia pra-
cowników to 2 750 000 złotych. UM to solidny i pewny pracodawca – płaci 
terminowo pensje i wszystkie wynikające ze stosunku pracy zobowiązania 
– składki na ZUS (ok.430 000 zł), Fundusz Pracy i PFRON blisko 100 000 zł), 
odprowadza odpisy na zakładowy fundusz socjalny (ponad 60 000 złotych). 
Inne koszty to zapewnienie administracji sprawnego funkcjonowania (mate-
riały piśmienne i drukarskie, opracowania aktów prawnych, opłaty za telefony 
i internet, kontakty zagraniczne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, 
materiały promocyjne itp.).

W tej pozycji uwzględnia się także fundusze na zakup usług remontowych 
(170 000 zł), usług zdrowotnych, oraz kwoty na remont ratusza (90 000 zł) 
oraz wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ul. 3 – Maja (150 000 
zł). cdn.

LMM

Zerwano umowę z dzierżawcą plaży
Urząd Miejski zerwał umowę z dzierżawcą nowogardzkiego kąpieliska.
O takim zamiarze informowaliśmy już na naszych łamach. Jak powiedział 

nam wówczas burmistrz Kazimierz Ziemba po tym jak zapadła decyzja w 
zerwaniu umowy z dzierżawcą plaży urzędnicy debatowali nad jej formą, czy 
ma być to zrobione w trybie natychmiastowym czy też z okresem wypowie-
dzenia. Dziś już wiadomo, że wybrano tą drugą opcję a okres wypowiedzenia 
wynosi sześć miesięcy.

Ag

Rada Miejska po roku

redakcyjna dyskusja
Minął już rok od wyborów samo-

rządowych. W Nowogardzie przynio-
sły one zasadnicze zmiany (ale nie po 
myśli tych, którzy startowali z hasłem 
„Czas na zmiany”). Burmistrz kolej-
ny już raz okazał się niepokonany, 
silną reprezentację wprowadziło do 
Rady Polskie Stronnictwo Ludowe, 
w rządzącej koalicji zasiadają po raz 
pierwszy radni Platformy Obywa-
telskiej, nowym Przewodniczącym 
Rady został Marek Krzywania.

Opozycję tworzą radni SLD i PiS. 
Można stwierdzić, że jesteśmy Sej-
mem w pigułce. Mieszkańcy gminy 
uczestniczący w Sesjach jak i Czytel-
nicy „DN” z naszych relacji zauważają 
dość istotne zmiany w stylu pracy 
nowych radnych.

Redakcja postanowiła przeprowa-

dzić dyskusję i poprosić przedstawi-
cieli wszystkich opcji o samoocenę 
– co zdaniem radnych jest dobre, 
a co należy zmienić w stylu pracy 
samej Rady.

Udział w dyskusji potwierdzili 
przedstawiciele wszystkich opcji 
zasiadających

w Radzie . Będzie też Przewodni-
czący Rady Marek Krzywania.

Ustaliliśmy termin spotkania na 
dzień 14 grudnia. Do tego czasu 
możecie Szanowni Czytelnicy zgła-
szać uwagi, propozycje i konkretne 
pytania na interesujace Was sprawy. 
Oczekujemy na nie w redakcji. Moż-
na je dostarczać pisemnie, ustnie , 
telefonicznie lub pocztą e-mailową.

LMM

Uwaga uczniowie SP i Gimnazjum!

Sejmikowy konkurs 
Bożonarodzeniowy

Województwo Zachodniopomorskie - Kancelaria Sejmiku Urzędu Mar-
szałkowskiego po raz pierwszy organizuje Sejmikowy Konkurs Bożonarodze-
niowy „Zachodniopomorska choinka świąteczna”, który jest kierowany do 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa zachodniopo-
morskiego. Celem konkursu jest promocja województwa zachodniopomor-
skiego oraz młodych talentów i artystów wśród uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego. 

Tematem konkursu jest opracowanie ozdoby choinkowej (z dowolnego 
materiału - papieru, brystolu, bibuły, koralików, szyszek, świecy, słomki, 
wstążeczek, lamety, itp.) z wykorzystaniem symboliki/elementów wojewódz-
twa zachodniopomorskiego (np. flaga województwa, herb regionu). 

Konkurs odbędzie się w trzech 
kategoriach wiekowych: klasy 0 - 3, 
klasy 4-6, gimnazjum. Każda ze 
szkół może przesłać po jednej pracy 
z każdej kategorii wiekowej. Zespoły 
szkół podstawowych i gimnazjalnych 
mogą opracować nie więcej niż trzy 
projekty. 

Konkurs trwa dwa tygodnie. Ter-
min nadsyłania prac mija 13 grud-
nia br. Prace należy przysłać pocztą 
lub dostarczyć (w godz. 7.30 - 15.30) 
do siedziby Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego (ul. Mickie-
wicza 41, 70-383 Szczecin). 

Autorzy wyróżnionych prac (szko-

ły oraz uczniowie/autorzy projektów) 
otrzymają nagrody. 

Zakończenie konkursu odbędzie 
się 18 grudnia o godz. 9.30. Wszystkie 
zgłoszone do konkursu prace zostaną 
wystawione w siedzibie Sejmiku Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego. 

Więcej szczegółowych informacji na 
temat konkursu wraz z regulaminem 
na stronie:

www.sejmik-zachodniopomorskie.pl 
Serdecznie zapraszamy! 

Michał Łuczak
Przewodniczący Sejmiku

Województwa Zachodniopomorskiego
Opr.LMM

Zgubiono, znaleziono...
Do odbioru w redakcji widoczne na zdjęciu klucze 

znalezione w dniu 5 grudnia Zapraszamy po odbiór 
od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16.

przy SP 2, .

przy SP 3
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RR EKLAMAEKLAMA

banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Nowogard
Tel. 0 605 522 340
e-mail: medmas@wp.pl

Radiowa w
Radio VOX Gryfice 90,7 FM

DUŻA MOC - SUPER CENA

HUSQVARNA 55

Model do nawet trudnych zadań. Niezawod-
na, wytrzymała, wielozadaniowa o dużej
mocy - 3,4 KM

Cena promocyjna
brutto 1649 zł

Poprzednio 1899 zł

Autoryzowany diler: :
Resko, ul. Wojska Polskiego 68, tel. 091 395 10 87:
Nowogard, ul. Warszawska 5, tel. 091 392 68 57:
Łobez, ul. Rapackiego 22, tel. 091 397 68 29:

LICZBA MASZYN OGRANICZONA.
PROMOCJA DO 23.12.2007

DUŻA MOC - SUPER CENA

HUSQVARNA 55

Model do nawet trudnych zadań. Niezawod-
na, wytrzymała, wielozadaniowa o dużej
mocy - 3,4 KM

Cena promocyjna
brutto 1649 zł

Poprzednio 1899 zł

Autoryzowany diler: :
Resko, ul. Wojska Polskiego 68, tel. 091 395 10 87:
Nowogard, ul. Warszawska 5, tel. 091 392 68 57:
Łobez, ul. Rapackiego 22, tel. 091 397 68 29:

LICZBA MASZYN OGRANICZONA.
PROMOCJA DO 23.12.2007
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życzeNia

Kochanemu 
dziadkowi

Stanisławowi 
Mikołajczykowi
z okazji 65 urodzin

dużo zdrowia, wiele radości 
oraz uśmiechu 

na co dzień

życzą
Julia, Ola i Mateusz 

Honorowi Dawcy Krwi

W rodzinnej atmosferze..

Odznaczeni Zofia Łozowska i Józef Kucypera

Odznaka Honorowa PCK dla wspierającego Klub HDK Mariana Jeża

Z inicjatywy Zarządu Rejonowego 
PCK w Nowogardzie oraz Klubu 
HDK  w dniu 01.12.2007 roku w 
restauracji “Kamena” odbyła się 
uroczystość z okazji Święta Hono-
rowych Dawców Krwi. Udział wzięli: 
burmistrz Nowogardu Kazimierz 
Ziemba, przewodniczący Rady Mia-
sta Marek Krzywania oraz część kr-
wiodawców działających na terenie 
naszego miasta. Zostały wręczone 
cztery Odznaki Honorowe PCK dla 
najbardziej zasłużonych członków 
HDK oraz dla wspierającego zawsze 
działalność Klubu pana Mariana 

Jeża. Dyplom Honorowego Członka 
Klubu otrzymał Adam Fedeńczak, 
a najbardziej aktywni krwiodawcy 
upominki rzeczowe.Odznaczeni 
krwiodawcy to:

- Zofia Łozowska- prezes Klubu 
HDK w Dobrej Nowogardzkiej                                                                    

- Henryk Augustyn – viceprezes 
Klubu HDK w Dobrej Nowogardzie 

- Józef Kucypera- viceprezes Klu-
bu HDK w Nowogardzie.  Spot-
kanie zakończyło się planowaniem 
przyszłorocznych obchodów 50- le-
cia HDK w Polsce.

Tekst i foto – LMM

Sylwestrowe szaleństwo...
przeżyjesz w Strzelewie. Zabawa do białego rana za jedyne 90.00 zł od pary!
Informacje i zapisy:
Tel. – 0 91 39 180 18, lub 0 664 608 310

Błotno i Długołęka

Będą „Pożyteczne ferie 2008”
Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła wyniki konkursu „Poży-

teczne Ferie 2008”. Celem konkursu była pomoc w przygotowaniu 
dzieci klas V i VI szkoły podstawowej do czekającego ich spraw-
dzianu umiejętności na zakończenie szkoły podstawowej. Wnioski 
o dofinansowanie złożyły dwie Rady Sołeckie z Gminy Nowogard 

1. Sołectwo Wsi Błotno - Pożyteczne Ferie 2008 - egzamin na szóstkę – 
Wartość projektu 3788 zł, dofinansowanie z FWW 2000 zł.  

Autorzy projektu: Ewa Radecka nauczyciel języka polskiego i historii, Do-
rota Marynowska - nauczyciel plastyki, przyrody i muzyki, Alicja Bartosik 
- nauczyciel matematyki, Danuta Nowak Sołtys Błotna 
Konsultacje: Tobiasz Lubczyński - Kierownik WRLiF 
2.  rada Sołecka długołęka - Uczę się bawiąc, czyli jak zostać feryjnym de-
tektywem - Wartość projektu 2200 zł - , dofinansowanie z FWW 1978 zł.  
Autorzy: Łucja Goc - nauczyciel, Magdalena Sawicka - nauczyciel,  
Konsultacje: Magdalena Krzak NFOP 

Trzeba podkreślić ogromny sukces autorów projektów z naszej Gminy.  
Z 292 wniosków, które wpłynęły do 31 listopada 2007 r. Fundacja Wspo-

magania Wsi nagrodziła 179 projektów na kwotę 347 117,- zł  - w tej liczbie 
obydwa projekty z Gminy Nowogard o łącznej wartości 5988 zł dofinanso-
wane kwotą 3978 zł. 

Opr. LMM

Podziękowanie
 

Autorom dziękuję za zaanga-
żowanie i gratuluję pomysłów , 
które „ubrane w projekty” spra-
wią, że ferie dla dzieci z Błotna i 
Długołęki, dzięki otrzymanym 
dotacjom, będą obfitowały w 
gry i zabawy, zajęcia edukacyj-
ne, zajęcia sportowe, wyjazdy 
do kina i lekcje muzealne.  

Zastępca Burmistrza 
Artur Gałęski

Pokażmy naszym dzieciom, 
że potrafiliśmy!

3 grudnia 2007 roku minęły 
dwa lata od pożaru Kościoła p.w.  
Najświętszej Marii Panny w Now-
ogardzie. Wielu mieszkańców ze 
smutkiem i  przerażeniem patrzyło 
na pogorzelisko, na zniszczenia, 
które spowodował ogień zaprószony 
przez dziecko. Czy ktoś uwierzyłby 
wtedy, że po niespełna dwóch latach 
nasz Kościół będzie tak piękny? Z 
każdym dniem nabiera blasku, o 
jakim przed pożarem nikomu się 
nie śniło. Zawdzięczamy to dużej 
grupie ludzi, którzy tuż po pożarze 
nie załamali rąk, tylko przystąpili do 
odbudowy. Miałem i mam zaszczyt 
rejestrować ich pracę oraz jej efekty 
aparatem fotograficznym. W ten 
sposób powstaje już druga część 
publikacji,  którą tworzą „Dziennik 

odbudowy”, autorstwa Proboszcza 
ks. Grzegorza Zakliki, oraz wyko-
nane przeze mnie zdjęcia. Na kartach 
tej publikacji zawarte są wszystkie 
wydarzenia związane  z odbudową: 
od  8 grudnia 2006 do 03grudnia 
2007. 

Wszyscy,  którzy pragną, aby 
czas odbudowy i rozkwitu nasze-
go Kościoła został utrwalony dla 
przyszłych pokoleń, serdecznie 
zachęcam do finansowego wsparcia 
tej publikacji. Informacje o spon-
sorach będą wyeksponowane na jej 
kartach. Opracowanie książkowe 
przewidziane jest do sprzedaży – 
cały dochód zasili konto odbudowy 
Kościoła. Każda ofiarowana złot owka 
lizy się wiec podwójnie…

Franciszek Karolewski
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Muzyczne spotkanie
„(…)Spojrzał z góry, instrument zmierzył, wzniósł ręce, spuścił razem, w 

dwa drążki uderzył, zdumieli się słuchacze...”

Na zaproszenie dyrektor Gimna-
zjum nr 3, p. Ireny Juszczyk, oraz 
nauczyciela sztuki, p. Ewy Sawickiej, 
29 listopada do szkoły zawitało 
dwóch gości – p. Konstanty Spurgiasz 
i p. Ryszard Zagórski. Przygotowali 
dla uczniów audycję muzyczną. Była 
to lekcja przy żywych instrumentach: 
cymbałach, klarnecie, akordeonie, 
flecie i okarynie. 

Pan Konstanty opowiedział o swo-
jej miłości do instrumentu, o jego 
własnoręcznej konstrukcji, historii 
samodzielnej nauki gry na cymbałach 
w tajemnicy przed bratem, które 
wykradał pod jego nieobecność. 
Mówił o powołaniu brata na front 
w 1944 roku i o swoim debiucie 
muzycznym na zabawie pożegnalnej 
poborowych. Wspomniał również 
o określeniu granic Polski po woj-
nie i swojej rozpaczy wynikającej z 
pozostania na wschodzie pomimo 
polskich korzeni.

Pan Ryszard omawiał instrumenty, 
na których towarzyszył cymbaliście. 
Zaprezentował część ludowego stroju 
pomorskiego, w który był ubrany. 
Opowiedział historyjkę Janka mu-
zykanta, który grywał, pasąc swoje 
stado.

W s z y s t k i e 
opowieści były 
doskonale ubar-
wione melodiami 
polek, oberków, 
popularnych pio-
senek ludowych. 
Zabrzmiał nawet 
„ Mazurek  Dą-
browskiego”, na 
dźwięk którego 
uczniowie  na-
tychmiast spon-
tanicznie powstali 
z miejsc i zaczęli 
śpiewać.

Program przygotowany dla ucz-
niów Szkoły Podstawowej nr 4 różnił 
się nieco od tego skierowanego do 
gimnazjalistów, co świadczy o profe-
sjonalizmie emerytowanych nauczy-
cieli, którzy są ciągle „na fali” i wciąż 
niosą kaganek oświaty. Uczniowie 
szkoły podstawowej reagowali spon-
tanicznie i z entuzjazmem, włączali 
się do śpiewu, klaskali i prosili o bis. 
Gimnazjaliści przyjęli gości z wielką 
powagą. Muzycy byli usatysfakcjono-
wani zainteresowaniem oraz godnym 
zachowaniem dzieci i młodzieży.

Niewątpliwie była to doskonała 
lekcja historii, muzyki, regionalizmu 
i patriotyzmu dla uczniów obu szkół. 
Raz jeszcze serdecznie dziękujemy 
panom Konstantemu Spurgiaszowi 
i Ryszardowi Zagórskiemu za bez-
interesowną pomoc, życząc zdrowia 
i sił do dalszych spotkań z dziećmi i 
młodzieżą. 

Dziękujemy i zapraszamy ponow-
nie!

inf. własna

Cytat pochodzi z księgi XII
 „Pana Tadeusza” 

Adama Mickiewicza.

Zuchy w SP 2
Czuj! Jesteśmy zuchami z 31 Gro-

mady Zuchowej “Dzielni Indianie”, 
działającej przy Szkole Podstawowej 
nr 2 w Nowogardzie.

Naszą opiekunką jest dh. Gosia 
Wiśniewska, a gromadę prowadzą 
druhna Jamajka, druh Tomek oraz 
druhny Natalia i Kamila. Choć 
gromada działa od niecałych trzech 
miesięcy, jest nas już 20 zuchów i zu-
chenek. Jeśli chcielibyście się z nami 

zapoznać to zapraszamy na zbiórki, 
które odbywają się w poniedziałki o 
godzinie 15.00 w sali nr 5. Dlaczego 
warto przyjść? Na zbiórkach rysu-
jemy, uczymy się tajnych szyfrów i 
znaków, poznajemy nowe piosenki 
i zdobywamy zuchowe sprawności. 
Byliśmy też na ognisku, grze tereno-
wej i andrzejkowym balu przebierań-
ców. Przed nami zuchowa wigilia, na 
którą jeszcze raz zapraszamy wszyst-
kie dzieci z klas 1-3. Czuj!

Harcerski meldunek przyjął LMM

Grudzień w Goleniowskim 
domu kultury…

- 10 grudnia godz. 19.00 sala widowiskowa Gdk 
Wieczór poetycki pt. „Dygresja kłami”.
Młodzi uczniowie goleniowskich szkół w przygotowanym przez siebie wie-

czorze poezji, chcący poprzez jego wymowę artystyczną wyrazić zarówno to, 
co ich boli jak i to, co pozwala im o tym zapomnieć. Próba połączenia buntu 
z pięknem. Wstęp wolny. 

 - 14 -15 grudnia  sala widowiskowa Gdk 
XIII Zachodniopomorski Konkurs Kolęd i Pastorałek. 
Konkurs stanowi jednocześnie eliminacje do XIV Ogólnopolskiego Festiwa-

lu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. konkursowe wykonawców goleniowskich
14 grudnia, ( godz.15.00)  - przesłuchania konkursowe 
15 grudnia  ( godz.10.00) -przesłuchania  konkursowe
15 grudnia (godz.18.00) - ogłoszenie wyników XIII Zachodniopomorskiego 

Konkursu Kolęd i Pastorałek. Rozdanie nagród oraz ogłoszenie listy uczest-
ników zakwalifikowanych do Festiwalu w Będzinie. Wstęp wolny.

- 16 grudnia godz 14 „cafe Scena”
Konkurs pn. „Polskie Potrawy Wigilijne”.
Godz. 14.00 - 15.30 ( część zamknięta) 
Godz. 15.30 - uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, rozdanie nagród 

i degustacja potraw.
Wszystkie potrawy oceniane będę w 4 kategoriach: zup, potraw z ryb, ciast 

i wypieków, i innych potraw wigilijnych. Każdy uczestnik może zgłosić do 
konkursu 1 potrawę w danej kategorii. Rozstrzygnięcie konkursu na najpięk-
niejszą kartkę bożonarodzeniową. Wstęp wolny.

- 17 grudnia godz.17.00 sala widowiskowa Gdk.
Widowisko jasełkowe w wykonaniu min. Zespołu Pieśni i Tańca 

„INA”,solistek, grupy wokalnej GDK, zespołu „Brzdąc”.
- 31 grudnia godz. 23.00 Planty 
Wspólne powitanie Nowego Roku z udziałem Burmistrza.

Opr.LMM
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w obiektywie  Jana korneluka    -  
-  drogowskazy

c.d.n.

życzeNia

W dniu Waszych imienin, 
gorące życzenia, wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Was nie trapią żadne zmartwienia 
i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Leokadii i Mikołajowi
Tracz

wszystkiego co najlepsze życzą
synowie z żonami,  córki z mężami i wnuczęta

W każdej chwili, 
zawsze, wszędzie
Niech Ci w życiu 

dobrze będzie.
Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym serce marzy.

Witoldowi Olejnikowi
z okazji 50 urodzin

wszystkiego co najlepsze
życzą żona, córki z mężami, 

syn z żoną, 
Filip oraz wnuczki

Z okazji 
65 urodzin

Stanisławowi 
Mikołajczykowi
najserdeczniejsze życzenia, 

dużo zdrowia, 
szczęścia oraz wszelkiej 

pomyślności
składają

Marlena z Arturem

życzeNia życzeNia

 Witamy wśród nas...

Syn Marty Kinasz 
ur. 1.12.07 
z Nowogardu

Córka Emilii Augustyniak 
ur. 5.12.07 
z Trzechla

Ponadto w Szpi-
talu w Nowogardzie 
urodziło się 2 dzieci 

Zdjęcie oraz dane 
personalne nie zostały 
opubl i kowane  ze 
wzg lę du  na  bra k 
zgody rodziców

W szpitalu też był Mikołaj 
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cyfrowy druk 
kolorowy 

kSerO kOLOrOWe
ul. Boh. Warszawy 7A

dOM HandLOWy
„VeLeS”

zaprasza:
salon glazury,  części samochodowe
pon. – pt. 9.00 – 18.00, sobota 10.00 - 14.00

Nowogard, ul. 5 Marca 7
Tel. 091 39 22 262

Poradnia Medycyny Pracy 

nZOZ „SanuS” 
pokój. 210 w Przychodni 

(ul. kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okreso-

we i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
uWaGa aBSOLWencI!!! 

ceny PrOMOcyjne!
rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

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 25 ��0 • kom. 0�98 �07 177 

kol. kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 
e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

dOradZTWO PraWne 
opinie prawne, pisma procesowe,

wnioski do sądu i komornika, 
umowy, testamenty

ul. 3 Maja 55 (na przeciw księgarni) 
Czynne pon – pt w godz. 930 – 1600 

tel. 0503 61 77 39 
N I S K I E  C E N Y ! ! !

Nowogard 
ul. Kościuszki 35
tel/fax: 091 39 27 466; kom. 0607 697 048

Sprzedaż i serwis 
komputerów i kas fiskalnych

PHU SMJ
Serocki Mariusz

Biuro Usług Finansowych
SKARBIEC

Plac Wolności 9 pok. 7A
Kredyt:

• konsolidacyjny • gotówkowy
 • samochodowy

Tel. 695 770 724
Do 5000 na dowód

nowogardzki dom kultury 
zaprasza na 

kiermasz wyrobów ceramicznych 
wykonanych przez dzieci z pracowni ceramicznej. Kiermasz od-

będzie się w niedzielę tj. 09.12.2007 r. w Nowogardzkim Domu 
Kultury, w godz. 14.00 – 18.00. Serdecznie zapraszamy.

PPHu eWa
ewa kasprzyk

zaprasza na 

BaL SyLWeSTrOWy
sala przy ul. Leśnej 40

(osiedle Bema)
tel. 091 39 26 388, 
kom. 507 421 567

Pizzeria Fantazja
zaprasza na 

BaL SyLWeSTrOWy

cena 280 zł od pary
rezerwacja tel. 091 29 20 750

Przybłąkał się 
owczarek niemiecki

Czeka na właściciela.
ul. Boh. Warszawy 27

Tel. 091 39 20 376

FORANKRA Pol Sp. z o. o.

Wymagania:
• prawo jazdy
• wskazana znajomość  
   języka angielskiego 
• wykształcenie techniczne

Oferty prosimy składac na adres:
Forankra Pol Sp. z o.o.  

ul. Tartaczna 1, 
72-100 Goleniów

lub e-mailem: office@forankra.pl

Zatrudni
HANDLOWCA

zatrudni 
kierowcę 
z kat. D 

Firma 

i kursem 
na przewóz osób. 
Tel. 502 026 999

reklama reklama

W Osinie i Kościuszkach 

ratują kasztanowce...
Zgrabianie opadłych liści kasz-

tanowców to najtańsza i jedna z na-
jskuteczniejszych metod likwidow-
ania szkodnika, jakim jest Szrotówek 
kasztanowcowiaczek, który co roku 
atakuje te drzewa. Metoda jest tak 
skuteczna (40%), ponieważ owad 
pod postacią poczwarki zimuje 
właśnie w liściach. Mimo, że jest 
to gatunek obcy, 
to drzewo to na 
stałe wpisało się 
w nasz rodzimy 
krajobraz. Ma-
tury, przyjęcia 
komunijne, bez 
kwitnących kasz-
tanowców?

W Osinie rosną 
w ł a ś n i e  p r z y 
kościele i pięknie 
go zdobią. W Kościuszkach są um-
iejscowione w centrum wsi, koło 
przystanku autobusowego. W obu 
wsiach zgrabiono po dwadzieścia 120 
– litrowych worków. Warto pomóc 
tym drzewom, tym bardziej, że nie 
są porażone w tak dużym stopniu, 
a kilka par grabi i ochoczych rąk do 
pracy, może zdziałać tak wiele. 

Z  c a ł ą  p e w n o ś c i ą  m o ż n a 
powiedzieć, że młodzi ratownicy, 
którzy pod nadzorem opiekunek ze 
szkolnego koła LOP, pracowali z takim 
zapałem w sobotnie przedpołudnie 
24 listopada, to lokalni patrioci, z 
których mieszkańcy obu wsi mogą 
być dumni. Akcję przeprowadzono 
w porozumieniu z Nadleśnictwem 

Nowogard – koordynatorem pro-
gramu : ,,Pomóżmy kasztanowcom”, 
a powodzenie jej zawdzięczamy 
Urzędowi Gminy w Osinie, który 
zajął się sprawą uporządkowania 
worków z liśćmi.

Opiekunowie SK LOP w Osinie
Ludmiła Wróblewska – Heiser 

Katarzyna Paczkowska
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kOMIS rZecZy użyWanycH
- meble

- elektronarzędzia
-sprzęt AGD

- i inne
Osina

pon. – niedziela

9.00 – 17.00

P.U.H. GrUNd-maX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
kom. 0691 281 950

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

Zadbaj o przegląd 
swojego 

samochodu
na zimę - już czas!

Zadzwoń przyjedź!

reklama

nIerucHOMOŚcI
• kupię dom w nowogardzie 

może być połowa lub piętro. 
607 066 425.

• kupię połowędomu lub piętro w 
nowogardzie. Tel. 606 265 333.

• Do wynajęcia mieszkanie 
3 pokojowe, 104 m kw. Tel. 
602 474 266.

• kupię ziemię orną. Tel. 
513 045 346.

• kupię mieszkanie 3 pokojowe 
bezczynszowe. 600 897 758.

• Do wynajęcia lokal handlowy 
125 m kw w centrum miasta, 
może być z funkcjonującą firmą. 
Tel. 607 504 083.

• Sprzedam mieszkanie 4 poko-
jowe o powierzchni 67,7 m kw 
w bloku przy ul. 15 Lutego. Tel. 
0605 423 085 po godz. 15.00.

• Kupię lub wynajmę garaż. Tel. 
509 890 292.

•  Obiekt warsztatowo-magazyno-
wo-biurowy o pow. 1000 m kw, 
działka 1 ha, w miejscowości Bo-
guszyce sprzedam, 200 000,00 zł 
+ VAT. Tel. 0696 422 350.  

•  Wykupię zadłużone mieszka-
nie w Nowogardzie tel. 0513 
164 203. 

•  Zamienię M2 w Osowie na ka-
walerkę w Nowogardzie. Tel. 091 
39 21 823. 

• Szukam mieszkania do wynaję-
cia. 607 934 481.

• Sprzedam mieszkanie cztero-
pokojowe, o pow. 113,3 m kw, 
co gazowe, w starym budowni-
ctwie, I piętro + garaż. Tel. 0609 
686 797.

• Sprzedam działkę budowlaną 
w okolicy Nowogardu, 30 arów. 
697 987 825.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 po-
kojowe. 508 309 980.

• Sprzedam dom o pow. 220 m 
kw, działka 770 m kw, dwa ga-
raże przy ul. Wojska Polskiego. 
Tel. 0668 667 524.

• Sprzedam działki z pozwoleniem 
na budowę w Nowogardzie. Tel. 
602 52 16 71.

MOTOryZacja
• Sprzedam samochód po wypad-

ku lub na części Renault 19. Tel. 
602 347 585 lub 888 704 185.

• Sprzedam VW Polo fox, 1992 r., 
poj. 1043, gaz, centralny zamek, 
stan dobry, cena do uzgodnienia. 
Tel. 606 751 939.

• Sprzedam garaż blaszany 3x5. 
691 821 130.

• Sprzedam Kia Sephia, 1,6i, 1996 
r. Tel. 508 18 19 44 lub 091 39 144 
26.

• Sprzedam BMW 316, 1993 r., 
cena do uzgodnienia. Tel. 665 28 

28 04.
• Kupię skrzynię biegów 4 lub 5-

cio biegową oryginalną do Golfa 
II, 1,3 benzyna. Tel. 781 441 089.

• Sprzedam Fiat Ducato, 1995 r., 
po kapitalnym remoncie, 9 oso-
bowy, 20 tys. zł do uzgodnienia. 
Tel. 606 783 027.

rOLnIcTWO 
 

• Sprzedam gospodarstwo rolne 
15 ha, talerzówkę podnoszoną 
ciężką – szer. 2,50; ciągnik Bia-
łoruś „80”; kultywator z wał-
kiem szer. 2,60; pług trzyskibowy 
– polski; ziemniaki 0,60/ kg. Tel. 
667 839 291, 091 39 117 82.

• Sprzedam tuczniki. 602 267 382.
• Sprzedam zboże; pszenżyto, 

owies. 693 344 667.
• Sprzedam buraki pastewne. 091 

39 106 87.
• Kupię wał do silnika do ciąg-

nika C-385. Tel. 091 39 25 906, 
603 284 503.

• Sprzedam prosięta. 091 39 
25 812.

uSŁuGI
• Malowanie, montaż paneli pod-

łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• józef durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• dyWanOPranIe. 0604 
373 143.

• Transport, przeprowadzki – 
0604 516 451.

• naPraWa SPrZĘTu rTV 
kosmalski, nowogard Ponia-
towskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 
0604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodo-
wej (osobowe, busy, ciężarowe, 
TIr-y). Tel. 0604 373 143.

• TIPSy – tanio i profesjonalnie. 
Tel. 504 589 679.

• Usługi budowlane: remonty 
mieszkań – kafelki, wykończe-
nia. 693 021 097.

• Tipsy żelowe – tanio. Możliwość 
dojazdu do miejsca zamieszka-
nia. Tel. 508 309 932.

• Profesjonalny montaż zestawów 
satelitarnych. Tel. 600 228 038.

• Sprzątanie. 884 171 109.
• Wykonuję: tynki cementowo-

wapienne i wykończenia wnętrz. 
Tel. 505 94 17 65.

• Tipsy żelowe – tanio – dojazd. 
609 464 332.

• Masaże. 609 799 687.
• Tipsy i wizaż. 512 012 820.

• Artystyczne malowanie pokoi, 
pokoi dziecięcych.  
Tel. 66 77 84 333.

• MASAŻ I AKUPRESURA – wi-
zyty po uzgodnieniu terminu i 
godziny z pracownikiem Gabi-
netu Kosmetycznego w Nowo-
gardzie ul. Zielona 3. Tel. 091 39 
20 714. Możliwość dojazdu do 
klienta.

Praca
• Firma PPUH Giejbo Goleniów 

zatrudni mechanika samocho-
dów osobowych. Tel. 606 948 278, 
091 407 33 07.

• restauracja Przystań zatrud-
ni barmana/barmankę. dobre 
warunki płacowe. Tel. 091 39 
20 221.

• Firma zatrudni kierownika sie-
ci sklepów. Tel. 512 131 575.

• Przyjmę krawcowe do szycia 
plandek. 0605 276 271.

•  Bar „Barnim” zatrudni kucha-
rza/kucharkę tel. 0663 979 397. 

• Zatrudnię kobietę po szkole 
handlowej lub z doświadcze-
niem do pracy na stoisku odzie-
żowym. 692 683 475.

• Zatrudnimy lektora języka 
angielskiego. Informacje tel. 
661 131 860.

• Zatrudnię kierowcę z kat. D, 
może być emeryt lub rencista. 
Tel. 607 310 591.

• Zatrudnię emerytkę lub ren-
cistkę na stanowisko sprzedaw-
cy do sklepu spożywczego. Tel. 
607 504 083.

Inne
• Sprzedam telefon komórkowy 

Nokia 3220, ładowarka, cena 150 
zł. Tel. 605 522 340.

• GrZejnIkI c.o. panelowe, 2-
płytowe, do mieszkania, do-
mku, różne rozmiary, także 
nietypowe, nowe i używane. Tel. 
091 46 00 518 lub 501 466 467.

• junkerSy gazowe, do kuchni, 
łazienki, wersja świeczkowa lub 
elektroniczna na gaz ziemny lub 
propan, cena od 400 zł. Tel. 091 
46 00 518 lub 0501 466 467.

• eLekTrycZne przepływowe 
podgrzewacze wody – 380 V, 
firmy aeG, Vaillant, moc 18-
21 kw, małe gabaryty, idealne 
do domku, baru, cena od 150 
zł. Tel. 091 469 03 38 lub 0501 
466 467.

• PIece gazowe c.o., Vaillant, 
wiszące lub stojące – ogrzewa-
nie lub dwufunkcyjne (ogrze-
wanie + ciepła woda) używane 

z gwarancją, serwisowa oraz 
GaZOWe podgrzewacze wody 
130-190 litrowe, stojące ide-
alne gdzie jest kilka łazienek 
(domek). Tel. 091 46 00 518 lub 
0501 446 467.

• Sprzedam drewno opałowe. Tel. 
692 928 098, 602 598 403.

• Sprzedam Yorka, 8 tygodnio-
we szczenię, samodzielne, po 
rodowodowych rodzicach. Tel. 
508 517 010 lub 509 307 702.

• Sprzedam tanio dwuletni piec 
olejowy S-115U, moc 21 kW ze 
zbiornikiem o poj. 1000 litrów. 
Cena 3700 zł. Tel. 608 595 113.

• Owczarek niemiecki, samiec, z 
rodowodem, czarno podpalany, 
mocnej budowy, wiek półtora 
roku, czujny oraz suczka 5 mie-
sięcy, czarno podpalana – sprze-
dam. Tel. 091 39 21 828.

• Sprzedam urządzenie wielofunk-
cyjne Lexmark x 5470, na gwa-
rancji, cena 450 zł. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI 
FILM FINE PIX S6500, na 
gwarancji, cena 1450 zł. Tel. 
605 522 340.

• Wydzierżawię halę – 100 m kw, 
hala z maszynami stolarskimi; 
sprzedam przyczepę 6 t; żuraw 
o ładowności 2,5 t. Tel. kont. 
694 484 485.

• Sprzedam szafę chłodniczą, jed-
nodrzwiową, dwuletnią, 1300 zł. 
668 822 256.

• Oddam dwa szczeniaki po matce 
wilczurze. Tel. 607 25 16 82.

• Sprzedam niedrogo grzejniki 
żeliwne o wysokości żeber 60 
cm sztuk – 21 w bardzo dobrym 
stanie. Tel. 091 39 22 783, kom. 
0660 39 28 51.



DZIENNIK
NOWOGARDZKI12 m - Nr 95 (1632)

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

Nowogard
ul. Boh. Warszawy 71

tel. 091 579 02 62
F.H.U. DOMEBARTEK -

MATERIAŁY BUDOWLANE

HURTOWNIA
STALI

.

.
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 47

dobre i to...
Gdy człowiek żyje w biedzie –
Dobra i musztarda po obiedzie.

chłopiec jakich wiele...
Słuchajcie ludzie, bowiem nie wiecie,
Co się zdarzyło u nas w powiecie.
Był to wypadek wręcz epokowy,
Gdy się urodził chłopak bez głowy.
Mama płakała, tata był smutny,
Lecz zatajali fakt ów okrutny.
Żyli nadzieją: gdy się uchowa,
Może mu jeszcze urośnie głowa.
Lat kilkanaście z hakiem czekali,
Gdy nie urosła, zrezygnowali.
Mąż mówi: „Żono, masz tyle kumów,
Wujów i stryjów, z nimi coś umów.
Może bez głowy da sobie radę,
Niech mu wyrobią jakąś posadę!”
Partie czekają na członka nowego,
Wciągną na ewidencję, potraktują jak swego.
Całego rodu synowie, córy,
Pchnęli chłopaka – siup – do kultury!
Lecz w gminnej sztuce oraz kulturze,
Bezgłowy chłopak długo nie służył.
Nim roczek minął, chłopak bez głowy,
W mig się na szczebel wspiął – powiatowy!
Powiat i tyle, nic ciekawego!
Cóż taki powiat dla bezgłowego.
Ni ma kultury. Tam wśród nieuctwa,
Wio! Jadziem dalej! Do województwa!
I w województwie mała jest sława,
Chłopak wziął rozpęd. I już Warszawa.
Na swym fotelu siedzi bezpieczny.
Urząd jest skromny, ale stołeczny.
Chłopak bez głowy czymś tam kieruje,
W papiero sprawach dobrze się czuje.
I właśnie o nim często jest mowa,
Że to myśliciel i tęga głowa.
A że jej nie ma, co za różnica!
Ściśle służbowa to tajemnica.
Oto opowieść - nie dla kawału,
Lecz dla nauki oraz morału:
Szanujcie głowy! Bo na nie liczy,
Nasz nieudolny aparat urzędniczy!

Opinia pana ministra
„Reforma się uda!” –
Zdarzają się cuda.

Litery z pól ponumerowanych uporządkowane od 1 do 24 utwrzą rozwiązanie – przysłowie.

Poprawne rozwiazanie krzyżówki nr 46 – andrZejkOWe WrÓżBy – nadesłali:
Jerzy Siedlecki, Bogumiła Urtnowska, Andrzej Leszczyński, Władysława Kubisz, Cezary Kubisz, 

Stanisława Pokorska, Jerzy Zawadzki, Patrycja Żóralska, Andrzej Czarnowski, Szczepan Falaciński, 
Andrzej Włodek, Franciszek Palenica, Teresa Powalska, Grażyna Kosmalska, Halina Szwal, Barbara 
Bartosik, Józef Górzyński, Halina Stefańska, Agnieszka Kotynia, Grażyna Jurczyk (także 44,43, 42), 
Maria Olszewska.

Prenumeraty „DN” na styczeń 2008 roku wylosowali:
- Jerzy Zawadzki z Orzechowa,
- Grażyna Jurczyk z Nowogardu, 
- Franciszek Palenica z Nowogardu.

Gratulujemy!  
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

rOZK£Ad JAZdY PKP 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)

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 
Bezpłatne LO dla Dorosłych - ul. ZIELONA 
 - 091 392 66 91
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych - 3 MAJA  
 - 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
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 02Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 

Nowogard,  Osina. 
Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Karina Czernicka 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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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 PKS
NowoGard - szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
szczeciN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

informacja Pks 091/�9-21-887 lub 091/��-98-�15

ważny od 2�.0�.2007r.

          Nowogard 06.12.2007r.

OFerTy Pracy 
PuP GOLenIÓW, 

FILIa nOWOGard

1.  Pracownik produkcji
2.  Sprzedawca
3.  Fakturzysta  –  kasjer, 

sprzedawca – kierowca (B)
4. Pracownik fermy, trak-

torzysta
5. Robotnik budowlany
6. Pracownik utrzymania 

czystości 
7. Magazynier
8. Mechanik samochodowy

OFerTy Pracy Z rejOnu

1. Doradca klienta (Szczecin)
2. Przedstawiciel handlowy 

(Szczecin)
3. Kierowca kat. B (Szczecin)
4. Wartownik – konwojent 

(Stargard Szczeciński)

Ustawa z dnia 20 kwietnia 
2004r. o promocji zatrudnienia 
i instytucji rynku pracy ( Dz. 
U. z 2004r. Nr. 99, poz. 1001 z 
późn. Zm.) 

Zobowiązuje pracodawców 
do: 

Art. 36 ust. 5, „ Pracodaw-
cy są obowiązani na bieżąco 
informować powiatowe urzędy 
pracy właściwe ze względu na 
siedzibę pracodawcy o wol-
nych miejscach zatrudnienia 
lub miejscach przygotowania 
zawodowego. Informując o wol-
nych miejscach zatrudnienia 
lub miejscach przygotowania 
zawodowego, pracodawcy nie 
mogą formułować wymagań 
dyskr yminując ych kandy-
datów ze względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, rasę, po-
chodzenie etniczne, narodowość, 
orientację seksualną, przekona-
nia polityczne i wyznanie religi-
jne lub względu na przynależność 
związkową.”

Art. 36 ust.6 ,   „ Praco-
dawca przed zatrudnieniem 
osoby lub powierzeniem jej 
innej pracy zarobkowej jest 
obowiązany uzyskać od niej pis-
emne oświadczenie o pozostaniu 
lub nie pozostaniu w rejestrze 
bezrobotnych  poszukujących 
pracy, a osoba podejmująca pracę 
jest obowiązana złożyć takie 
oświadczenie.” 

Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca 
jest obowiązany zawiadomić w 
formie pisemnej, w okresie do 5 
dni, właściwy powiatowy urząd 
pracy o zatrudnieniu osoby za-
rejestrowanej jako bezrobotna 
lub o powierzeniu jej innej pracy 
zarobkowej
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radny o Pomorzaninie
Przyglądając się działalności klubu, 

sytuacji i atmosferze panującej w nim, 
zdecydowałem się na przedstawianie 
swojej opinii na ten temat. Sytuacja w 
klubie nie jest mi obojętną, ponieważ              
w pewnym stopniu jestem z nim 
związany. Tak jak dla wielu, również 
dla mnie uprawianie sportu rozpo-
częło się w Pomorzaninie Nowogard. 
Teraz nadszedł czas, kiedy... zbliżają 
się wybory zarządu i z tego powodu 
należałoby się zastanowić i przedsta-
wić konkretne plany funkcjonowania 
klubu. Wybory zarządu dadzą nam 
odpowiedź jak wyglądać będzie Po-
morzanin i sport nowogardzki oraz 
w jaki sposób realizowane będą cele. 
Do tej pory nie było... i nie ma planu 
rozwoju klubu, więc można odnieść 
wrażenie, że nie ma pomysłu na 
dalszą działalność klubu . Nie będę 
skupiał się jednak na krytyce władz. 
Chciałbym natomiast przypomnieć, 
że wybór nowego zarządu będzie 
miał bardzo istotne znaczenie przez 
najbliższe kilka lat. Tak jak Nowo-
gard, województwo, kraj, również 
nasz klub stoi przed szansą rozwoju 
przy pomocy funduszy zewnętrznych, 
pochodzących z różnych źródeł. 
Kluby dopasowując się do obecnej 
rzeczywistości zmieniają, ulepszają 
swoje statuty, struktury. Szuka się 
jak najlepszych rozwiązań, nowych 
pomysłów, dodatkowych źródeł 
finansowania. Do tej pory nie było 
to tak widoczne jak dziś, natomiast 
niedopasowanie się do istniejących 
standardów spowoduje systematycz-
ne oddalanie się od innych, stagnację, 
marginalizację . Dlatego oczekuje po 
wyborach czegoś więcej, niż tylko 
kosmetycznych zmian.

Po pierwsze : statut 
Zmiana statutu , który jak wiemy 

jest wiekowy i zupełnie nie dosto-
sowany do obecnej sytuacji. Powo-
duje to duże niejasności zarówno 
w interpretacji członkostwa, jak 
również podejmowania niektórych 
ważnych decyzji. Uniemożliwia on 
również wykorzystywanie w pełni 
możliwości pozyskiwania środków 
finansowych pozabudżetowych, które 
pozwoliłyby na rozwój klubu przy 
wkładzie własnym miasta, który jest 
również budżetem klubu i oscylował 
w roku 2007 w granicach 270 tysięcy 
złotych.

Po drugie: struktura klubu
Należałoby zadać sobie podsta-

wowe pytanie: czy klub ma być 
nastawiony na sukcesy drużyny 
seniorskiej, awans, walkę o wyższą 
ligę, czyli skupienie się na wąskiej 
specjalizacji?

Czy klub ma spełniać funkcję 
szkolenia młodzieży, rekreacyjno-
sportową nastawioną na masowe 

uprawianie sportu?
Na pewnym poziomie (może to 

być poziom IV ligi) można te dwie 
opcje ze sobą pogodzić, systematycz-
nie uporządkować sekcje istniejące 
w klubie. Nie jest to zadanie, które 
można wdrożyć w ciągu jednego 
roku, ale przemyślane, systema-
tyczne i konsekwentne działania od 
najniższego szczebla mogą do tego 
doprowadzić.

Piłka nożna to zespół seniorski, 
który powinien grać docelowo w IV 
lidze, to:
−	 dobry trener (niekoniecznie z 

Nowogardu)
−	 sponsorzy
−	 współpraca z innymi klubami
−	 wyszukiwanie talentów
−	 sponsor główny, z którym można 

identyfikować klub
Kolejnym rozwiązaniem może być 

zespół seniorski będący zapleczem 
pierwszej drużyny, gdzie ogrywać 
się mogą młodzi zawodnicy oraz ci , 
którzy nie maja miejsca w pierwszej 
drużynie. Na rozwój wpływ może 
mieć również organizacja przez klub 
Nowogardzkiej Halowej Ligi Piłki 
Nożnej, która pozwala przepracować 
okres zimowy.

To zespół(y)  juniorów oraz tramp-
karzy kierowane przez trenerów 
podnoszących swój warsztat pracy, 
których głównym celem powinno być 
„dostarczanie” jak największej ilości 
podopiecznych do pierwszego zespo-
łu. Bardzo istotna/bezwzględna na 
tym etapie jest współpraca klubu ze 
szkołami, nauczycielami wychowania 
fizycznego oraz rodzicami. Ustalenie 
dobrej i owocnej współpracy tak, aby 
kilku instruktorów nie wykonywało 
tej samej pracy ( prowadzenie tego 
samego rocznika dzieci). Zachęcanie 
dzieci i młodzieży poprzez różne 
formy do uczestnictwa i identyfikacji 
z klubem.

Piłka ręczna to reaktywacja dru-
żyny seniorskiej, wykorzystanie po-
tencjału piłkarzy ręcznych. Od wielu 
lat mamy w mieście bardzo dobrych 
piłkarzy, którzy z różnych względów, 
ale przede wszystkim niekompetencji 
osób odpowiedzialnych za piłkę ręcz-
ną nie kontynuują i nie mają gdzie 
uprawiać tego sportu.

Zespół juniorów to przede wszyst-
kim lepsza współpraca pomiędzy 
szkołami i UKS-ami już na poziomie 
szkół podstawowych. Piszę lepsza, 
ponieważ na tym polu mamy osiąg-
nięcia, które należy przekształcić 
w pracę ciągłą, tak aby zawodnicy 
mogli kontynuować grę w rocznikach 
starszych, docelowo w pierwszej 
drużynie.

Piłka koszykowa- ciekawym roz-
wiązaniem byłoby utworzenie sekcji 

piłki koszykowej w klubie/przy klu-
bie i skoordynowanie działań z tym 
związanych. Dotychczas możemy 
zaobserwować bardzo dobrą pracę 
UKS Trójka, która mogłaby jeździć na 
mistrzostwa Polski reprezentując Po-
morzanin Nowogard. To również roz-
winięcie i zdynamizowanie działań i 
stworzenie struktur tej dyscypliny na 
odpowiednim poziomie.

Piłka siatkowa-kolejną mody-
fikacją mogłoby być utworzenie w 
klubie sekcji piłki siatkowej, której 
popularność w naszym kraju wciąż 
rośnie. W ten sposób możnaby było 
połączyć wszystkie ogniwa piłki 
siatkowej: działalność UKS, LZS, 
drużyny szkolne tworząc łańcuchowy 
system szkolenia.

Szachy, brydż, jeździectwo, tenis 
stołowy- powinny tworzyć oddzielne 
grupy działające na zasadach współ-
pracy z klubem oraz jego promocji 
(nie będąc w strukturach klubu).

Każda sekcja klubu powinna posłu-
giwać się własnym, proporcjonalnie 
ustalonym przez zarząd budżetem, z 
którego powinna składać sprawozda-
nia finansowe.

Przedstawiona propozycja funkcjo-
nowania klubu, jest jak zaznaczyłem 
ogólnym planem długoletniego 
etapowego rozwoju klubu, którego 
docelowe założenia powinny w pa-
nujących warunkach przedstawiać 
się na tym poziomie. Nie przeszkadza 
to jednak modyfikować planów i za-
łożeń wraz ze mieniającą się sytuacją 
ekonomiczną, przyrostu naturalnego 
oraz zapotrzebowania.

Gdybym miał napisać szczegółowo 
jak zrealizować przedstawione kon-
cepcje, zabrakłoby miejsca w gazecie. 
Jest to jednak rola nowego zarządu, 
który mam nadzieję poradzi sobie z 
czekającymi go zadaniami.

Po trzecie-infrastruktura
Żeby można było zrealizować w/w 

założenia niezbędna jest baza sporto-
wa oraz związana z nią infrastruktura. 
To przede wszystkim dbałość o obie 
murawy stadionu oraz rozwój bazy 
pozostałej ( m.in. trybuny) w miarę 
pozyskiwania środków zewnętrz-
nych. Nie poruszam sprawy hoteliku 
klubowego oraz rozbudowy innych 

obiektów, ponieważ jest to w gestii 
miasta (własność miasta) i dyskusja 
musiałaby się przenieść na grunt 
Rady Miejskiej.

Po czwarte-zarząd
Do realizacji planu rozwoju klubu 

potrzebna jest odpowiednia struktura 
zarządu oraz ludzie, którzy będą  go 
tworzyć. Przedstawiam propozycję 
zarządu z podziałem na funkcje, za 
które mogliby odpowiadać poszcze-
gólni jego członkowie, okresowo 
przedstawiając sprawozdania ze 
swojej działalności.

Prezes, 
V-ce prezes-sekcja piłki nożnej, 
V-ce prezes-sekcja piłki ręcznej, 
V-ce prezes-sprawy organizacyjne 

klubu( m.in. sprzęt), 
Sekretarz-odpowiedzialny za fi-

nanse klubu, 
Członek-kontakty/współpraca ze 

szkołami, 
Członek-pozyskiwanie środków/

funduszy zewnętrznych, 
Członek-pozyskiwanie sponso-

rów, 
Członek-odpowiedzialny za szko-

lenie ( koordynowanie współpracy 
trenerów, ujednolicenie systemu 
szkolenia), Członek-współpraca z 
klubami, skauting

Członek-dbałość o wizerunek 
klubu, promocja klubu ( m.in. strona 
internetowa).

Są to funkcje społeczne, więc po-
trzebni są odpowiedni ludzie, którzy 
chcieliby poświęcić swój czas i energię 
na rzecz rozwoju klubu. Odpowiedni 
dobór składu zarządu pozwoliłby 
wprowadzić ambitne plany w życie 
oraz spełnić oczekiwania kibiców. 
Muszą to więc być osoby kompeten-
tne, przygotowane i zdeterminowane 
w działaniu. Nowy zarząd może rów-
nież, i powinien ustosunkować się do 
tej koncepcji, ale najważniejsze jest to, 
żeby po wyborach przedstawił plan 
rozwoju i funkcjonowania klubu na 
najbliższe lata.

Obecna sytuacja klubu/w klubie nie 
podoba się wielu mieszkańcom, kibi-
com, zawodnikom, dlatego wszyscy 
zainteresowani powinni przybyć na 
zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Tomasz Szafran

Wybory władz Pomorzanina 
już dziś

Przypominamy, że już dziś w sali konferencyjnej Restauracji „Kamena” 
odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze LKS Pomorza-
nin. Jak wszyscy wiedzą jego najważniejszym i najbardziej oczekiwanym 
punktem będą wybory nowego zarządu klubu. Poza tym zarząd złoży 
sprawozdanie ze swej działalności oraz wybrani zostaną delegaci na zjazd 
Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej.
Początek zebrania o godz. 17.00

Andrzej Garguiński
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�K WADRAT�
ul. Armii Krajowej 49

NOWOGARD
Tel. 091-39-21-470

(po byłej przychodni)

MEBLE
dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

Transport gratis na terenie miasta Serdecznie zapraszamy

ul. Warszawska 9

NOWOGARD
Tel. 091-39-25-476

PIWNICA BIEDRONKA (główne wejście)

Str efy
przyjaznych

cen

NIE PRZEPŁACAJ - KUPUJ TYLKO U NAS

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

TANIE OPŁATY WSZYSTKO - 0.90 PLN

GOTÓWKOWE
HIPOTECZNE i SAMOCHODOWE

KONSOLIDACYJNE

UBEZPIECZENIA FOTO - BOŻENA
72-200 Nowogard
ul. 3-go Maja 48

Tel. 091 39 26 953
Tel.kom. 501 054 706

Na Życie
i Mieszkaniowe

KREDYTY

LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY
Gryfice, ul. Bracka

(środkowy budynek trojaków)
tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00
W SOBOTY 10.00 - 14.00

tel. 091 392 12 77,tel./fax 091 392 56 39

FABRYKA
OKIEN
I DRZWI PCV
Nowogard
ul. 3 Maja 31

CMYK

LekarZ 
urOLOG

przyjmuje w czwartki 
dwa razy w miesiącuw 
NZOZ “PRAXIS” przy 

ulicy Dworcowej 2
w Nowogardzie. 

rejestracja codziennie
pod nr. telefonu 
(091) 392 07 87.

P.H Hurtpol  
ul. Młynarska  1a  Nowogard 

przedstawiciela 
handlowego

oraz magazyniera 
z uprawnieniami 
na wózki widłowe 

oraz  osobę do pracy 
w dziale obsługi klienta 

Oferty: kadry@hurtpol.pl 
lub tel. 091 579 29 18

pilnie  zatrudni  
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czytaj na s. 2

NDK - Akordeonowe Show!
czytaj na s. 3

Rozmyślania 
nad budżetem

czytaj na s. 3

Zarząd Powiatu 
w pełnym składzie

czytaj na s. 4

Teatr “Fonem“
- sukces 
w Poznaniu

Najmodniejsze 
fryzury

Nowogard 
ul. Kościuszki 35
tel/fax: 091 39 27 466; kom. 0607 697 048

Sprzedaż i serwis 
komputerów i kas fiskalnych

PHU SMJ
Serocki Mariusz

czytaj na s. 4

Jak dojechać 
do Bochlina 

Szczecińskie Stowarzyszenie 
Sympatyków 

Oddział Nowogard

Snookera zaprasza 
młodzież w wieku 
10-15 lat chętną 

do nauki gry. 

Wszelkie informacje 
pod numerem 

tel. 0606 26 77 52
tel. 091 39 23 901

Blacharza samochodowego 
i elektromechanika 

przyjmę do pracy. 

Tel. 0605 276 271

reklamareklamareklama

W pierwszy grudniowy wieczór 2007roku nowogardzcy miłośnicy muzyki 
akordeonowej mieli niebywałą okazję uczestniczyć w prawdziwej uczcie 
duchowej.Zawitała do nas Koszalińska Orkiestra Akordeonowa „AKORD” 
oraz „Fntini Akord Kwintet”, który tworzy pięcioro najbardziej zaawan-
sowanych akordeonistów tej orkiestry, w tym trzy wspaniałe dziewczyny. 
Przybyli na zaproszenie nowogardzkich akordeonistów z zespołu AK-
KAMELEON, którzy we wrześniu uczestniczyli w VII Międzynarodowym 
Festiwalu Zespołowej Muzyki Akordeonowej w Koszalinie i spotkali się 
tam z niezwykle sympatycznym przyjęciem. Artur Zajkowski – założyciel i 
kierownik obu zespołów, a przede wszystkim pasjonat muzyki akordeonowej 
– wprost z aplauzem przystał na taką propozycję i dzięki temu w Nowoga-
rdzkim Domu Kultury doszło do trzeciego już spotkania obu zespołów, które 
poznały się w styczniu ubiegłego roku na I Międzynarodowym Festowalu 
Muzyki Akordeonowej „od Baroku do Jazzu” we Wrocławiu.

Bogaty i niezwykle efektowny rep-
ertuar obu koszalińskich zespołów 
wykonywany z nienaganną, a często 
wprost wirtuozowską precyzją 
sprawił, że słuchacze nagradzali 
artystów rzęsistymi brawami. Nowog-

ardzcy akordeoniści jako gospodarze 
ograniczyli swój występ do dwóch ut-
worów. Wykonali: „Taniec węgierski” 
– J.Brahmsa i melodię z filmu „Love 
Story”. Ponadto na zakończenie 
sobotniego spotkania wspólnie z 

gośćmi powtórzyli trzy utwory opra-
cowane w trakcie koszalińskiego 
festiwalu i po raz pierwszy wykonane 
przez wszystkich uczestników tego 
festiwalu. Był to marsz „Starzy przy-
jaciele” – skomponowany przez Carla 
Teika,  „Radość najpiękniejszych 
dni”- J. Kukulskiego i „New York, 
New Yark” – z repertuaru F. Sinatry. 
W dwu ostatnich utworach pojawił 
się akompaniament fortepianowy, 
a Monika – jedyna wokalistka tego 
wieczoru – wspaniale zaśpiewała 
piosenkę z repertuaru Anny Jantar. 
Uczestniczący w koncercie now-
ogardzianie, oprócz doznań czysto 
artystycznych, mogli też poszerzyć 
swą wiedzę odnośnie możliwości 
wykonawczych akordeonu.

Inf. własna 
– opr LMM

Dzień misia 
w bibliotece

czytaj na s. 7

Konkurs poezji 
Skamandrytów

czytaj na s. 7

czytaj na s. 11

Turniej Para-
fialnej Ligi Piłki 
Nożnej 
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kaleNdariUm
4 GrUdNia
imieniny: Barbara, Benon, Ber-
nard, Bratomiła, Bratumiła, Chry-
stian, Ciechosław, Ciechosława, 
Cieszybor, Feliks, Filip, Hieronim, 
Jan, Klemens, Krystian, Marut, 
Maruta, Marutas, Osmund, Piotr 
i Teofan. 
1926 - Założono polską ligę 
piłkarską.

5 GrUdNia
imieniny: Anastazy, Bartłomiej, 
Dalmacjusz, Dalmacy, Feliks, 
Gerald, Geraldyna, Jan, Juliusz, 
Kryspin, Kryspina, Krystyna, 
Mikołaj, Pelin, Pelina, Pęcisława 
i Sabbas. 
oNZ - Międzynarodowy Dzień 
Wolontariuszy Pracujących na 
Rzecz Gospodarczego i Społecz-
nego Rozwoju

6 GrUdNia
imieniny:  Abraham, Agata, 
Angelika, Bonifacy, Dionizja, 
Emilian, Leoncja, Mikołaj, Mo-
rzysława, Piotr, Polichroniusz, 
Jarema i Tercjusz.

Kronika policyjna 

życZeNia

Punkt Konsultacyjny Interwencji Kryzysowej 
przy Parafii św. Rafała Kalinowskiego, 

ul. Jana Pawła II w Nowogardzie
Tel. 662 959 640

czynny 
poniedziałek od 16.00 do 19.00

czwartek od 15.00 do 19.00

Gorące podziękowania 
składam 

moim wnukom 
za serdeczne życzenia 

urodzinowe 
Dziadziuś T.

Z okazji 91 urodzin 
kochanemu pradziadkowi 

Stanisławowi Zarembie 
dużo uśmiechu, szczęścia oraz 

dalszych lat życia w zdrowiu 
życzą prawnuki Mateusz 

i Arek z rodzicami

W poniedziałek personel sklepu 
„Lidl” zatrzymał 15-latka, który 
spacerując po sklepie skonsumował 
orzeszki ziemne wartości 2,66 zł nie 
płacąc za nie. Sprawca trafi przed 
oblicze sądu rodzinnego.

W środę w nocy skradziono tablice 
rejestracyjne samochodu volkswagen 
t4 zaparkowanego przy ulicy Koś-
ciuszki w okolicy przychodni.

W czwartek włamano się do samo-
chodu volkswagen sharan zaparko-
wanego na jednej z posesji przy ulicy 
Roosvelta. Złodzieje po wyłamaniu 
zamka w drzwiach skradli nawigację 
satelitarną.

Na stację Orlen w nocy podjechał 

czerwony fiat brava. Jego kierowca po 
zatankowaniu paliwa wartości 198 zł 
odjechał nie płacąc rachunku.

W piątek członkowie społecznej 
straży rybackiej poinformowali 
policję o zatrzymaniu mężczyzny, 
który mimo okresu ochronnego łowił 
pstrągi na rzece Sąpólnej. Kłusownik 
zdołał uciec strażnikom, lecz ci zdo-
łali ustalić namiary, które pomogą w 
jego odnalezieniu i [policja wszczęła 
postępowanie.

Na ulicy Kościuszki patrol policji 
zatrzymał do kontroli samochód 
marki mercedes. Okazało się, że sie-
dzący za jego kierownicą Przemysław 
L.  znajduje się w stanie nietrzeźwym. 

Badanie wykazało, że miał on 2,15 
promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu.

W sobotę zgłoszono włamanie 
do piwnicy przy ulicy Kowalskiej. 
Złodzieje zadali sobie sporo trudu, 
gdyż po rozebraniu ścianki działowej 
skradli kilkadziesiąt słoików z prze-
tworami zimowymi. Ich właściciele 
oszacowali ich wartość na 300 zł.

Personel sklepu „Netto” zatrzy-
mał mężczyznę, który skradł towar 
wartości 3 zł. Przybyli na miejsce 
policjanci ukarali złodzieja manda-
tem karnym.

Ag

życZeNia

Uczniowie zima bez dojazdu
Zima zbliża się coraz większymi krokami, śnieg i ujemne temperatury nie są niczym dziwnym. Dziwnym nato-

miast – przynajmniej z punktu widzenia uczniów z Dąbrowy i Bochlina oraz ich rodziców – jest fakt, ż PKS Gryfice 
wraz z początkiem grudnia zdecydował się na likwidację autobusu, którym młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych 
wracała ze szkoły.

Podobny problem pojawił się we 
wrześniu. W artykule „Przymusowy 
spacer do Bochlina” (DN nr 69 z 
7.09.2007 r.) pisaliśmy, ze młodzież 
z tej miejscowości nie ma zapewnio-
nego dojazdu do domu i jeśli nie ma 
możliwości załatwienia innego trans-
portu zmuszona jest do codziennego 
pokonywania niemałego dystansu 13 
km. PKS Gryfice ostatecznie sprawę 
załatwił we właściwy sposób i wraz 
z pojawieniem się w rozkładzie jaz-
dy kolejnego kursu do Dąbrowy i 
Bochlina problem zniknął. Niestety, 
po kilku miesiącach powrócił ze 
wzmożoną siłą. Z dniem 1 grudnia 
PKS Gryfice zlikwidował ów autobus 
i mimo zimy, wcześniej zapadającego 
zmroku i chłodu uczniowie zostali 
na lodzie.

„Moja córka wraz z innymi ucz-
niami nie ma jak powrócić ze szkoły. 
– relacjonuje zdenerwowana matka 

jednej z uczennic z Bochlina – By-
łam w tej sprawie u burmistrza, ale 
usłyszałam, ze mam napisać pismo 
i wówczas coś się o tym pomyśli. A 

ja tę sprawę muszę mieć załatwioną 
na wczoraj.”

Skontaktowaliśmy się z przewoźni-
kiem prosząc o wyjaśnienie przyczyn 
likwidacji tego kursu. Zbigniew 
Krakowski, specjalista ds. transportu 
PKS Gryfice, poinformował nas, ze 
decyzja zapadłą ze względów ekono-
micznych:

„Chcielibyśmy rozwiązać ten prob-
lem, tak by młodzież miała czym wró-
cić do szkoły, ale niestety, ekonomia 
jest ekonomią. Kiedyś misją naszego 

przedsiębiorstwa było służenie społe-
czeństwu, dziś misją jest przetrwanie. 
Nie jesteśmy firmą dobroczynną, 
ceny paliw rosną i musimy wszystko 

kalkulować. Dodając ten 
kurs do rozkłądu jaz-
dy liczyliśmy, ze liczba 
pasażerów się zwiększy. 
Niestety, jest zbyt małą 
by linia była rentowna i 
stąd nasza decyzja o jej 
likwidacji.”

Zbigniew Krakow-
ski zapewnił, że PKS 
Gryfice jest otwarty na 
wszelkie formy współ-
pracy z samorządami. 

Chcieliśmy zapytać bur-
mistrza Ziembę czy można 

jakoś rozwiązać ten problem, ale 
ze względu na posiedzenie komisji 
był nieuchwytny. Z kolei kierownik 
Wydziału Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środowi-
ska Tadeusz Fiejdasz stwierdził, że 
Urząd zwróci się do przewoźnika z 
prośbą o wyjaśnienia i podanie wa-
runków na jakich autobus do Bochli-
na mógłby wrócić do rozkładu jazdy. 
Na efekty tych rozmów czekamy z 
nniecierpliwością.

Ag

O likwidacji autobusu zdecydowała ekono-
mia. 

W piątek 
wybory władz 
Pomorzanina

Już w najbliższy piątek w sali 
konferencyjnej Restauracji „Ka-
mena” odbędzie się walne zebranie 
sprawozdawczo – wyborcze LKS 
Pomorzanin. Jego najważniejszym i 
najbardziej oczekiwanym punktem 
będą wybory nowego zarządu klubu. 
Poza tym zarząd złoży sprawozdanie 
ze swej działalności oraz wybrani 
zostaną delegaci na zjazd Zachodnio-
pomorskiego Związku Piłki Nożnej.

Andrzej Garguiński
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Rozmyślania nad budżetem czII
W poprzednim artykule przestawiłem główne uwarunkowania budżetu 

oraz podział srodków ze względu na żródła pochodzenia. Wq sdzisiejszym 
opracowaniu przedstawie zadania inwestycyjne w dziale gospodarka komu-
nalna i ochrona srodowiska. Nastepne inwestyje w kolejnych artykułach.

W tym dziale najbardziej kosz-
townym zadaniem realizowanym od 
2000 roku jest kanalizacja gminy. 
Koszt realizacji rozłożony na 13 lat 
to 52 150 000 złotych. Na rok 2008 
zaplanowano rozpoczęcie prac przy 
budowie sieci wodno-kanalizacyjnej 
i kolektora sciekowego przy ul. Sikor-
skiego. Łaczny koszt to 800 000 zł – w 
tym roku wydamy jedynie 80 tys. zł. 
dokończenie budowy w roku 2009.

Bardzo kosztowne jest oświetlenie 
placów, ulic i dróg. W roku 2008 
przeznaczamy na to zadanie 325 000 
zł. za te pieniadze palnuje się zmo-
dernizować oswietlenie w Gminie 
(160 000 zł), zbudować oświetlenie 
kościoła pwWNMP (75 000 zł), os-
wietlić ul. Dąbrowszczaków (50 000 
zł), zbudować oświetlenie w Osowie 
(15 000 zł) oraz we wsi 

Piaski (25 000  zł).
Budowa dróg i chodników po-

chłonie  1 milion siedemset osiem-
dziesiąt dziewięć tysięcy złotych. 
Droga w obrębie wsi Wojcieszyn 
kosztować będzie 600 000zł  (w roku 
2008 – 162 tys. - dokonczenie w roku 
2009 ). Droga w Karsku 300 000 zł (w 
roku 2008 – 100 000zł),

Przebudujemy chodnik przy placu 
Wolności za 75 000 zł, chodniki na 
Osiedlu Radosław 400 000 zł (w roku 

2008 połowa). Opracowano „ratowa-
nie” drog dojazdowych i gruntów pod 
garazami przy ul. Zamkowej – koszt 
całkowity skalkulowano na 500 000 
złotych – w roku 2008 tylko 50 000zł). 
Budowa chodników i odwodnienie 
drogi w Żabowie pochłonie łącznie 
300 000 zł – 50 000 zł w roku 2008 i 
reszta w roku 2009.

Zbrojenie terenów pod budow-
nictwo jednorodzinne przy ul. 
Poniatowskiego wymaga nakładów 
1 740 000 złotych – w roku 2008 
przeznaczymy na ten cel 452 tys. 
reszta dopiero w 2010 roku. Plano-
wane zagospodarowanie terenów 
wokół jeziora to wydatek 15 milio-
nów złotych. Aby pozyskiwać środki 
zewnętrzne budzet rezerwuje na ten 
cel  500 000  zł w roku 2008, 500 000 
w roku 2009 i 1 milion w roku 2010. 
Inwestycja trwać będzie przez kilka-
nascie lat. Planuje się jeszcze I etap 
przebudowy ul. Bema (200 000 zł) 
i budowę placu zabaw (a właściwie 
parku rozrywki) przy ul. Kowalskiej 
przeznaczając na ten cel 350 000 zł. 
Czy to jest ostateczny ksztalt wydat-
kow w tym dziale? Znając radnych 
wiem, ze będą proponować wiele 
zmian. Pewne jest jedno – bilans musi 
się zgadzać…

LMM  

Zarząd Powiatu

Nareszcie w pełnym składzie
Jak wielokrotnie pisaliśmy od 

czerwca Zarząd powiatu działał w 
okrojonym składzie. Zgodnie ze 
statutem Zarząd Powiatu powinien 
podejmować wszelkie decyzje w 
pieciosobowym składzie. Zgodnie 
z umową koalicyjną PO – PSL w 
składzie Zarządu powinno być trzech 
członków rekomendowanych przez 
PSL i dwóch z Platformy Obywa-
telskiej. Tak było do czerwca, kiedy 
to z pracy w Zarządzie zrezygnowal 
Zygmunt Siepka (PSL). Rozpoczęły 
się kłopoty – chetnych do pracy w 
Zarządzie nie było wsród radnych. 
Myślano nawet o zmniejszeniu skła-
du do czterech osób, rozpatrywano 

też wariant zatrudnienia członka 
Zarządu (byłaby to osoba spoza Rady 
Powiatu). Wreszcie w środę osiągnię-
to porozumienie – funkcję członka 
Zarządu Powiatu objął Edward Ny-
kiel z Przemocza. Został on radnym 
Powiatu po wygaśnięciu mandatu 
Zygmunta Siepki.

Obecnie Zarząd pracuje w „koali-
cyjnym „ składzie: starosta Tomasz 
Stanisławski (PO), radny Michał 
Bartoszewski (PO), oraz trzej reko-
mendowani przez PSL – wicestarosta 
Tomasz Kulinicz oraz radni Józef 
Korkosz i Edward Nykiel.

LMM 

Sylwestrowe szaleństwo..
przeżyjesz w Strzelewie. Zabawa do białego rana 
za jedyne 90.00 zł od pary!
Informacje i zapisy:
Tel. – 0 91 39 180 18, lub 0 664 608 310

A to ciekawe!

Nie zdążyli zachorować…
Po każdych wyborach prawie au-

tomatycznie uruchamia się specjalna 
machina  o nieopisanej naukowo 
technologii. Machina służy do usu-
wania urzedników panstwowych z 
nadania poprzedniej ekipy rzadzącej. 
Za czasów AWS działała najczęściej 
o godz. 5 rano – o tej to bowiem 
godzinie wzywano do urzędów 
wojewodów i wręczano im wypo-
wiedzenia.

Platforma Obywatelska z wo-
jewodami obeszła się kulturalnie 
– wezwano ich do Warszawy po-
wiadamiając w jakim celu. Tam 
kurtuazyjnie dziękowano za trud i 
dziękowano za posadę.

Zgoła inaczej „załatwiono” dy-
rektorów 14 terenowych oddziałów 
ZUS. Otrzymali oni zaproszenie na 

konferencję i szkolenie. Okazało 
się, że wręczono im nagrody, a za 
pół godziny (już podczas bankietu) 
wypowiedzenia z pracy. 

Zaskoczenie jakie ten fakt wywo-
łał (wszak szok był pełny) czołowi 
politycy PO skwitowali bez żenady 
– musieliśmy tak zrobić, bowiem 
urzędnicy tego szczebla należą do 
grupy wielkiego ryzyka – zachoro-
walność w okresie spodziewanego 
zwolnienia jest bardzo duża, a obcią-
żenie finansowe dla budżetu jeszcze 
większe. Chorego dyrektora zwolnić 
nie można i trzeba mu płacić nawet 
przez pół roku …

Póki co machina pracuje nadal bez 
żadnych zacięć i przestojów.

LMM

Zachowajmy 
dla potomnych…

3 grudnia 2007 roku minęło  
dwa lata od pożaru Kościoła p.w.  
Najświętszej Marii Panny w Now-
ogardzie. Wielu mieszkańców ze 
smutkiem i  przerażeniem patrzyło 
na pogorzelisko, na zniszczenia, 
które spowodował ogień zaprószony 
przez dziecko. Czy ktoś uwierzyłby 
wtedy, że po niespełna dwóch latach 
nasz Kościół będzie tak piękny? Z 
każdym dniem nabiera blasku, o 
jakim przed pożarem nikomu się 
nie śniło. Zawdzięczamy to dużej 
grupie ludzi, którzy tuż po pożarze 
nie załamali rąk, tylko przystąpili 
do odbudowy. Miałem i mam za-
szczyt rejestrować ich pracę oraz 
jej efekty aparatem fotograficznym. 
W ten sposób powstaje już druga 

część publikacji,  którą tworzą 
„Dziennik odbudowy”, autorstwa 
Proboszcza ks. Grzegorza Zak-
liki, oraz wykonane przeze mnie 
zdjęcia. Na kartach tej publikacji 
zawarte są wszystkie wydarze-
nia związane  z odbudową: od  8 
grudnia 2006 do 03grudnia 2007. 
Wszyscy,  którzy pragną, aby czas 
odbudowy i rozkwitu naszego 
Kościoła został utrwalony dla 
przyszłych pokoleń, serdecznie 
zachęcam do finansowego wspar-
cia tej publikacji. Informacje o 
sponsorach będą wyeksponowane 
na jej kartach, a cały dochód jaki 
uzyskamy ze sprzedaży zasili konto 
odbudowy kościoła.

Franciszek Karolewski

Grudzień w NDK
- 09.12.2007 r. (niedziela) o godz. 

15.00 i 17.00 Nowogardzki Dom Kul-
tury (sala widowiskowa) zaprasza na 
widowisko mikołajkowe pt. „KRÓLEW-
NA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNO-
LUDKÓW” w wykonaniu artystów z 
Nowogardzkiego Domu Kultury. Wstęp 
4 zł od osoby.

- 10.12.2007 r. (poniedziałek) i 
11.12.2007 r. (wtorek) o godz. 09.00 i 
11.00 powtórka widowiska mikołajkowe-
go pt. „KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIED-
MIU KRASNOLUDKÓW” w wykonaniu 
artystów z Nowogardzkiego Domu Kul-
tury dla grup zorganizowanych tj. szkół 
podstawowych i przedszkoli. Wstęp 4 zł 
od osoby.                                     Opr.LMM 
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Wszystkim, 
którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

ś    p. 

Dariusza Rataja 
serdeczne podziękowania 

składa rodzina

Kolejne szkolenie w “Eso”
Nowogardzka firma „Eso” zajmująca się dystrybucją szeroko rozumianych 

artykułów fryzjerskich, cyklicznie organizuje szkolenia dla fryzjerów z pół-
nocno-zachodniej Polski. To spotkanie było o tyle wyjątkowe, że zawitał tam 
dyrektor generalny firmy „Londa”, potentata na rynku polskim.

Szkolenie prowadził jeden z dwóch 
stylistów Londy Paweł Rozwadowski. 
Grupie fryzjerów przybliżał najnow-
sze trendy poznane m.in. podczas 
pobytu w londyńskim salonie „Vidal 
Sasoon”. Tradycyjnie już zaintereso-
wanie było spore.

„Trendy i mody zmieniają się szyb-
ko, ale fryzjer musi być na bieżąco. 
– mówi współwłaściciel firmy „Eso” 
Stanisław Osajda – Musi wiedzieć 
jaką fryzurę zrobić na wyjątkową oko-
liczność jak choćby ślub, a jak zrobić 
osobie pracującej w banku, aby mogła 
korzystnie wyglądać na co dzień.”

Przy okazji do siedziby „Eso” 
przybył dyrektor generalny pol-
skiego oddziału „Londy” Wojciech 
Staniszewski i regionalny kierownik 

sprzedaży Sławomir Gach.. 
„Firmę „Eso” postrzegamy jak 

partnera. - powiedział Wojciech 
Staniszewski -  Swoim zasięgiem obej-
muje teren trzech województw, gdzie 
wspomaga przedstawicieli branży 
fryzjerskiej. Warto zaznaczyć, że to 
nie jest tylko sprzedaż, ale również 
kreowanie standardów profesjonal-
nej obsługi klienta. To nie jest tylko 
sprzedawanie kosmetyków, to jest 
pomoc w całym zakresie, od odżywek 
aż po meble fryzjerskie. Elementem tej 
oferty, poza profesjonalnymi środka-
mi, które znacznie różnią się od tych 
sprzedawanych w supermarkecie, jest 
również edukacja klientów.”

Trudno było nie skorzystać okazji 
i nie spytać o trendy, jakie panować 

będą w nadchodzącym okresie zimo-
wym ze szczególnym uwzględnieniem 
sylwestrowej nocy i karnawału.

„Trend na tegoroczny karnawał 
jest z polotem, pełen blasku, blichtru, 
srebra, złota. To jest część powrotu 
do mody lat sześćdziesiątych i sie-
demdziesiątych, czyli dużo swobody 
i wolności. A jednocześnie musi być 

widoczny ten powiew luksusu i za-
dowolenia. Tak jak Polska się rozwija 
szybko, widać, że ludzie się coraz 
bardziej bogacą, dlatego ten trend 
wychodzi naprzeciw zmianom, które 
są w naszym kraju. Nasza kolekcja na 
ten okres nosi nazwę „Viva Las Vegas!” 
– kończy Wojciech Staniszewski.

Ag

Nowogardzki Dom Kultury – Teatr „FONEM” w Poznaniu
Tradycją stało się już, że nasi 

młodzi artyści – amatorzy zapras-
zani są na ogólnopolską imprezę 
odbywająca się corocznie w Poznaniu 
– EKO MEDIA FORUM. Tym razem 
na podbój Poznania pojechał teatr 
FONEM, którego instruktorem jest 
Aneta Drążewska.

Teatr pojechał z satyrycznym 
widowiskiem estradowym: „Zielono 
nam”. Grupa zaprezentowała w nim 
nie tylko umiejętności teatralne, ale i 
wokalne oraz taneczne. Bardzo sym-
patycznym był fakt, że w spektaklu 
uczestniczyli „starzy teatralnicy” 
grupy FONEM  tzn. Wojtek - student 
ze Szczecina  i Bartek – student z 
Poznania. Młodzi aktorzy z Nowoga-
rdzkiego Domu Kultury, jako jedyna 
grupa, reprezentowali województwo 
zachodniopomorskie.

Widowisko bardzo się spodobało, 
artyści oblegani byli przez młodzież i 

dzieciaki domagające się autografów. 
Tak jak i instruktor teatru „FONEM” 
Aneta Drążewska, otrzymywali 
też wiele gratulacji od dorosłych 
(wystawców, instruktorów i gości). 
„Niektórzy nie chcieli wierzyć, że 
mieszkamy w małym miasteczku na 
Pomorzu Zachodnim - myśleli, że 
jesteśmy grupą profesjonalistów z 
teatru muzycznego...” mówi jedna z 
członkiń zespołu. 

Widowisko na targach Poznańskich 
powtarzane było dwukrotnie – to 
również świadczy o tym, że znają 
nas tam z najlepszej strony. Fakt, 
że doceniają nas ludzie z zewnątrz 
nie jest nam obcy – często jesteśmy 
chwaleni, doceniani i nagradzani 
poza granicami naszego miasta, wo-
jewództwa, bardzo byśmy chcieli, aby 
naszą ciężką pracę dostrzegli również 
i docenili niektórzy mieszkańcy 
naszego miasta.                             AD

Paweł Rozwadowski w akcji.

Od lewej: Stanisław Osajda, Wojciech Staniszewski i Sławomir Gach 
witają uczestników szkolenia.
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„Śmiechu warte”

Dwudziestego pierwszego b.r., 3 klasy z Technikum nr 1 w Nowo-
gardzie odbyły wycieczkę do Szczecina, do zachodniopomorskiego 
oddziału Telewizji Polskiej na nagrania popularnego od lat programu 
„Śmiechu warte”. Uczniowie zasiedli na widowni, a rozbawiała ich 
prócz filmów aktorka Joanna Bartel. Jednocześnie wszyscy doświad-
czyli na własnej skórze ciężkiej pracy aktorskiej. Powtarzane sceny, 
dialogi między prowadzącymi były męczące, jednak wszyscy świetnie 
się bawili i z niecierpliwością czekają na swój debiut w telewizji. Od-
cinki z udziałem uczniów z Technikum nr 1 mają być emitowane w 
lutym-marcu 2008 roku.

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, rafał Nizioł, 
Jagoda dawidson.
pomoc merytoryczna:małgorzata Łuka.

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz ze środków budżetu państwa 
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Zamiast zeszytów, 
książek miały przy 
sobie maskotki lub 
inne  zabawki, które 
należały do misio-
wego rodu. Różniły 
się  wielkością, bar-
wami, oraz wieloma 
drobnymi szczegó-
łami, ale łączyło je 
jedno –były ulubio-
nymi maskotkami 
dzieci. Z  wypiekami 
na twarzy i wielkim 
przejęciem nasze po-
ciechy opowiadały 
ich  historie ,  a także jak są one dla 
nich ważne: bo pomagają im ukoić 
smutek, uczą sie razem z nimi, bo to 
pamiątka od osób im najbliższych, 
bo to prezent z zagranicy, bo to ich 
najlepszy przyjaciel , bo to nagroda  
za zwycięstwo w jakimś konkursie, 
bo  … i tak dalej i tak dalej. Ogląda-
jąc wystawkę książek z  misiowymi 
postaciami  wykazały się dużą wie-
dzą dotyczącą   niedźwiedzi z całego 
świata. Co niektóre nuciły sobie pod 
noskiem –„Jestem sobie mały miś, 
mały miś…..” Wielką frajdę sprawiła 
im działalność plastyczna, kiedy mo-
gły z gotowych elementów wykonać 
portret misia. Naturalność dzieci i 
ich otwartość oraz spontaniczność, 

która była uznaniem dla tych zajęć 
przejawiła się w okrzykach radości  
połączonej z wyrzutem pluszowych 
misiów do góry. Dopełnieniem 
ich zadowolenia było także małe, 
misiowe, „co nieco” oraz dyplom 
uczestnictwa w Światowym Dniu 
Pluszowego Misia. 

Inf.własna
Ciekawie i wesoło była nam na 

misiowej lekcji, za co bardzo, a to 
bardzo jeszcze raz serdeczne dzięki 
składamy  pracownikom Biblioteki 
Miejskiej, bo po raz kolejny mogliśmy 
docenić jak ważną rolę pełni ona w 
naszym mieście.

Klasa I a I b z SP NR 1 wraz
 z wychowawczyniami 

Anną Tracz i Różą Górczewską.

Skamandryci - odsłona 
dwudziesta druga

Połczyn Zdrój przywitał uczestni-
ków XXII Ogólnopolskiego Turnieju 
Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewa-
nej im. „Skamandrytów” deszczem. I 
może to dobrze, bo klimat konkursu 
doskonale wpisał się w jesienną 
aurę – półmrok sali, liście i gałęzie 
na scenie, nostalgiczne wiersze. Nie 
zabrakło jednak i satyry. Za inter-
pretację humorystycznego tekstu 
Jacka Kaczmarskiego „O pożytkach 
z pewnej rasy”, a także drugiego, 
bardziej nastrojowego „Noc” Juliana 
Tuwima, Maciej Kasprzak, absolwent 
II Liceum Ogólnokształcącego w 
Nowogardzie, został wyróżniony. To 
jego czwarty festiwal w Połczynie, 
ale debiut, i to od razu jakże udany, 
w kategorii recytacji. Absolutnymi 
debiutami zaś na skamandryckich 
deskach były występy Brygidy Sa-
wickiej (klasa II) i Marty Król (klasa 
I) z II Liceum Ogólnokształcącego. 
Marta, przy akompaniamencie Jana 
Jelińskiego, wykonała dwie jego 
kompozycje: „Miłosny uścisk” Marii 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej oraz 
„Kołatka” Zbigniewa Herberta, 
wprowadzając nastrój jesienno-
miłosnych impresji. Brygida, przy 
akompaniamencie Maćka Kasprza-
ka oraz do jego muzyki, wykonała 
utwory „Wieczność” księdza Jana 
Twardowskiego oraz „Tomaszów” 

Juliana Tuwima i wywalczyła II 
miejsce, zaczarowując publiczność 
melancholią słowa i tajemnicą muzy-
ki. Wszyscy przygotowywali się pod 
czujnym i opiekuńczym okiem pani 
Izabeli Koladyńskiej. 

To, co wpisze się w pamięć uczest-
ników, to jednak nie tylko sam tur-
niej. To także  niespotykana nigdzie 
indziej, owiana legendą, „skamandry-
cka” atmosfera, nowi i starzy znajomi 
artyści i długie wieczory z nimi 
spędzone, a wszystko w klimacie mia-
steczka, w którym czas się zatrzymał. 
To wreszcie koncert gitarowy młode-
go wirtuoza Wojtka Dąbrowskiego 
oraz kończący festiwal recital Piotra 
Bukartyka, znanego barda polskiej 
sceny poetyckiej, zmieniający nieco 
melancholijny dotychczas nastrój 
w bardziej bluesowy, a chwilami 
nawet skoczny i żartobliwy. 

Połczyn Zdrój żegnał się z uczest-
nikami konkursu śniegiem. Nie tylko 
pogoda się zmieniła. W każdym z 
osobna zmieniło się coś jeszcze i 
trudno było powrócić do „starego” 
świata. Jakaś cząstka pozostała przy 
„Skamandrytach”. Nie dziwi fakt, 
że festiwal ma swoich weteranów. 
Każdy, kto tu był choć raz, na pewno 
będzie chciał wrócić za rok.

Tekst BS opr. LMM

„MISIOWA LEKCJA” 
W BIBLIOTECE

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że nasze dzieci najlepiej uczą się 
przez zabawę i przez takie formy zajęć, w których bezpośrednio za pomocą 
wszystkich swoich zmysłów poznają rzeczywistość. Taką okazją była dla 
uczniów z klasy I a i I b z SP Nr 1 radosna, a jednocześnie pełna twórczej 
aktywności lekcja przeprowadzona przez niezastąpione jak zwykle pra-
cownie Biblioteki Miejskiej. Choć wiało na dworze i śniegiem sypało cała 
ferajna pierwszaków dowodzona przez panią Danutę Baran  przy pomocy 
pani dyrektor  oraz skromnym wkładem wychowawczyń pani Roży Górczew-
skiej i Anny Tracz świętowało” DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA”. Dzieciaki 
z otwartymi buziami słuchały fragmentów książek, których  bohaterami są 
niedźwiadki.
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p.U.H. GrUNd-maX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

KOMIS RZECZY UŻYWANYCH
- meble

- elektronarzędzia
-sprzęt AGD

- i inne
Osina

pon. – niedziela

9.00 – 17.00

cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

Warsztat przy myjni 
na ulicy Zamkowej 7, 
świadczy usługi 

dodatkowe w zakresie:
• szybkich napraw 
• wymiany oleju 
• napraw blacharsko-spawalniczych 
• spawanie plastiku i aluminium 
• napraw układu hamulcowego 
• napraw układu kierowniczego

Godziny otwarcia:
Pon.-Pt. 9.00 -18.00 ,Sobota   9.00-14.00 

Nr tel. 669 910 731 
Serdecznie zapraszamy!

Informujemy,
że rozpoczęcie 

KURSU NA 
Przewóz Osób i Rzeczy

 odbędzie się 

07.12.2007 r.
Informacje: 

tel. 091 39 21 616

SALON
 FRYZJERSKO–KOSMETYCZNY

• tipsy • manicure • pedicure
• trwałe prostowanie włosów 

• przedłużanie i zagęszczanie włosów
Tel. 693 060 872

ul. Armii Krajowej 27B
Zapraszamy w godz. 8.00 – 18.00

BIURO 
pilnie zatrudni 

księgową
Informacje: 

tel. 0603 634 947, 091 39 103 77

FORANKRA Pol Sp. z o. o.

Wymagania:
• prawo jazdy
• wskazana znajomość  
   języka angielskiego 
• wykształcenie techniczne

Oferty prosimy składac na adres:
Forankra Pol Sp. z o.o.  

ul. Tartaczna 1, 
72-100 Goleniów

lub e-mailem: office@forankra.pl

Zatrudni
HANDLOWCA zatrudni 

kierowcę 
z kat. D 

Firma 

i kursem 
na przewóz osób. 
Tel. 502 026 999

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Informujemy, że   

7 Grudnia 2007 r.
piątek w godz.  �.15 - 9.15 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 

Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Naprawa 
i konserwacja 

podwozi
Mechanika i blacharstwo

Michał Jankowski
wojtaszyce 37

 Tel. 07�� 667 95�, 661 2�3 227
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OG£OSZENIA dRObNE
NIERUCHOMOŚCI

• Kupię dom w Nowogardzie 
może być połowa lub piętro. 
607 066 425.

• Kupię połowędomu lub piętro w 
Nowogardzie. Tel. 606 265 333.

• Do wynajęcia mieszkanie 
3 pokojowe, 104 m kw. Tel. 
602 474 266.

• Kupię ziemię orną. Tel. 
513 045 346.

• Kupię mieszkanie 3 pokojowe 
bezczynszowe. 600 897 758.

• Do wynajęcia lokal handlowy 
125 m kw w centrum miasta, 
może być z funkcjonującą firmą. 
Tel. 607 504 083.

• Sprzedam mieszkanie 4 poko-
jowe o powierzchni 67,7 m kw 
w bloku przy ul. 15 Lutego. Tel. 
0605 423 085 po godz. 15.00.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 po-
kojowe. 508 309 980.

• Kupię lub wynajmę garaż. Tel. 
509 890 292.

•  Obiekt warsztatowo-magazyno-
wo-biurowy o pow. 1000 m kw, 
działka 1 ha, w miejscowości Bo-
guszyce sprzedam, 200 000,00 zł 
+ VAT. Tel. 0696 422 350.  

•  Wykupię zadłużone mieszka-
nie w Nowogardzie tel. 0513 
164 203. 

•  Zamienię M2 w Osowie na ka-
walerkę w Nowogardzie. Tel. 091 
39 21 823. 

• Szukam mieszkania do wynaję-
cia. 607 934 481.

• Sprzedam mieszkanie cztero-
pokojowe, o pow. 113,3 m kw, 
co gazowe, w starym budowni-
ctwie, I piętro + garaż. Tel. 0609 
686 797.

• Sprzedam działkę budowlaną 
w okolicy Nowogardu, 30 arów. 
697 987 825.

• Sprzedam mieszkanie własnoś-
ciowe o pow. 78 m kw przy ul. 
Wojska Polskiego w Nowogar-
dzie. Tel. 091 39 20 334, 091 38 
21 749.

MOTORYZACJA
• Sprzedam VW Golf I, 1,8 GTI, 

po tunningu. Tel. 661 283 227.
• Sprzedam samochód po wypad-

ku lub na części Renault 19. Tel. 
602 347 585 lub 888 704 185.

• Sprzedam VW Polo fox, 1992 r., 
poj. 1043, gaz, centralny zamek, 
stan dobry, cena do uzgodnie-
nia. Tel. 606 751 939.

• Sprzedam garaż blaszany 3x5. 
691 821 130.

• Sprzedam Kia Sephia, 1,6i, 1996 
r. Tel. 508 18 19 44 lub 091 39 144 
26.

• Sprzedam BMW 316, 1993 r., 
cena do uzgodnienia. Tel. 665 28 
28 04.

ROLNICTWO 
 

•  Sprzedam ziemniaki „bryza”, 
Andrzej Sawicki, Olchowo 21. 
Tel. 091 39 21 595. 

• Sprzedam: 2,5 ha łąki, 2,5 ha 
ziemi ornej, owies, mieszankę 
(pszenica, jęczmień). Długołęka. 
Tel. 663 212 981.

• Sprzedam prosięta. Tel. 0781 
441 089.

• Sprzedam gospodarstwo rolne 
15 ha, talerzówkę podnoszoną 
ciężką – szer. 2,50; ciągnik Bia-
łoruś „80”; kultywator z wałkiem 
szer. 2,60; pług trzyskibowy 
– polski; ziemniaki 0,60/ kg. Tel. 
667 839 291, 091 39 117 82.

• Sprzedam prosiaki, warchlaki, 
ogra, ciągnik C-380, ciągnik 
Fortschritt, prasa „polska”. Tel. 
091 39 18 065.

• Sprzedam tuczniki. 602 267 382.
• Sprzedam zboże; pszenżyto, 

owies. 693 344 667.
• Sprzedam buraki pastewne. 091 

39 106 87.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli pod-

łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 
373 143.

• Transport, przeprowadzki 
– 0604 516 451.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV 
Kosmalski, Nowogard Ponia-
towskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 

0604 373 143.
• Pranie tapicerki samochodo-

wej (osobowe, busy, ciężarowe, 
TIR-y). Tel. 0604 373 143.

• Spulchnianie gleby glebogry-
zarką działkowiczom oferuje 
inżynier rolnik, cena 0,50 zł/ 1 
m kw powierzchni – do uzgod-
nienia. Tel. kom. 600 653 124.

• TIPSY – tanio i profesjonalnie. 
Tel. 504 589 679.

• Usługi budowlane: remonty 
mieszkań – kafelki, wykończe-
nia. 693 021 097.

• Profesjonalny montaż zestawów 
satelitarnych. Tel. 600 228 038.

• Sprzątanie. 884 171 109.
•  Usługi transportowe, kraj, za-

granica, przeprowadzki tel. 
0694 325 416. 

• Wykonuję: tynki cementowo-
wapienne i wykończenia wnętrz. 
Tel. 505 94 17 65.

• Tipsy żelowe – tanio – dojazd. 
609 464 332.

PRACA
• Firma PPUH Giejbo Gole-

niów zatrudni mechanika sa-
mochodów osobowych. Tel. 
606 948 278, 091 407 33 07.

• Restauracja Przystań zatrud-
ni barmana/barmankę. Dobre 
warunki płacowe. Tel. 091 39 
20 221.

• Firma zatrudni kierownika sie-
ci sklepów. Tel. 512 131 575.

• Przyjmę krawcowe do szycia 
plandek. 0605 276 271.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub 
pomocnika. Tel. 603 366 286.

•  Bar „Barnim” zatrudni kucha-
rza/kucharkę tel. 0663 979 397. 

• Potrzebne opiekunki do pracy w 
Niemczech. Tel. 091 39 21 538.

• Zatrudnię kobietę po szkole 
handlowej lub z doświadcze-
niem do pracy na stoisku odzie-
żowym. 692 683 475.

INNE
• Sprzedam telefon komórkowy 

Nokia 3220, ładowarka, cena 150 
zł. Tel. 605 522 340.

• GRZEJNIKI c.o. panelowe, 
2-płytowe, do mieszkania, do-
mku, różne rozmiary, także 
nietypowe, nowe i używane. Tel. 

091 46 00 518 lub 501 466 467.
• JUNKERSY gazowe, do kuch-

ni, łazienki, wersja świeczkowa 
lub elektroniczna na gaz ziem-
ny lub propan, cena od 400 zł. 
Tel. 091 46 00 518 lub 0501 
466 467.

• ELEKTRYCZNE przepływowe 
podgrzewacze wody – 380 V, 
firmy AEG, Vaillant, moc 18-
21 kw, małe gabaryty, idealne 
do domku, baru, cena od 150 
zł. Tel. 091 469 03 38 lub 0501 
466 467.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, 
wiszące lub stojące – ogrzewa-
nie lub dwufunkcyjne (ogrze-
wanie + ciepła woda) używane 
z gwarancją, serwisowa oraz 
GAZOWE podgrzewacze wody 
130-190 litrowe, stojące ide-
alne gdzie jest kilka łazienek 
(domek). Tel. 091 46 00 518 lub 
0501 446 467.

• Sprzedam drewno opałowe. Tel. 
692 928 098, 602 598 403.

• Sprzedam Yorka, 8 tygodnio-
we szczenię, samodzielne, po 
rodowodowych rodzicach. Tel. 
508 517 010 lub 509 307 702.

• Sprzedam tanio dwuletni piec 
olejowy S-115U, moc 21 kW ze 
zbiornikiem o poj. 1000 litrów. 
Cena 3700 zł. Tel. 608 595 113.

• Owczarek niemiecki, samiec, z 
rodowodem, czarno podpalany, 
mocnej budowy, wiek półtora 
roku, czujny oraz suczka 5 mie-
sięcy, czarno podpalana – sprze-
dam. Tel. 091 39 21 828.

• Sprzedam telefon Sony Ericson 
k700i, etui, bloototh, słuchawka, 
okablowanie, ładowarka, nowa 
bateria (na gwarancji), w pu-
dełku, zadbany, cena 380 zł. Tel. 
0605 522 340.

• Sprzedam urządzenie wielo-
funkcyjne Lexmark x 5470, na 
gwarancji, cena 450 zł. 0605 
522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI 
FILM FINE PIX S6500, na 
gwarancji, cena 1450 zł. Tel. 
605 522 340.

• Wydzierżawię halę – 100 m kw, 
hala z maszynami stolarskimi; 
sprzedam przyczepę 6 t; żuraw 
o ładowności 2,5 t. Tel. kont. 
694 484 485.

• Sprzedam szafę chłodniczą, jed-
nodrzwiową, dwuletnią, 1300 zł. 
668 822 256.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARd

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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)

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 26 91
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

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Karina Czernicka 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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NowoGard - szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
sZcZeciN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

informacja pks 091/39-21-��7 lub 091/46-9�-315

ważny od 24.06.2007r.

     Nowogard 03.12.2007r.

OFERTY PRACY 
PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Piekarz cukiernik
2. Pracownik produkcji
3. Krawcowa
4. Barman – kelner
5. Kierownik rejonowy
6. Sprzedawca
7. Fakturzystka
8. Sprzedawca-kierowca 
(kat.”B”)
9. Pracownik fermy, traktorzysta
10. Robotnik budowlany
11. Pracownik utrzymania 
czystości 
12. Magazynier
OFERTY PRACY Z REJONU
1. Traktorzysta, mechanik 
maszyn rolniczych, prac. gospo-
darczy ( Pucice )
2. Elektryk ( Rurka )
3. Doradca klienta ( Szczecin )
4. Przedstawiciel handlowy ( 
Szczecin )
5. Wartownik – konwojent ( 
Stargard Szczeciński )

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. 
o promocji zatrudnienia i instytucji 
rynku pracy ( Dz. U. z 2004r. Nr. 
99, poz. 1001 z późn. Zm.) 
Zobowiązuje pracodawców do: 
Art. 36 ust. 5, „ Pracodawcy są 
obowiązani na bieżąco informować 
powiatowe urzędy pracy właściwe 
ze względu na siedzibę pracodawcy 
o wolnych miejscach zatrudnienia 
lub miejscach przygotowania za-
wodowego. Informując o wolnych 
miejscach zatrudnienia lub miejs-
cach przygotowania zawodowego, 
pracodawcy nie mogą formułować 
wymagań dyskryminujących 
kandydatów ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę, 
pochodzenie etniczne, narodowość, 
orientację seksualną, przekonania 
polityczne i wyznanie religijne 
lub względu na przynależność 
związkową.”
Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca przed 
zatrudnieniem osoby lub powi-
erzeniem jej innej pracy zarobkowej 
jest obowiązany uzyskać od niej 
pisemne oświadczenie o pozosta-
niu lub nie pozostaniu w rejestrze 
bezrobotnych  poszukujących 
pracy, a osoba podejmująca pracę 
jest obowiązana złożyć takie 
oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest 
obowiązany zawiadomić w formie 
pisemnej, w okresie do 5 dni, 
właściwy powiatowy urząd pracy o 
zatrudnieniu osoby zarejestrowanej 
jako bezrobotna lub o powierzeniu 
jej innej pracy zarobkowej
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W sobote 1 grudnia rozpoczął się Turniej Parafialnej Ligi Piłki Nożnej 
na hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie. Parafialna 
liga piłki nożnej przeznaczona jest dla uczniów z roczników 1995-1998 ( 
SZKOŁY PODSTAWOWE ). Dla zwyciężców przewidziane są atrakcyjne 
nagrody. W pierwszej rundzie rozgrywek uczestniczyło 5 drużyn – cztery 
drużyny parafialne (trzy nowogardzkie i Strzelewo) i gospodarze czyli SP 
1. Kolejne zawody odbędą się 15 grudnia o godz.10.00 i finał 29 grudnia o 
godz. 10.00 (wszystkie turnieje w Sali SP1). Nadal można się zgłaszać do 
turnieju. Dlatego przedstawiamy niektóre punkty regulaminu. 

Głównym Organizatorem Turnieju 
Piłkarskiego jest Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich Archidiecezji 
Szczecińsko- Kamieńskiej  - koło w 
Nowogardzie 
1. Zespoły grają w składach sześcio-
osobowych, pięciu graczy w polu + 
bramkarz. Każdy biorący udział w 
turnieju zawodnik musi mieć przy 
sobie ważną legitymację szkolną lub 
w wyjątkowych przypadkach inny 
dokument (ze zdjęciem)  potwier-
dzający tożsamość i datę urodzenia 
zawodnika. 
2. Opiekun musi posiadać listę star-
tową zawodników według wzoru 
załączonego w Regulaminie. 
3. Drużyna musi mieć jednego 
Opiekuna, który odpowiada za za-
wodników podczas turnieju.

ZASADY GRY 
1.Wymiary boiska: szerokość 20 m., 
długość 40 m 
2.Dopuszcza się bramki o wymia-
rach 2 x 3 m 
3.Piłka nr 5 
4.Czas gry: 2 x 15 minut + 5 minu-
towa przerwa 
5.Zespół liczy max. 10 zawodników: 
na boisku znajduje się 5 zawod-
ników w polu + bramkarz oraz 4 
zawodników rezerwowych 
6.Obuwie: halowe(miękkie) 
7.Pole bramkowe: prostokąt o 
wymiarach 6m (pole jak w piłce 
ręcznej) 
8.Bramkarz może chwytać piłkę tyl-
ko w polu bramkowym 
9. Rzut od bramki wykonywany jest 
nogą 
10.Piłka z rzutu od bramki nie 
może bezpośrednio przekroczyć 
linii środkowej 
11.Jeżeli piłka z rzutu od bramki 
przekroczy bezpośrednio linię 
środkową to drużyna, która nie po-
pełniła przewinienia wykonuje rzut 
wolny pośredni z linii środkowej 
boiska. W tym przypadku nie obo-
wiązuje przepis o „prawie korzyści” 
12.Gra bez „spalonego” 
13.Zmiany hokejowe 
14. Podczas wykonywania stałych 

fragmentów gry zawodnicy drużyny 
przeciwnej muszą znajdować się 
przynajmniej w odległości 5 m. od 
piłki 
15. Rzut karny wykonywany jest z 
odległości 7 m. od bramki. 
16. Pozostałe przepisy zgodnie z 
przepisami Polskiego Związku Piłki 
Nożnej. 
Za wygrany mecz drużyna otrzy-
muje 3 punkty, za remis 1 punkt, w 
przypadku porażki 0 punktów 
O kolejności miejsc w grupie decy-
dują: 
1. Większa liczba zdobytych punk-
tów 
2. W przypadku uzyskania równej 
liczby punktów przez dwa zespoły 
decydują: 
A/ wynik bezpośredniego spotka-
nia, 
B/ lepsza różnica bramek w całym 
turnieju, 
C/ większa liczba zdobytych bra-
mek w całym turnieju. 
3.  W przypadku uzyskania rów-
nej liczby punktów przez więcej 
niż dwa zespoły przeprowadza 
się dodatkową punktację pomoc-
niczą spotkań wyłącznie między 
zainteresowanymi zespołami (tzw. 
„mała tabela”), kierując się kolejno 
zasadami podanymi w punkcie 2 
w podpunktach A, B oraz C biorąc 
pod uwagę jedynie wyniki spotkań 
pomiędzy zainteresowanymi ze-
społami. W meczach, które muszą 
wyłonić zwycięzcę, w przypadku 
remisu, przeprowadza się dogrywkę 
trwającą 2 x 5 minut i gra się do 
„złotej bramki”. Następnie rzuty 
karne strzelane najpierw po 3, po-
tem po 1 razie do skutku. 
ZGŁOSZENIA DO Turnieju Pił-
karskiego  przyjmowane są w czasie 
zawodów po wypełnieniu karty 
drużyny. 
1. Karta drużyny musi zawierać: 
- nazwę drużyny, 
- imię, nazwisko, podpis i telefon 
kontaktowy Opiekuna drużyny, 
- podpis Opiekuna zespołu

Opr. LMM

I LO najlepsze wśród szkół 
pondgimnazjalnych

W piątek rozegrano turniej siatkarski, który wyłonił najlepszą reprezen-
tację nowogardzkich szkół ponadgimnazjalnych. Wygrała drużyna I LO.

Na pomysł przeprowadzenia takich 
rozgrywek wpadł wuefista z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Marcin 
Wolny zapraszając do współpracy 
opiekunów pozostałych drużyn, 
Andrzeja Nowaka z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Łukasza Po-
demskiego z I Liceum Ogólnokształ-
cącego oraz Grzegorza Tandeckiego, 
który sędziował zawody.

Turniej rozegrano w hali ZSP.
W pierwszym meczu zmierzyli się 

gospodarze i drużyna ZSO. Pierw-
szy set należał do podopiecznych 
Marcina Wolnego i zakończył się 
ich zwycięstwem 25:16. W drugiej 
odsłonie obudzili się rywale i dosyć 
łatwo wygrali 25:17. O zwycięstwie 
miał zadecydować tie-break. Ten był 
bardzo zacięty, ale ostatecznie swą 
wyższość pokazali reprezentanci 
ZSO sprawiając swemu opiekunowi 

Andrzejowi Nowakowi miły prezent 
imieninowy.

Ten jednak musiał szybko o nim 
zapomnieć, bo już w następnym 
meczu jego zawodnicy walczyli z 
drużyną I LO, która wygrała pierwszy 
set 25:19. W drugim secie, podobnie 

jak w pierwszym meczu, obudzili się 
siatkarze z ZSO pokonując rywali 
25:17 i po raz kolejny o wszystkim 
decydowała trzecia odsłona. Ta na-
leżała do podopiecznych Łukasza 
Podemskiego i zakończyła się ich 
zwycięstwem 15:12.

Rozpędzeni „Licealiści” zapewnili 
sobie ostateczny tryumf w turnieju 
pokonując w trzecim meczu dru-
żynę gospodarzy 2:1 (21:25, 26:19, 
15:11) Na pocieszenie zespołowi ZSP 
pozostał fakt, ze reprezentujący ich 
barwy Łukasz Nosek został wybrany 
najlepszym zawodnikiem turnieju. 
Opiekunowi zespołów postanowili 
wyróżnić też najlepszych ich zdaniem 
zawodników poszczególnych drużyn. 
Z ekipy ZSO statuetkę otrzymał Ar-
kadiusz Skoczeń, z I LO Mateusz Saja 
a z ZSP Krzysztof Sylwestrowicz.

Tradycyjnie już organizatorzy skła-
dają podziękowania firmą 
i instytucją bez wsparcia, 
których turniej nie móg-
łby się odbyć. Są to: bur-
mistrz Kazimierz Ziemba, 
firma Arno – Okna i drzwi 
PCV, Sklep Sportowy Mał-
godzata Kubicka, Piekar-
nia Saturn oraz Grzegorz 
Tanbdecki.

Wyniki meczów:
ZSP – ZSO 1:2 (25:16, 

17:25, 17:19),
ZSO – I LO 1:2 (19:25, 

25:17, 12:15),
ZSP – I LO 1:2 (25:21, 

19:25, 11:15).
Ostateczna klasyfikacja:
1. I LO – op. Łukasz Podemski,
2. ZSO – op. Andrzej Nowak, 
3. ZSP – op. Marcin Wolny.

Andrzej Garguliński

Opiekun drużyny ZSP pozyskał sponsora, firmę Arno, która poza wspar-
ciem organizacji imprezy sprezentował zawodnikom koszulki.

Spotkanie drużyn ZSP i ZSO było bardzo 
zacięte.
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reklamareklama

RR EKLAMAEKLAMA

banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Nowogard
Tel. 0 605 522 340
e-mail: medmas@wp.pl

Radiowa w
Radio VOX Gryfice 90,7 FM

C M Y K

reklama reklama

cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A

HIT SEZONU !
POŻYCZKĘ NA 

OSWIADCZENIE

Sprawdź Sam

Do 20 tys. na oświadczenie ze 
zgodą współmałżonka na wniosku

Długi okres kredytowania - 8 lat

Do 10 tys. - na oświadczenie o 
dochodach - bez zgody małżonka

Możliwość konsolidacji całkowitej 
lub częściowej

Uwzględnianie wszystkich 
źródeł dochodu

w obiektywie  Jana korneluka   -  Z redakcyjnego okna
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Informujemy, że   

7 Grudnia 2007 r.
piątek w godz.  8.15 - 9.15 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 

Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

REKLAMA

Rozmyślania 

nad budżetem
Podczas listopadowej Sesji RM do radnych trafi ł projekt budżetu 

gminy na rok 2008. 
W ramach pierwszego czytania radni postanowili samodzielnie 

przestudiować jego zapisy i podjąć dyskusję na grudniowej Sesji. 
W tym artykule przybliżę Państwu te zapisy, które bezpośrednio 
mają wpływ na nasze codzienne życie. Wprawdzie rewelacji in-
westycyjnych w budzecie nie ma, ale nie można także mówić, że 
nic się u nas nie robi… 
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Punkt Konsultacyjny Interwencji Kryzysowej 
przy Parafi i św. Rafała Kalinowskiego, 

ul. Jana Pawła II w Nowogardzie
Tel. 662 959 640

czynny 
poniedziałek od 16.00 do 19.00, czwartek od 15.00 do 19.00

REKLAMA

Rozmyślania nad budżetem
Wielkie liczby, które bez do-

kładnej analizy nic nie mówią są 

nastepujące:

- Dochody: 46 496 683 zł ( w roku 

2007 opiewały na kwotę 44 830 727 

zł),

- Wydatki: 50 431 216 zł ( w roku 

2007 – 48 124 648 zł).

- Defi cyt (czyli brakuje) – 3 934 533 

zł (w roku 2007 – 3 293 921 zł).

Na sumę dochodów decydujący 

wpływ mają dotacje i subwencje 

z budżetu państwa i nie będę tych 

kwot wymieniał. O stanie gospodar-

ki w gminie świadcza dochody jakie 

gmina uzyskuje samodzielnie. Plan 

na 2008 rok przewiduje uzyskanie 

kwoty 16 400 000 zl.

W roku 2007 była to kwota 

16 724 000 zł. Wymienię tylko 

niektóre:

- odpisy od podatków jakie płacą 

do Urzędu Skarbowego pracujący 

lub prowadzący działalność gospo-

darczą mieszkańcy – 7 980 080 zł (w 

roku 2007 – ok.6 918 000 zł),

- podatek od nieruchomości 

– 5 350 000 zł (w 2007 r – 4 900 000 

zł),

- podatek rolny – 1 300 000 zł 

(2007 r – 1 050 000 zł),

- podatek leśny – 170 000 zł 

(140 000zł),

- od środków transportu – 200 000  

zł (także 200 000 zł),

- opłata od sprzedaży alkoholu 

– 354 524 zł (w roku ubiegłym 

– 316 000 zł).

Zauważalna jest tendencja spad-

kowa dochodów zwanych mająt-

kowymi – gmina sprzedaje mniej 

gruntów, a budynki mieszkalne w 

wyniku uchwały Rady Miejskiej są 

sprzedawane za przysłowiową zlo-

tówkę. Trzeba też mieć świadomość 

iż kurczą się zasoby gminy, które 

można sprzedać (zarówno budynki 

jak i grunty).

Na co będziemy wydawać pienią-

dze w roku 2008? Tradycyjnie już 

na szkolnictwo i opiekę społeczną. 

Większość tych środków to celowe 

dotacje z budżetu państwa i sum nie 

będę wymieniał. Ale wkład własny 

gminy jest znaczny. Pokrywamy też 

koszty dowozu uczniów do szkół, 

funkcjonowania Domu Kultury, 

Biblioteki, Przedszkoli, sporo kosz-

tuje też służba zdrowia (nie tylko 

szpital).

Z roku na rok wzrastają koszty 

utrzymania ulic i dróg (chociaż 

narzekamy), sprzątania , utrzyma-

nia zieleni, oswietlenia ulic i coraz 

więcej liczby wsi.

Z innych publikacji Czytelnicy 

już wiedzą o planowanych (może 

dokładniej łapanych w miare moż-

liwości pozyskania środków) inwe-

stycjach strategicznych – budowa 

placu zabaw, zagospodarowania 

jeziora, odnawiania miejscowości, 

wreszcie etapowej rewitalizacji .

Czy będą na to środki? Czy gmina 

się rozwija czy tonie w maraźmie? 

Na co mogą liczyć mieszkańcy 

poszczególnych ulic w mieście i 

mieszkańcy wsi? 

O tym w następnym artykule…

LMM

Tekst promocyjny

Jak powstaje fi rma
W latach 2005-2006 poszukiwałem 

na terenie województwa zachodni-
opomorskiego obiektów o dużej powi-
erzchni w których można by było 
uruchomić produkcję i ekspedycję dla 
wyrobów okazjonalnych wykonywan-
ych przez mój zakład. Poszukiwałem 
również terenów na których panowało 
duże bezrobocie szczególnie wśród 
kobiet, ponieważ zakład mój w zde-
cydowanej większości przy produkcji 
wyrobów zatrudnia kobiety. W se-
zonie przewidywałem zatrudniać od 
600 do 700 osób w systemie dwu lub 
trzy zmianowym. Często spotykałem 
się z różnym podejściem do moich 
potrzeb. Jak były odpowiednie obiekty 
to brakowało chętnych do pracy lub 
było niezrozumienie ze strony władz 
samorządowych.

Ofertę na lokalizację zakładu w Now-
ogardzie otrzymałem od Pana Ryszarda 
Bondy, który jest właścicielem takich 
obiektów po byłej Centra/i Nasiennej 
w Nowogardzie przy ul. Nadtorowej 15. 
Obiekty te wymagały dużych nakładów 
inwestycyjnych w celu zaadoptowania 
ich do wymogów zakładu w zakresie 
wykonywanej produkcji i zaplecza soc-
jalno-bytowego dla pracowników.

Wydzierżawiając te obiekty na wielo-
letni okres warunkowałem to tym, aby 
ta nieruchomość była wolna od wszel-
kich obciążeń podatkowych, a także 
chciałem skorzystać z Postanowień 
Uchwały Rady Miejskiej w Nowoga-
rdzie zwalniającej mnie z uiszczania 
podatku od nieruchomości. W tym 
celu prowadziłem rozmowy zarówno 
z właścicielem nieruchomości - Panem 
Ryszardem Bondą i Burmistrzem Now-
ogardu -Panem Kazimierzem Ziembą. 
Efektem tych rozmów było częściowe 
umorzenie podatku od nieruchomości 
fi gurujących na tej nieruchomości. Ja 
natomiast zobowiązałem się utworzyć 
zakład . „Kewes Floristik Polska” 
Sp . z o.o.

Założycielem i jednoosobowym 
udziałowcem spółki „Kewes Floris-
tik Polska” Sp . z o.o. powstałej w 
Nowogardzie przy ul. Nadtorowej 15 
jestem ja Oliver Kewes. Przedmiotem 
działalności spółki jest wykonywanie 
przede wszystkim wyrobów oka-
zjonalnych ze świeżego świerka tj. 
kompozycji nagrobnych z okazji świąt 
Wszystkich Świętych oraz kompozycji 
adwentowych i wieńców adwentowych 
skierowanych na rynek niemiecki. 
Ponadto w zakładzie prowadzona jest 
całoroczna produkcja podkładów ze 
słomy oraz cięcie podstawek brzo-
zowych, które stanowią elementy do 
produkcji wyrobów gotowych.

W miesiącu grudniu bieżącego roku 
upływa już drugi rok mojej działalności 
gospodarczej w Nowogardzie. W 2006r 
zatrudnienie otrzymało sezonowo 
ponad 700 osób, które pracowały w 
systemie trzy zmianowym. W 2007 
roku zatrudnienie otrzymało sezonowo 
ponad 600 osób, które pracowały w 
systemie dwuzmianowym.

Zatrudniane przez spółkę osoby, 
to przede wszystkim pracownicy nie 
posiadający żadnych kwalifi kacji oraz 
emeryci i renciści chcący uzyskać do-
datkowe dochody, ponieważ wykony-
wana praca jest bardzo prosta i może 
wykonywać ją każdy chętny.

Rozwój i dotychczasową działalność 
spółki mogę zawdzięczać również 
dobrej współpracy i zrozumieniu 
istniejących problemów ze strony 
Powiatowego Urzędu Pracy, pracown-
ików Urzędu Miejskiego w Nowoga-
rdzie i Pana Burmistrza Nowogardu 
-Kazimierza Ziemby.

Nasze wyroby sprzedajemy głównie 
na rynek niemiecki a w 2008r planu-
jemy zwiększyć swoją produkcję 
wyrobów gotowych także na rynek 
polski, a tym samym zwiększyć zatrud-
nienie pracowników.

Oliver Kewes

Kocem otul psa…
Przytulisko dla zwierząt w Sikorkach zwraca się do mieszkańców z prośbą 

– jeśli macie Państwo zbędne koce przekażcie je nam. W okresie zimowych 
chłodów są one niezbedne do okrycia naszych podopiecznych. Koce można 
przekazywać bezpośrednio do Sikorek, do przychodni dla zwierząt przy ul. 
Dworcowej lub do redakcji „DN”. Z góry dziękuję.

Tadeusz Soroka.

Akordeonowe show!
Już jutro czyli w sobotę 01.12.2007 r. o godz. 17.00 Nowogardzki Dom 

Kultury zaprasza do swojej sali widowiskowej na SHOW AKORDEONOWE 
w wykonaniu Koszalińskiej Orkiestry Akordeonowej, Kwintetu Akordeo-
nowego oraz zespołu AK-KAMELEON z Nowogardzkiego Domu Kultury. 
Wstęp wolny.

Honorowi dawcy krwi…
W sobotę 1 grudnia o godz. 11.00 w sali konferencyjnej hotelu „Kamena” 

odbędzie się doroczne spotkanie honorowych dawców krwi.
Zapraszmy.

Sybiracy dziękują…
Serdeczne podziękowanie uczniom II klasy Technikum Handlowego Ze-

społu Szkół Ponadgimnazjalnych, ich opiekunom i księdzu Markowi Gajo-
wieckiemu za piękny występ i przyjęcie w dniu 20 listopada 2007 r.  

składa para małżeńska Sybiraków 
(z wizerunkiem dzwonu)
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Nowogard to nie tylko 

śródmieście
Rafał Szpilkowski

Wtorkowy DN na pierwszej stronie 
zaprezentował koncepcję zagospoda-
rowania podmokłej niecki pomiędzy 
ul. Kowalską, a zakładem karnym. 
Zapewne nie tylko ja ze zdumieniem 
przyjąłem rozmach tego projektu. Od 
jakiegoś czasu mówiło się bowiem o 
„placu zabaw przy ul. Kowalskiej”, a 
okazało się, iż ktoś wymyślił, że ma 
tam powstawać kompleks sportowo-
rekreacyjny. Projekt koncepcyjny jest 
atrakcyjny w pierwszym odbiorze, 
z pewnością robi wrażenie. Są alejki 
spacerowe, boiska, kort tenisowy, 
miejsca do grillowania, oczko wodne, 
a nawet... elegancki, ogrodzony wybieg 
dla psów. Coś na miarę XXI wieku. 
Jest jednak poważne zastrzeżenie co 
do lokalizacji tego wszystkiego akurat 
w takim miejscu. Zamiana niezago-
spodarowanej, podmokłej łąki, na 
którą spływają w czasie mocnych 
deszczów wody opadowe z całej 
okolicy w atrakcyjny, zadbany teren 
rekreacyjny będzie słono kosztować. 
Największe wyzwanie, to oczywiście 
osuszenie gruntu – operacja wyjąt-
kowo trudna wymagająca zapewne 
nawiezienia kilkuset ton ziemi dla 
podniesienia całego terenu. Ta ziemia 
będzie musiała zostać wyjątkowo 
starannie ubita, zagęszczona, w prze-
ciwnym razie wszystkie utwardzone 
nawierzchnie – boiska, alejki zaczną 
„pływać” i rozłazić się po pierwszym 
lepszym deszczu. Przez ten teren nie 
prowadzą żadne uczęszczane ścieżki 
ruchu pieszego, jest to właściwie kom-
pletne odludzie, Musi zostać zatem 
dobrze oświetlony, w przeciwnym 
razie stanie się siedliskiem szemranego 
towarzystwa i będzie systematycznie 
niszczony. Trzeba będzie doprowadzić 
i rozprowadzić zupełnie nową instala-
cję energetyczną i ustawić kilkadziesiąt 
lamp. Trzeba będzie wykonać setki 
metrów nawierzchni z kostki bru-
kowej, schody terenowe, nasadzenia 
zieleni. Wszystko od nowa na zupełnie 
dziewiczym terenie. Koszt realizacji 
pójdzie w miliony złotych. Gdyby No-
wogard był wyjątkowo bogatą gminą, 
z nadwyżkami budżetowymi, można 
by rozważać wydawanie pieniędzy na 
taką inwestycję. W smutnej sytuacji, w 
jakiej znajduje się nasz budżet, pomysł 
realizacji takiego założenia przy ul. 
Kowalskiej staje przeciwko zasadzie 
zrównoważonego rozwoju miasta, jest 
naruszeniem zasady sprawiedliwego 
podziału dóbr. Bo Nowogard to nie 
tylko śródmieście, Nowogard ma 
również ogromne potrzeby w innych 
rejonach niż centrum.

 Główne zastrzeżenie rodzi 
fakt, że bagnisko przy więzieniu 
znajduje się niedaleko terenów nad 
jeziorem nowogardzkim, które już te-

raz są wizytówką i największą atrakcją 
naszego miasta. Wizytówka ta jest dziś 
co prawda nieco zaniedbana. Jednak 
decyzją Rady Miejskiej, za popar-
ciem wszystkich opcji politycznych, 
już w przyszłym roku rozpocznie 
się systematyczne przywracanie 
piękna zielonej dumie Nowogardu 
– terenom od „Przystani” aż po Plac 
Szarych Szeregów z kąpieliskiem 
miejskim włącznie. Pomoże to z pew-
nością w turystycznej promocji No-
wogardu. Ale przecież na codzień da 
to możliwość przyjemnego spędzenia 
całego dnia wszystkim mieszkańcom 
naszego miasta. Najważniejsze może 
jednak być to dla ponad 1000 uczniów 
szkół ulokowanych po sąsiedzku – 
podstawowej, gimnazjum i liceum. Te 
dzieci i młodzież będą mogły podczas 
lekcji, w czasie przerw lekcyjnych, tzw. 
„okienek”oraz po lekcjach korzystać z 
nowych i odnowionych boisk, urzą-
dzeń gimnastycznych, alejek, placów 
zabaw oraz bezpiecznego i nareszcie 
darmowego kąpieliska.

 Jezioro mamy w Nowogar-
dzie jedno, wiec naturalną rzeczą jest, 
że pieniądze wydane na zagospoda-
rowanie terenów do niego przylega-
jących będzie za zgodą i z korzyścią 
dla wszystkich mieszkańców całego 
miasta. Trzeba również uczciwie przy-
znać, że najbardziej skorzystają na tym  
jednak mieszkańcy centrum. Dlatego 
trzeba sobie konkretnie powiedzieć: 
Nowogard ma nie tylko jedno serce. 
Nowogard to nie tylko śródmieście z 
jeziorem, parkiem i Placem Wolności 
(i ul. Kowalską). Tak może było 100 lat 
temu, jednak w dniu dzisiejszym No-
wogard można śmiało podzielić na 3 
części – umownie można je nazwać 
„śródmieście”, „za torami” i „Bema”. 
Ten podział miasta, wyznaczony przez 
lokalizację szkół oraz kościołów pa-
rafi alnych, wynika z umiejscowienia 
skupisk mieszkalnych. Można zatem 
powiedzieć, że w wymiarze społecz-
nym w Nowogardzie biją 3 serca. 
Szkoda, że nie są one traktowane w 
zrównoważony sposób.

 Aby społeczeństwo funk-
cjonowało w zdrowy sposób, każde 
skupisko ludzkie potrzebuje miejsc, 
w których możliwa będzie integracja 
mieszkańców danej okolicy. Takie 
miejsca nazywa się przestrzeniami 
publicznymi. Od tysięcy lat są to 
zawsze różnego rodzaju place, rynki 
– miejsca, gdzie przecinają się szlaki 
komunikacji pieszej, gdzie mieszczą 
się sklepiki i kawiarnie. Od setek lat 
place te sąsiadują z kościołami. Zespół 
kościół-rynek w naszej kulturze zawsze 
był głównym centralnym miejscem 
każdej wioski i miasta. Od kilkuset lat 
ważną społecznie rolę pełnią również 

miejskie tereny zielone – parki, skwery, 
błonia. Przestrzenie publiczne pełnią 
funkcję prospołeczną – są miejscami 
spotkań, spacerów,  poznawania 
się, wymiany poglądów, miejscami 
budowania i podtrzymywania więzi 
społecznych. Niezbędnym sprzętem w 
takich miejscach są ławki lub kawiar-
niane stoliki. Człowiek tak już ma, że 
aby spokojnie porozmawiać – musi 
usiąść. Gdzie nie ma przestrzeni pub-
licznych, gdzie nie ma ławek – tam 
nie ma życia społecznego. Ludzie 
zamykają się w swoich mieszkaniach, 
a na ulicach są tylko przechodniami.

 Śródmieście Nowogardu 
ma już wszystko, czego potrzebuje 
– kościół, rynek, jezioro z pięknymi 
terenami zielonymi, dom kultury, 
bibliotekę, lokale gastronomiczne. 
Dlatego nieuczciwe jest „dopychanie” 
jeszcze inwestycji przy ul. Kowalskiej, 
której mieszkańcy i tak będą na co-
dzień i na piechotę korzystać z tego 
co oferują tereny rekreacyjne nad 
jeziorem. Najwyższy czas pochylić 
się nad potrzebami społecznymi 
mieszkańców pozostałych części 
naszego miasta, którzy nie mają nic, 
oprócz kościołów wzniesionych w du-
żej mierze dzięki swojej ofi arności oraz 
zaniedbanych przez gminę dziurawych 
dróg i chodników.

 W projekcie budżetu na rok 
2008 na pierwszy etap inwestycji przy 
ul. Kowalskiej zapisano 350.000 zł. 
Radni mogliby rozważyć następującą 
propozycję. Zrezygnujmy w najbliż-
szych latach z realizacji koncepcji  
„w dołku”, ale wychodząc naprzeciw 
potrzeb mieszkańcom ul. Kowalskiej 
i przyległych bloków przeznaczmy w 
2008 roku 50.000 zł na budowę nowe-
go osiedlowego placu zabaw w miejscu 
któregoś z istniejących (np. między 

blokami Kowalska 1 a Warszawska 11 
lub przy bloku Warszawska 13) i uło-
żenie nowych chodników przy budyn-
kach – na pewno przydadzą się bar-
dziej niż wybieg dla psów.  Natomiast 
pozostałą kwotę - 300.000 zł powinno 
się rozdysponować dla celów budowy 
infrastruktury prospołecznej w innych 
częściach miasta. Wspólnie z moją 
koleżanką z PO, radną K. Kłosowską 
apeluję do radnych reprezentujących 
okręg wyborczy nr 1, czyli tereny „za 
torami” - panów Augustynka, Jurka, 
Kaczmarskiego, Kazuby, Kosińskiego 
i Krzywani. Wykorzystując 200.000 
zł można urządzić zielony teren 
rekreacyjny z alejkami i placem 
zabaw w pobliżu kościoła i bloków 
mieszkalnych oś. Gryfi tów. Dalszy 
apel kierujemy do radnych Kucala i 
Wasiaka, aby pozostałe 100.000 zł 
wspólnie przeznaczyć na budowę 
infrastruktury prospołecznej na oś. 
Bema. Można rozważyć zagospoda-
rowanie skweru naprzeciwko lokali 
handlowych (spożywczy, zielarski) w 
postaci budowy chodników i utwar-
dzonego placyku z ławkami, albo 
zagospodarowanie terenu przyległego 
do kościoła, albo budowę placu zabaw 
we wskazanym przez mieszkańców 
osiedla miejscu.

 Nowogard nie jest już małym 
miasteczkiem, w którym wszystko 
dzieje się wokół ratusza i Placu Wol-
ności. Nowogard rozrósł się w duży 
organizm miejski, co gorsza bardzo 
rozciągnięty przestrzennie. Jednym z 
najważniejszych zadań Rady Miejskiej 
w najbliższych latach będzie zapewnie-
nie sprawiedliwego podziału środków 
budżetowych tak, aby zagwarantować 
porównywalną jakość codziennego 
życia mieszkańców skupionych wokół 
każdego z „serc” Nowogardu. 

REKLAMA
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Pomorzanin wybierze zarząd
Postawa piłkarzy Pomorzanina jest powszechnie znana. Wśród głosów 

mówiących, ze potrzebne są radykalne zmiany pojawiają się również te, 
mówiące o konieczności wymiany zarządu klubu. Może to się stać już 7 
grudnia, kiedy odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze 
LKS Pomorzanin, podczas, którego wybrane zostaną nowe władze. Dziś 
prezentujemy statut klubu i warunki, na jakich odbędą się wybory.

Andrzejki 
- wróżby andrzejkowe.

Tradycja „andrzejek” wywodzi się od św. Andrzeja - apostoła - ucznia 
Jana Chrzciciela a później Chrystusa. Andrzeja z wróżbami skojarzyli Grecy 
(prawdopodobnie z podobieństwa słów andrós i Andreas - oznaczających 
odpowiednio mężczyznę i Andrzeja) i to właśnie im zawdzięczamy magiczny 
charakter tego święta.

Andrzejki wg tradycji są świętem obchodzonym tylko przez panny, które 
poznają na nich imię swojego przyszłego męża. Dla kawalerów przewidziane 
były „katarzynki” przypadające 24 listopada. Obecnie odbiega się od tradycji 
i „andrzejki” stały się oczywiście świętem, na którym wróżą sobie wszyscy, 
wszystkim i wszystko, a przepowiednie traktowane są bardziej z przymru-
żeniem oka. „Andrzejki” najhuczniej obchodzone są w Szkocji, której patro-
nem jest właśnie św. Andrzej - mają one jednak trochę inny charakter niż w 
Polsce. Sądząc po ilości i charakterze wróżb były one na ziemiach polskich 
kultywowane szczególnie w środowisku wiejskim, bo tylko na wsi można 
nasłuchiwać z której strony szczekanie psa prowadzi przyszłego męża, bo 
tylko na wsi można podsłuchać rozmowę w chacie sąsiada i przypadkiem 
usłyszeć jego imię.  

Świat idzie do przodu, tradycje giną , komercja zawłaszcza wszystkie 
okazje, byle tylko zarobić. Wróżby i wosk to wigilia św. Andrzeja, a dzisiaj? 
Jak już wróżymy to wtedy kiedy są spotkania, przyjęcia, bale… Właściwie 
już od 20 listopada organizowane są „andrzejki”, 

a w rolach głównych wcale nie występują panny drepczące do zamąż-
pójścia…

Złóżmy życzenia Andrzejom i bawmy się – wszak  arcybiskup Zygmunt 
Kamiński ogłosił dyspensę dla wiernych diecezji szczecińsko-kamieńskiej 
– w piątek 30listopada br.nie obowiązuje post..

Lanie wosku
Oczywiście nie ma „andrzejek” bez 

lania wosku. Ta wróżba jest chyba 
najmocniej zakorzeniona w tradycji. 
Przygotowanie jej jest stosunkowo 
proste i zajmuje niedużo czasu. 
Musimy przygotować kilka świec. 
Podpalamy palnik i umieszczamy 
nad nim garnek, w którym należy 
rozpuścić wosk z kliku świeczek. 
Rozgrzany wosk lejemy przez dziurkę 
od klucza do miski z wodą. Duży, 
stary klucz użyty do zabawy, będzie 
najlepszy, ponieważ całość zyska nie-
powtarzalny, tajemni-
czy klimat. Powstałą 
formę oświetlamy naj-
lepiej przy pomocy 
dużej świeczki albo 
lampy naft owej. Wró-
żenie odbywa się na 
podstawie cienia, jaki 
powstaje na ścianie 
- może on przybrać 
naprawdę ciekawe 
kształty. 

Buty
Do wróżenia można 

posłużyć się również 
butami. Ta wróżba do-
tyczy tylko niezamężnych panien.
Ustawiamy buty, zdjęte z lewej nogi, 
gęsiego naprzeciwko progu drzwi. 
Przekładamy ostatni but na przód 
rzędu tak długo, aż któryś przekroczy 
próg. Właścicielka buta, który to zro-
bił, może oczekiwać w najbliższym 
czasie zmiany stanu cywilnego. 

Ciekawostki
- Europa zawdzięcza wiele, Św. 

Andrzejowi - jest patronem Szkocji, 
Rosji i Grecji.

- Św. Andrzej został ukrzyżowa-
ny 30 listopada, 70 roku w mieście 
Patras. Zginął na krzyżu w kształcie 
litery ‘x’ - stąd wzięła się nazwa krzyż 
świętego Andrzeja 

- Krzyż Św. Andrzeja określany jest 
również krzyżem dziesiętnym (crux 
decima), kreślony był na czole umie-
rających ludzi. Obecnie jest głównie 
wykorzystywany, jako znak drogowy, 
oznaczający przejazd kolejowy. 

Wyszperał LMM 

PS. Miasto Patras 
to trzecie pod wzglę-
dem wielkości mia-
sto w południowej 
Grecji, a także stolica 
regionu administra-
cyjnego Achaja (Gre-
cja Zachodnia). Leży 
na półwyspie Pelo-
ponez, nad Zatoką 
Koryncką. Duży port 
morski i centrum bi-
znesu. Posiada linie 
promowe łączące z 
Włochami (m.in. z 

Wenecją). Od 2004 jest miastem bliź-
niaczym Bydgoszczy. Europejska Sto-
lica Kultury 2006. W czasach Nerona 
przybył do Patras Święty Andrzej, 
aby szerzyć Chrześcijaństwo i został 
tu ukrzyżowany. Szczątki apostoła 
(jako relikwie) są przechowywane w 
bazylice wybudowanej w roku 1970 
w miejscu uważanym za miejsce 
jego kaźni

Statut to dokument wiekowy, 
napisany trzydzieści lat temu na 
maszynie do pisania, stąd znaleźć w 
nim można również takie kwiatki jak 
stwierdzenie, że celem klubu jest „Wy-
chowanie swoich członków na zdro-
wych, wszechstronnie rozwiniętych i 
oddanych Polsce Ludowej obywateli.” 
To jednak można potraktować jako 
pamiątkę dawnych czasów. Istotniej-
szym jest to, co mówi o wybieraniu 
władz. 

Zarząd klubu może składać się z od 
dziewięciu do dziewiętnastu człon-
ków. Na pierwszym posiedzeniu wy-
biera prezesa, od jednego do trzech 
zastępców, sekretarza, księgowego i 
gospodarza. 

W paragrafi e 10 zapisano, że prawo 
do uczestnictwa z głosem stanowią-
cym w walnych zebraniach LKS czyli 
prawo do wybierania i bycia wybie-
ranym mają: członkowie zwyczajni 
LKS, którym może być każdy, kto 
płaci składki i bierze czynny udział 
w działalności klubu, wyraża chęć 
uprawiania wychowania fi zycznego 
i sportu, członkowie zbiorowi czyli 
każda instytucja, organizacja spo-
łeczna lub zawodowa, która deklaruje 
swój udział w działalności LKS oraz 
zobowiązuje się płacić składki człon-
kowskie oraz członkowie honorowi 
czyli osoby fizyczne zasłużone w 
rozwoju kultury fi zycznej klubu.

Z kolei w paragrafi e 14 czytamy: 
„Do LKS może należeć na prawach 
uczestników młodzież niepełnoletnia. 
Zakres praw i obowiązków uczest-
ników jest taki sam jak członków 
zwyczajnych lecz bez obowiązku opła-
cania składek członkowskich.” Wynika 
z tego, że i oni mają prawo głosu.

Paragraf 19 statutu mówi, że w 
walnym zebraniu członków czyli 
w zwyczajnym lub sprawozdawczo 
– wyborczym uczestniczą z głosami 
stanowiącymi wszyscy członkowie 
zwyczajni i honorowi oraz przedsta-
wiciele członków zbiorowych.

Tak mówi statut. Wynika z niego, 
że sala konferencyjna Restauracji 
„Kamena” nie byłaby w stanie po-
mieścić wszystkich uczestników 
uprawnionych do wzięcia udziału w 
zebraniu. Jednak w praktyce wybory 
będą wyglądały inaczej. 

W projekcie regulaminu obrad 
prawo do udziału z głosem stano-
wiącym zawężono do 20 procent 
spośród zawodników poszczególnych 
sekcji sportowych zgłoszonych do 
rozgrywek w sezonie 2007/ 2008, 
pracowników zatrudnionych w 
klubie w bieżącym roku, działaczy 
obsługujących zawody sportowe z 
udziałem poszczególnych sekcji klu-
bu i ustępujących członków zarządu 
i komisji rewizyjnej.

„Każdy uczestnik zebrania może 
być wybrany, natomiast kwestie de-
legatów, czyli osób, które wybierają 
określa zarząd klubu. W samej sekcji 
piłki nożnej jest około stu pełnoletnich 
członków, więc nie może być tak, 
że wszyscy przychodzą na zebranie. 
Dlatego zarząd podjął uchwałę, że 
20 procent pełnoletnich zawodników 
poszczególnych sekcji jest delegatem. 
Takie mamy prawo. Zawsze tak było i 
nie było z tym problemu.” – tłumaczy 
kwestię tego ograniczenia prezes Po-
morzanina Kazimierz Lembas.

Jak widać statut to jedno a praktyka 
to już zupełnie co innego. Zapewne 
pojawi się krytyka takiej formy 
wyborów, tego ograniczenia głosu-
jących do delegatów. Warto jednak 
zauważyć, że taką praktykę stosuje 
się w wielu organizacjach a jako, że 
ilość głosujących dla poszczególnych 
sekcji podzielono proporcjonalnie, 
więc zasady demokracji zostały za-
chowane. Jedyny problem to brak 
takiego zapisu w statucie klubu. Może 
warto go unowocześnić by przestało 
kłuć w oczy stwierdzenie o wycho-
wywaniu oddanych Polsce Ludowej 
obywateli.

Andrzej Garguliński 

Warsztaty gitarowe
Goleniowski Dom Kultury po raz 

kolejny zaprasza na  warsztaty gitarowe 
prowadzone przez  Dariusza Kurmana. 
Na najbliższe 2- godzinne spotkanie 
zapraszamy w niedzielę 2 grudnia do 
sali nr 23 o godz.15.00. Wszystkich 
chętnych i zainteresowanych zaprasza-
my najlepiej z własnym intrumentem. 

Zgodnie  z zapotrzebowaniem i wszel-
kimi sugestiami młodych muzyków/ 
gitarzystów każdy z pewnością znajdzie 
dla siebie interesujące odniesienie arty-
styczne w ślad za indywidualnym stop-
niem przygotowania muzycznego.

Wstęp w cenie 20 złotych. 
(inf. e-mail)
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banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
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Z okazji 18 urodzin

Marcinowi FEDAK
najserdeczniejsze życzenia

dużo radości i uśmiechu na co dzień
składają rodzice i rodzeństwo

ŻYCZENIA ŻYCZENIA

Z okazji 18 urodzin
dla 

Marcina 
FEDAKA

wszystkiego co najlepsze,
co dobre i miłe, co budzi 

uśmiech na twarzy,
co kryje się w maleńkim 

słowie – szczęście
oraz tradycyjnych stu lat 

życzy…

Marzena Płosaj wraz 

z Mazurkami i Kik

Fontanna czy pomnik?
Lokalna nowogardzka gazeta 

ostatnio pisze na temat istnie-
jącego przy głównym placu po-
mniku. 

Po przeczytaniu kolejnego ar-
tykułu z 16 i 23 listopada 2007 r. 
pod tytułem „Lokalny Plan Re-
witalizacji”, „Fontanna na miejsce 
pomnika” wielu członków Nowo-
gardzkiego Towarzystwa Miłoś-
ników Ziemi Nowogardzkiej jest 
zbulwersowana tokiem myślenia 
niektórych radnych. 

Odnosi się wrażenie, że po-
wierzono tak ważne zadanie do 
opracowania planu niewłaściwym 
ludziom. Mamy nadzieję, że gmi-
na nie wyda dużej kwoty za in-
fantylny bubel, bo takie wrażenie 
odnosi się na podstawie doniesień 
prasowych.  Autorzy twierdzą, że 
na nowe zadania w latach 2007-
2013 trzeba wyasygnować około 
60 milionów i oni nie wiedzą 
jak zagospodarować taką kwotę, 
dlatego o wiele łatwiej będzie coś 
likwidować i wyburzyć. 

Odnośnie pomnika na placu, 
to czy wiedzą oni z historii jak 
skończyli ci co rozwalali pomni-
ki, palili książki? Każdy pomnik, 
to świadectwo historii. Świadczy 
o różnych zdarzeniach w prze-
szłości. Pisanie na zamówienie 
faktów i wymazywanie ich, źle 
świadczy o ich pomysłodawcach.
Do dzisiaj stoją piramidy, Łuk 
Triumfalny, setki pomników, w 
Berlinie w pobliżu Bramy Bran-
denburskiej stoi czołg i pomnik 
żołnierzy radzieckich, który ni-
komu nie przeszkadza i nic nie 
zasłania. W Nowogardzie pomnik 
trzeba zburzyć, bo autorom coś 
tam zasłania i nie harmonizuje. 
Co mają powiedzieć Ci którzy 
to budowali, a reszta społeczeń-
stwa obserwowała i cieszyła się, 

że coś nowego i ciekawego się 
buduje. Przecież stawiali ten po-
mnik Wasi dziadkowie i rodzice! 
Chyba autorzy w ogóle nie znają 
historii! Wyburzanie pawilonów 
w rejonie ulicy Kościelnej. A 
dlaczego nie pozostałych, po-
dobnych do tych jak „Puchatek” 
przy ulicy 5 Marca, sklepy przy 
ulicy 15 Lutego (wiata z 1956 r.), 
przy ulicy Żeromskiego i wiele, 
wiele innych w naszym mieście.
Jeszcze Wam mało?  Zburzyliście 
już jeden z największych zakła-
dów w Polsce – SPPZ (Krochmal-
nię), Mleczarnię, POM, Przełom, 
Zakład Melioracyjny i wiele in-
nych. 

Miało tu zatrudnienie kilka 
tysięcy ludzi, Nowogard tętnił 
życiem. 

A dzisiaj filcuje się każdego 
dnia. Następuje gwałtowna degra-
dacja miasta. Dobrze, że jeszcze 
nikt z Was nie wpadł na genialny 
pomysł przeniesienia jeziora na 
inny teren. 

Ciekawe skąd my bierzemy ta-
kich ludzi, którzy nam tak dobrze 
życzą doradzając jak bankruto-
wać, wyburzać a nie jak budować 
nowe miejsca pracy. 

Nie jesteście w stanie nawet 
spowodować przymuszenia admi-
nistracyjnego właściciela byłego 
przedszkola do jego zabezpiecze-
nia, bo lada moment może runąć, 
korki samochodowe – a decyzji o 
obwodnicy jak nie było tak niema,  
przejazdy kolejowe w opłakanym 
stanie, kiedyś drogi - dzisiaj tory 
przeszkód, odrapane elewacje 
nawet w samym centrum. 

Plac, który zasłania od strony 
jeziora pomnik to relikt dawnej 
przeszłości chylący się ku upad-
kowi. Czy dekoracją są obiekty 
handlowe na tym placu. Gdzie 

smak architekta miasta? Gdzie 
gospodarcze oko decydentów? 
Najwięcej mają do powiedzenia 
ci, którzy czasowo znaleźli się w 
Nowogardzie. Nic ich historycz-
nie nie utożsamia z miastem. Mają 
swoją fi lozofi ę - namieszać, wyje-
chać pozostawiając mieszkańców 
naszego grodu z problemami 
wymyślonymi przez siebie bez 
poniesienia odpowiedzialności. 
Przy takim postępowaniu władz, 
młodzież zdolna, zmuszona jest 
wyjeżdżać za granicę i tam bu-
dować swoją przyszłość, widząc 
w swoim ukochanym mieście 
marazm, smutek i niegospodar-
ność. 

Kolejny artykuł zdziwił mnie i 
moich przyjaciół, sposobem my-
ślenia i postępowania niektórych 
radnych, którzy mają amnezję wy-
borczą. Zapomnieli całkowicie o 
swoich obietnicach wyborczych. 

Nie szwankuje im jednak pa-

mięć przy ustalaniu diet. 
Przypominają, że od 2002 roku 

nie były podnoszone diety. Wielu 
z Was przecież nie było radnymi! 
Do chwili obecnej od tego czasu 
roczniki statystyczne informują, 
że wzrost cen i usług wynosi 8%. 

To dlaczego podnieśliście swoje 
diety o100 %, kiedy w tym cza-
sie emeryci i renciści otrzymali 
wzrost swoich emerytur  tylko 
o 5 %. 

Wśród radnych znaleźli się też 
tacy, co mają sumienie, pamięć i 
godność. 

Jak to wszystko się ma do ex-
pose  PREMIERA DONALDA 
TUSKA?

Może jednak lokalna 
prasa ponownie przedstawi i 
przypomni obietnice wyborcze 
naszych wybrańców?

Franciszek Karolewski 
Przewodniczący TMZN

Imprezy Mikołajkowe 

i Bożonarodzeniowe
- 4 i 7 grudnia będą dniami  na spor-

towo, ponieważ w tych dniach odbędą 
się Mistrzostwa Rejonu w Mini Piłce 
Ręcznej dziewcząt i chłopców. 
- 5 i 6 grudnia nasza gmina będzie 
gościć gimnazja z Powiatu Golenio-
wskiego w ramach Mistrzostw Re-
jonu w Tenisie Stołowym dziewcząt 
i chłopców Szkół Gimnazjalnych. W 
zawodach będą uczestniczyły Gim-
nazjum nr 1 i nr 3 z Nowogardu, 
którym szczególnie kibicujemy. 

- 6 grudnia 
zapraszamy najmłodszych na spektakl 
„Nowogardzki Ekomikołaj i TIJA 
MARIJA dla Nowogardzkich Dzieci”. 
- 8 grudnia wszystkich kibiców ko-
szykówki zapraszamy do Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących na Streetball 
na hali. 
- 9 grudnia wszystkich amatorów 

dwóch kółek zapraszamy  o godzinie 
11.00 na Stadion Miejski na Kolarski  
Mikołajkowy Wyścig Przełajowy. 

Po kolarskich emocjach 
możemy  odpocząć oglądając o 
godzinie 15.00 i 17.00 widowisko 
mikołajkowe pt. „KRÓLEWNA 
ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNO-
LUDKÓW” w wykonaniu artystów 
z Nowogardzkiego Domu Kultury 
(widowisko to będzie można również 
zobaczyć 10 i 11 grudnia o godzinie 
9.00 i 11.00). 
- 13 i 14 grudnia odbędą się Mis-
trzostwa Gminy w siatkówce dziewcząt 
i chłopców Szkół Gimnazjalnych. 
- 14 grudnia o godzinie 10.00, 11.00 
i 12.00 zapraszamy do Nowogardzk-
iego Domu Kultury na mikołajkowy 
spektakl satyryczny pt. „ZIELONO 
NAM” w wykonaniu artystów z Now-
ogardzkiego Domu Kultury dla grup 
zorganizowanych tj. gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. 
- 16 grudnia o godz. 17.00 artyści 
z Nowogardzkiego Domu Kultury 
zapraszają na spektakl pt. „WIGILIA 
PO STAROPOLSKU”, który odbędzie 
się na scenie ustawionej na Placu 
Wolności.  
- 17 i 18 grudnia nasi gimnazjaliści 
będą ze sobą rywalizować w ramach 
Mistrzostw Gminy w piłce koszykowej.  
- 19 i 20 grudnia podobna rywalizacja 
czeka  dziewczęta i chłopców ze szkół 
podstawowych.
Serdecznie zapraszamy! 

Koordynator ds kultury i sportu 
Liliana Szychowska 

(przyg. do druku LMM)
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KONDOLENCJE

Stanisławowi 
Ratajowi

i jego rodzinie
wyrazy głębokiego 
żalu i współczucia
z powodu śmierci 
ukochanego syna

DARIUSZA
składa

Zarząd i pracownicy 

„PBO-GRINBUD”

Adriance Rataj 
wyrazy głębokiego 

współczucia 
z powodu śmierci 

TATY 
składają koleżanki 

i koledzy 
z klasy 

oraz 
wychowawczyni

KONDOLENCJE

Pokonać AIDS
1 grudnia jest Światowym Dniem walki z AIDS. Mijają kolejne lata 

z tą straszną chorobą, która swą siłą rażenia uśmierca ludzkie istnie-
nia na niemal wszystkich kontynentach. W kanonie chorób cywili-
zacyjnych zajmuje ona jedną z czołowych pozycji. Jak dotąd nauka i 
uczeni wielu dyscyplin nie opracowali skutecznej szczepionki, która 
pokonałaby wirusa HIV. W niniejszym artykule chciałbym jedynie 
przypomnieć, że problem choroby istnieje i ludzie nie powinni o tym 
zapominać. Tworząc historię choroby opierałem się na licznych wy-
wiadach, artykułach, literaturze specjalistycznej oraz konsultacjach 
z lekarzami, specjalistami. Wszystkie wnioski szczegółowo opisałem 
w mojej pracy magisterskiej pt. „AIDS- historia choroby, której nie 
można powstrzymać”. 

AIDS jest międzynarodowym 

skrótem nazwy zespołu nabytego 

niedoboru odporności organi-

zmu na wszelkie zakażenia. Jest 

zaawansowaną postacią zakażenia 

wirusem HIV, który powoduje 

upośledzenie odporności orga-

nizmu człowieka. Od zakażenia 

HIV do wystąpienia choroby zwy-

kle upływa wiele lat a część osób 

zakażonych może w ogóle nie 

zachorować. Pierwszy etap zaka-

żenia nazywany jest zakażeniem 

pierwotnym, które trwa kilka dni 

do kilku tygodni, od momentu 

wniknięcia wirusa do organizmu. 

Przypomina objawami grypę lub 

mononukleozę. Chory ma pod-

wyższoną temperaturę, występują 

bóle mięśni, powiększone węzły 

chłonne oraz uporczywa biegun-

ka. Po wystąpieniu tych objawów 

mogą występować okresy na-

głych załamań. Następuje okres 

utajonego nosicielstwa i może on 

trwać od kilku do kilkunastu lat 

i dłużej. Stwierdzenie zakażenia 

HIV umożliwiają testy – inaczej 

badania krwi, które wykrywają 

przeciwciała – białka wytwarza-

na przez układ odpornościowy. 

Głównymi objawami klinicznymi 

AIDS są nawracające gorączki, 

biegunki, utrata masy ciała, aż do 

skrajnego wyniszczenia, często 

powtarzające się zapalenie płuc 

wywołane drobnoustrojami oraz 

guzy nowotworowe skóry zwane 

mięsakiem Kaposiego. 

Pierwsze kliniczne opisy tej 

choroby pojawiły się w latach 

osiemdziesiątych w prasie me-

dycznej w Stanach Zjednoczo-

nych. Tamtejsi lekarze po raz 

pierwszy odkryli ją w roku 1981 

w środowisku homoseksuali-

stów. Obecnie jej występowanie 

przekracza ramy tego środowiska 

obejmując swym zasięgiem coraz 

większą liczbę ludzi pozostając 

jak dotąd nieuleczalną. Określana 

jest mianem pandemii obejmu-

jąc swym zasięgiem cały świat. 

Jak dotąd leczenie chorych na 

AIDS jest mało skuteczne, a wy-

siłki niewspółmierne do efektów. 

Na podstawie dotychczasowych 

doświadczeń można stwierdzić, 

że wyścig z chorobą jest bardzo 

zacięty. W laboratoriach powstają 

nowe leki, a z drugiej strony wirus 

uodparnia się tworząc coraz bar-

dziej złożone, nowe mutacje. 

Profi laktyka AIDS:

Dla znalezienia odpowiedzi 

na postawione w tytule pytanie 

należy przypomnieć sobie główne 

wiadomości o retrowirusie HIV 

i zastanowić się, jakimi drogami 

wirony mogą przemieścić się z 

organizmu człowieka chorego 

do zdrowego. Od skutecznej 

szczepionki przeciw HIV dzieli 

nas wiele lat, dlatego też jedynym 

sposobem szeroko pojętej pro-

filaktyki zakażeń tym wirusem 

jest zmiana zachowań, które 

powodują przenoszenie infek-

cji, szczególnie dotycxzących 

współżycia seksualnego i przyj-

mowania narkotyków dożylnych.

Wszelkie demonstracje, które 

są wymierzone w AIDS próbują 

uświadomić światu jak groźna jest 

to choroba. Finansowane przez 

rządy państw badania wykazały, 

że zapewnienie dostępu do igieł i 

strzykawek jednorazowego użytku 

zmniejsza liczbę nowych zakażeń 

nie zwiększając liczby osób 

zarzywających narkotyki. Obecnie 

świat świat medyczny i masmedia 

cały czas opracowują i wdrażają 

do życia programy profi laktyczne, 

które mają bezpośrednio wpływać 

na potencjalną ofi arę. 

Zrobiono już bardzo wiele, 

ale czy wszystko? Pytanie to po-

zostawiam bez odpowiedzi...

Ja k  o c h r on i ć  s i ę  pr z e d 

zakażeniem wirusem HIV i 

chorobą AIDS?:  

Reklama i marketing -  mogą 

zasadniczo zmienić obowiązujące 

w danym środowisku normy i 

wpływ na wdrażanie wszechstron-

nej profilaktyki. Przekaz pow-

inien być głównie kierowany do 

młodych ludzi, którzy zaczynają 

współżycie seksualne. Osoby 

te w okresie tzw. burzy hor-

monów często zapominają o 

zagrożeniu chorobą i stają się 

ofi arami zakażenia podczas inic-

jacji seksualnej.

Ułatwienie dostępu do przezer-

watyw – można je rozdawać za 

darmo, wkładając do automatów 

ustawionych w miejscach, które są 

mniej widoczne, tak aby stworzyć 

poczucie prywatności, zachęcajać 

tym samym do zaopatrywania się 

w tego typu środki.

Diagnostyka i późniejsza 

opieka – redukuje ryzykowne 

zachowania wśród zdrowych 

osób, jak wykazały szeroko zak-

rojone badania przeprowadzone 

w kilku krajach rozwijających się. 

Wiele programów badawczych 

obejmujących pary heteroseksu-

alne, w których jeden z partnerów 

jest zakażony wirusem, wykazało 

że fachowe porady mogą skutec-

znie ochronić zdrowego partnera 

prez zakażeniem.

Szeroko pojęte wychowanie 

seksualne – w szkołach, dzięki 

promowaniu bezpiecznego seksu, 

można doprowadzić do faktycz-

nego spadku aktywności seksual-

nej wśród nastoletniej młodzieży. 

Sądzę iż młodzi ludzie, którzy 

zostaną odpowiednio poinfor-

mowani jak domagać się od 

partnera używania prezerwatywy, 

będą mniej skłonni do intymnych 

podbojów, a jeśli podejmą decyzję 

to na pewno po dłuższym zas-

tanowieniu.

 Leczenie uzależnień – pow-

inno być celem priorytetowym w 

dążeniu do zmniejszenia ryzyka 

zakeżenia HIV i innymi choro-

bami zakaźnymi w środowisku 

min. narkomanów stosujących 

narkotyki dożylne. Terapia substy-

tucyjna, jak leczenie uzależnienia 

od heroiny metadonem wyraźnie 

zmniejsza przenoszenie wirusa 

HIV przez wspólne używanie 

strzykawek i igieł.

P r ó b y  w p ł y w a n i a  –  n a 

określone grupy społeczne są 

doskonałym uzupełnieniem ogól-

nej edukacji. Osoby, które mają 

bezpośredni kontakt z chorymi 

i zakażonymi tj. terapeuci, pra-

cownicy socjalni, wolontariusze 

(tzw. street working) itp.

..a co zawodzi w walce? 

 Wpływ pojedyńczych infor-

macji – przynosi mniejszy efekt 

niż wielokrotne, bezpośrednie 

d z i a ł a n i a ,  p r o p a g u j ą c e 

profi laktykę i bezpieczne zach-

owania. Zwłaszcza ludzie młodzi 

muszą nauczyć się stosować 

prezerwatywy oraz bezwzględnego 

żądania aby stosował je partner, 

zanim zmienią w sposób bardziej 

zasadniczy swoje dotychczasowe 

postępowanie.

Propagowanie abstynencji sek-

sualnej – jako jedynego wyjścia 

z sytuacji. Obecne programy są 

tak skonstruowane, by osoby 

uczestniczyły w poznawaniu 

zagadnienia w sposób projek-

cyjny, tzn. Poprzez fi lmy, szkole-

nia, prezentacje multimedialne, 

banery reklamowe itp. Nie ty-

lko poprzez fachową literaturę, 

która była dotychczas bardzo 

skromna.   

Jarosław Bzowy

Sekretarz Stowarzyszenia 

“Akademia Wspierania Inic-

jatyw Obywatelskich”

w Nowogardzie
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 Witamy wśród nas...

W obiektywie  Jana Korneluka  W obiektywie  Jana Korneluka      -  -  Pałacyk  w  SłajsiniePałacyk  w  Słajsinie

Czy  odzyska  swą  dawną  świetność ?Czy  odzyska  swą  dawną  świetność ?

Córka Anny i Dawida 
ur .23.11.07 
ze Świerszczewa

Córka Izabeli Grabowskiej 
ur .23.11.07 
z Osiny

Syn Ireny i Andrzeja Żak 
ur .23.11.07 
z Anielina

Syn Moniki Morsi 
ur .26.11.07 
z Nowogardu

Córka Urszuli Marut 
ur .26.11.07 
z Wojtaszyc

Syn Agaty Szymczak 
ur .27.11.07 
z Grzęzna

Grudzień w Goleniowskim 

Domu Kultury…
- 1 grudnia godz. 19.00 sala 

widowiskowa GDK 

Koncert z okazji 14 Rocznicy 

Klubu Abstynenta „EXODUS”. 

Wieczór wypełniony piosenka-

mi w wykonaniu Piotra Nagiela 

akompaniującemu sobie na gi-

tarze.

Wstęp wolny.

- I połowa grudnia

Goleniowskie Centrum Wolon-

tariatu zaprasza wszystkie dzieci 

na zabawy mikołajkowe w sołe-

ctwach gminy Goleniów. Szczegó-

łowe informacje u sołtysów.

- 5 grudnia godz. 16.00

Uroczysta Gala z okazji Mię-

dzynarodowego Dnia Wolonta-

riusza.

Tego wieczora Burmistrz wręczy 

dyplomy uznania wyróżniającym 

się wolontariuszom. Wstęp wolny.

- 6 grudnia godz. 16.00 Planty 

„Mikołaje są wśród nas”. Wie-

czór uśmiechu i radości wszyst-

kich milusińskich wypełniony 

muzyką śpiewem i tańcem. Pre-

zentacja dorobku artystycznego 

goleniowskich szkół jak i stworzo-

nych przez nie stoisk świątecznych 

oferujących wyroby kulinarne  

oraz świąteczne    rękodzieło ar-

tystyczne. 

Powitanie Mikołaja i wspólna z 

nim zabawa. 

Istnieje możliwość  przekazania 

upominków za pośrednictwem 

naszego Mikołaja. Informacje : 

GDK tel. 091 418 26 88

- 10 grudnia godz. 19.00 sala 

widowiskowa GDK 

Wieczór poetycki pt. „Dygresja 

kłami”.

Młodzi uczniowie goleniow-

skich szkół w przygotowanym 

przez siebie wieczorze poezji, 

chcący poprzez jego wymowę ar-

tystyczną wyrazić zarówno to, co 

ich boli jak i to, co pozwala im o 

tym zapomnieć. Próba połączenia 

buntu z pięknem. Wstęp wolny. 

Opr.LMM

c.d.n.
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REKLAMA

DOM HANDLOWY

„VELES”
zaprasza:

salon glazury,  części samochodowe

pon. – pt. 9.00 – 18.00, sobota 10.00 - 14.00

Nowogard, ul. 5 Marca 7

Tel. 091 39 22 262

Poradnia Medycyny Pracy 

NZOZ „SANUS” 
pokój. 210 w Przychodni 

(ul. Kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profi laktyczne, wstępne, okreso-

we i kontrolne pracowników

- badania do książeczek zdrowia

- badania kierowców wszystkich kategorii

- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia

UWAGA ABSOLWENCI!!! 

CENY PROMOCYJNE!

Rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

DORADZTWO PRAWNE 
opinie prawne, pisma procesowe,

wnioski do sądu i komornika, 
umowy, testamenty

ul. 3 Maja 55 (na przeciw księgarni) 

Czynne pon – pt w godz. 930 – 1600 

tel. 0503 61 77 39 
N I S K I E  C E N Y ! ! !

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

zleci 
wykonanie pokrycia dachu 
blachą dachówko podobną 

o powierzchni 828,00 m 2 z 
ołaceniem i ociepleniem na bu-
dowie sali widowiskowo - spor-
towej w Reczu.
Szczegółowe informacje można 
uzyskać osobiście lub telefonic-
znie w biurze “PBO-GRINBUD” 
Sp. z o.o. ul. Bohaterów Warsza-
wy 103 telefon 091 57 92 630
1. Wanda Krysiak - tel. 091 57 92 637

Nowogard 
ul. Kościuszki 35
tel/fax: 091 39 27 466; kom. 0607 697 048

Sprzedaż i serwis 
komputerów i kas fi skalnych

PHU SMJ
Serocki Mariusz

Naprawa 

i konserwacja 

podwozi
Mechanika i blacharstwo

Michał Jankowski

Wojtaszyce 37

 Tel. 0788 667 958, 661 283 227

Biuro Usług Finansowych
SKARBIEC

Plac Wolności 9 pok. 7A
Kredyt:

• konsolidacyjny • gotówkowy
 • samochodowy

Tel. 695 770 724
Do 5000 na dowód

Szczecińskie Stowarzyszenie 

Sympatyków 

Snookera 

zaprasza 

młodzież w wieku 
10-15 lat chętną 

do nauki gry. 

Wszelkie informacje 

pod numerem 

tel. 0606 26 77 52.

P.H. HURTPOL 
ul.Młynarska 1a Nowogard 

zatrudni 
magazyniera 

z uprawnieniami na wózki widłowe 

Wymagania: wykształcenie średnie, do-
świadczenie w pracy magazynowej.

Oferty: kadry@hurtpol.pl  
lub 091 579 29 18.

Ośrodek Wypoczynkowy

„SARNI LAS”
zaprasza na

BAL 

SYLWESTROWY
Mamy jeszcze

wolne miejsca!

Rezerwacja pod numerami: 
091 39 25 943, 0503 150 300

Blacharza samochodowego 

i elektromechanika 

przyjmę do pracy. 

Tel. 0605 276 271

SALON
 FRYZJERSKO–KOSMETYCZNY

• tipsy • manicure • pedicure
• trwałe prostowanie włosów 

• przedłużanie i zagęszczanie włosów

Tel. 693 060 872
ul. Armii Krajowej 27B

Zapraszamy w godz. 8.00 – 18.00

BIURO 

pilnie zatrudni 
księgową
Informacje: 

tel. 0603 634 947, 091 39 103 77

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 Nowo-

gardzkiego Domu Kultury (pracownia plastyczna gabinet nr 2), Plac Wol-
ności 7, dostarczy do dnia 13 grudnia 2007 r. stroik świąteczny wykonany 

z materiałów różnych, dowolną techniką.
Komisja powołana przez organizatorów dokona oceny prac biorąc 

pod uwagę względy estetyczne, 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 14 grudnia 2007 roku w Nowogardzkim Domu Kultury

Wyniki Konkursu ogłoszone będą na naszej stronie internetowej Nowogardzkiego 
Domu Kultury: www.ndk.pl oraz w prasie lokalnej w miesiącu styczniu 2008 r. Nagrodzone 
osoby zapraszamy do odbioru nagród w gabinecie plastycznym (sala nr 2 - podpiwniczenie)                      

w Nowogardzkim Domu Kultury.

Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych 
na konkurs!
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KOMIS RZECZY UŻYWANYCH
- meble

- elektronarzędzia
-sprzęt AGD

- i inne

Osina
pon. – niedziela

9.00 – 17.00

P.U.H. GRUND-MAX
 Przyłącza: 

- energetyczne

- wodno-kanalizacyjne

- gazowe

- przeciski, 

  przewierty sterowane

- wbijanie rur stalowych

- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359

Kom. 0691 281 950

Gabinet Kosmetyczny 

BIOQUELL & SPA
• Tipsy (parafi na gratis)

• zabiegi wyszczuplające

• zabiegi redukujące cellulit

• sauna

tel. 0663 593 998, ul. 3 Maja 55 

(wejście od ul. Zielonej, vis a vis „La Laterna”)

 

Zapraszamy od 8.00. do 16.00.

ul. 3 Maja 31
tel. 091 39 26 622, 0601 190 270

72-200 Nowogard

Geo-Gis-Projekt Sp. z o.o.

Skanowanie A 0
Kserokopie A 0

Drukowanie wielkoformatowe
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NIERUCHOMOŚCI
• Kupię dom w Nowogardzie może 

być połowa lub piętro. 607 066 425.
• Kupię połowędomu lub piętro w 

Nowogardzie. Tel. 606 265 333.
• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe, 

104 m kw. Tel. 602 474 266.
• Do wynajęcia stoisko handlowe. Tel. 

604 977 144.
• Kupię ziemię orną. Tel. 513 045 346.
• Kupię mieszkanie 3 pokojowe bez-

czynszowe. 600 897 758.
• Poszukuję do wynajęcia mieszkanie 2 

pokojowe. Tel. 0604 86 73 63.
• Młode małżeństwo z dzieckiem wy-

najmie 2 pokoje lub kawalerkę. Kon-
takt 785 630 280.

• Do wynajęcia lokal handlowy 125 
m kw w centrum miasta, może 
być z funkcjonującą fi rmą. Tel. 
607 504 083.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe o 
powierzchni 67,7 m kw w bloku przy 
ul. 15 Lutego. Tel. 0605 423 085 po 
godz. 15.00.

• Zamienię mieszkanie 3 pokojowe 67 
m kw, centrum (ładne) na IV piętrze 
na I piętro z dopłatą. Może być do re-
montu. Tel. 0506 369 963.

• Kupię lub wynajmę garaż. Tel. 
509 890 292.

•  Obiekt warsztatowo-magazynowo-
biurowy o pow. 1000 m kw, działka 1 
ha, w miejscowości Boguszyce sprze-
dam, 200 000,00 zł + VAT. Tel. 0696 
422 350.  

•  Wykupię zadłużone mieszkanie w 
Nowogardzie tel. 0513 164 203. 

•  Zamienię M2 w Osowie na kawalerkę 
w Nowogardzie. Tel. 091 39 21 823. 

• Szukam mieszkania do wynajęcia. 
607 934 481.

MOTORYZACJA
• Sprzedam Skodę Favorit, rok prod. 

1991, cena do uzgodnienia. Tel. 
607 647 892 po 16.00.

• Sprzedam Polonez 1990r., czerwony, 
Tel. 0667 196 505, 091 39 109 90. 

•  Sprzedam opony zimowe 16/55/205 
w dobrym stanie. 0608 337 427. 

• Sprzedam samochód po wypadku lub 
na części Renault 19. Tel. 602 347 585 
lub 888 704 185.

• Sprzedam VW Polo fox, 1992 r., poj. 
1043, gaz, centralny zamek, stan 
dobry, cena do uzgodnienia. Tel. 
606 751 939.

• Sprzedam samochód ciężarowy Re-
nault Modliner M 180.12, poj. 6100, 
diesel, rok prod. 1999, przebieg 
700000 km. Kontakt 516 028 229.

• Sprzedam garaż blaszany 3x5. 
691 821 130.

• Sprzedam Chrysler Voyager, 1997 r., 
2,4 benzyna + gaz, do remontu, cena 

7900 zł. Tel. 600 298 522.

ROLNICTWO 
 

• Kupię jęczmień, pszenżyto i mieszan-
kę zbożową. Tel. 662 753 824.

• Sprzedam: snopowiązałkę, młocarnię, 
presę do słomy, dojarkę, sieczkarnię, 
dołownik. Tel. 091 39 18 270.

• Sprzedam tuczniki – dostępna cena. 
Tel. 694 921 200.

•  Sprzedam ziemniaki „bryza”, Andrzej 
Sawicki, Olchowo 21. Tel. 091 39 
21 595. 

• Sprzedam: 2,5 ha łąki, 2,5 ha ziemi or-
nej, owies, mieszankę (pszenica, jęcz-
mień). Długołęka. Tel. 663 212 981.

• Sprzedam prosięta. Tel. 0781 441 089.
• Sprzedam gospodarstwo rolne 15 ha, 

talerzówkę podnoszoną ciężką – szer. 
2,50; ciągnik Białoruś „80”; kultywa-
tor z wałkiem szer. 2,60; pług trzy-
skibowy – polski; ziemniaki 0,60/ kg. 
Tel. 667 839 291, 091 39 117 82.

• Sprzedam prosiaki, warchlaki, ogra, 
ciągnik C-380, ciągnik Fortschritt, 
prasa „polska”. Tel. 091 39 18 065.

• Sprzedam tuczniki. 602 267 382.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kos-

malski, Nowogard Poniatowskiego 
7. Tel. 091 39 21 110, 603 584 553.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 
Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ I AKUPRESURA – wizyty 
po uzgodnieniu terminu i godziny z 
pracownikiem Gabinetu Kosmetycz-
nego w Nowogardzie, ul. Zielona 3, 
tel. 091 39 20 714. Możliwość dojazdu 
do klienta.

• Tipsy żelowe – tanio – 609 464 332.
• Spulchnianie gleby glebogryzarką 

działkowiczom oferuje inżynier rol-
nik, cena 0,50 zł/ 1 m kw powierzch-
ni – do uzgodnienia. Tel. kom. 
600 653 124.

• TIPSY – tanio i profesjonalnie. Tel. 
504 589 679.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. Tel. 091 39 72 575, 695 085 470.

• Usługi remontowo-budowlane. Tel. 
784 053 493.

• Usługi budowlane: remonty mieszkań 

– kafelki, wykończenia. 693 021 097.
• Profesjonalny montaż zestawów sate-

litarnych. Tel. 600 228 038.
• Sprzątanie. 884 171 109.
• Gabinet kosmetyczny: tipsy, pedicu-

re, henna. Boh. Warszawy 103a. Tel. 
0697 408 391.

•  Sprzedam nowe meble sklepowe 
na stelażu metalowym Tel. 0694 
325 416.

•  Usługi transportowe, kraj, za-
granica, przeprowadzki tel. 0694 
325 416. 

• Wykonuję: tynki cementowo-wapien-
ne i wykończenia wnętrz. Tel. 505 94 
17 65.

PRACA
• Firma PPUH Giejbo Goleniów za-

trudni mechanika samochodów oso-
bowych. Tel. 606 948 278, 091 407 33 
07.

• Restauracja Przystań zatrudni bar-
mana/barmankę. Dobre warunki 
płacowe. Tel. 091 39 20 221.

• Firma zatrudni kierownika sieci 
sklepów. Tel. 512 131 575.

• Przyjmę krawcowe do szycia plan-
dek. 0605 276 271.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub po-
mocnika. Tel. 603 366 286.

•  Zatrudnię do roznoszenia ulotek w 
Nowogardzie tel. 513 164 203. 

•  Bar „Barnim” zatrudni kucharza/
kucharkę tel. 0663 979 397. 

• Potrzebne opiekunki do pracy w 
Niemczech. Tel. 091 39 21 538.

• Zatrudnię kobietę po szkole han-
dlowej lub z doświadczeniem do 
pracy na stoisku odzieżowym. 
692 683 475.

INNE
• Sprzedam szczenięta pudelki minia-

turki. 697 992 605.
• Sprzedam szafę chłodniczą i wagę 

elektroniczną. 66 88 222 56.
• Sprzedam telefon komórkowy Nokia 

3220, ładowarka, cena 150 zł. Tel. 
605 522 340.

• GRZEJNIKI c.o. panelowe, 2-pły-
towe, do mieszkania, domku, różne 
rozmiary, także nietypowe, nowe 
i używane. Tel. 091 46 00 518 lub 
501 466 467.

• JUNKERSY gazowe, do kuchni, 
łazienki, wersja świeczkowa lub 
elektroniczna na gaz ziemny lub 
propan, cena od 400 zł. Tel. 091 46 
00 518 lub 0501 466 467.

• ELEKTRYCZNE przepływowe 
podgrzewacze wody – 380 V, fi rmy 
AEG, Vaillant, moc 18-21 kw, małe 

gabaryty, idealne do domku, baru, 
cena od 150 zł. Tel. 091 469 03 38 
lub 0501 466 467.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, wi-
szące lub stojące – ogrzewanie lub 
dwufunkcyjne (ogrzewanie + ciepła 
woda) używane z gwarancją, serwi-
sowa oraz GAZOWE podgrzewacze 
wody 130-190 litrowe, stojące ideal-
ne gdzie jest kilka łazienek (domek). 
Tel. 091 46 00 518 lub 0501 446 467.

• Sprzedam foksteriery. 661 597 619.
•  Sprzedam gołębie ozdobne tel. 0510 

828 002. 
• Sprzedam drewno opałowe. Tel. 

692 928 098, 602 598 403.
• Sprzedam Yorka, 8 tygodniowe szcze-

nię, samodzielne, po rodowodo-
wych rodzicach. Tel. 508 517 010 lub 
509 307 702.

• Sprzedam tanio nowy piec olejowy 
S-115U, moc 21 kW ze zbiornikiem o 
poj. 1000 litrów. Tel. 608 595 113.

• Owczarek niemiecki, samiec, z rodo-
wodem, czarno podpalany, mocnej 
budowy, wiek półtora roku, czujny 
oraz suczka 5 miesięcy, czarno podpa-
lana – sprzedam. Tel. 091 39 21 828.

• Sprzedam telefon Sony Ericson k700i, 
etui, bloototh, słuchawka, okablowa-
nie, ładowarka, nowa bateria (na gwa-
rancji), w pudełku, zadbany, cena 380 
zł. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyjne 
Lexmark x 5470, na gwarancji, cena 
450 zł. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI FILM 
FINE PIX S6500, na gwarancji, cena 
1450 zł. Tel. 605 522 340.

• Wydzierżawię halę – 100 m kw, hala 
z maszynami stolarskimi; sprzedam 
przyczepę 6 t; żuraw o ładowności 2,5 
t. Tel. kont. 694 484 485.

OG£O SZE NIA 
DROB NE

Zadbaj o przegląd 
swojego 

samochodu
na zimę - już czas!

Zadzwoń przyjedź!

REKLAMA
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Cyfrowy druk Cyfrowy druk 
kolorowy kolorowy 

KKSSEERROO  KKOOLLOORROOWWEE
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

HIT SEZONU !
POŻYCZKĘ NA 

OSWIADCZENIE

Sprawdź Sam

Do 20 tys. na oświadczenie ze 
zgodą współmałżonka na wniosku

Długi okres kredytowania - 8 lat

Do 10 tys. - na oświadczenie o 
dochodach - bez zgody małżonka

Możliwość konsolidacji całkowitej 
lub częściowej

Uwzględnianie wszystkich 
źródeł dochodu



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

30.11-3.12.2007 r. 13

Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 45

Rozwiązanie końcowe utworzą litery z pól oznaczonych czytane kolejno rzędami

Rozwiązania krzyżówki nr 45 – SERCEM NIKT NIE RZĄDZI- nadesłali: 
Maria Wawreńczuk, Stanisława Pokorska, Joanna Rojek, Bogdana Walewska, Maryla Piątek, Andrzej 

Leszczyński, Cezary Kubisz, Szczepan Falaciński (także 44), Teresa Powalska, Władysława Kubisz, 
Franciszek Palenica, Józef Górzyński, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Magdalena Czupryńska, Andrzej 
Włodek, Natalia Chruściel, Agnieszka Kotynia, Maria Gortat, Bogumiła Urtnowska, Patrycja Żóralska, 
Cecylia Furmańczyk, Jerzy Zawadzki, Maria Gortat.  

Prenumeraty „DN” na grudzień wylosowali:
- Maryla Piątek,
- Maria Wawreńczuk,
- Maria Gortat.

Gratulujemy!

Słodycze
Najpierw – słodka trzpiotka,
Potem – kobitka słodka, 
Na końcu – idiotka.

Parafi anin
Są ludzie, którzy, gdy im jesteś przyjacielem,
Nawet i geniusz przyznają ci śmiele.
Lecz inny za to,
Choćby najsłodszą raczył ich kantatą,
Nie tylko nie doczeka się od nich uznania,
Lecz wyczuć w nim, co piękne, 
każdy z nich się wzbrania.
Może kogo tym urażę,
Lecz zamiast fantazji, 
w życiu tę prawdę wykażę.
Kaznodzieja raz w świątyni
(Krasomówstwo następcą Platona go czyni)
Uczył dobroci swój wierny lud.
Z ust wymowa płynęła 
mu słodka jak miód,
A w niej jaśniała prawda, czysta, b
ez udania
I pasmem złotym
Niosła w niebo ich myśli, wszystkie odczu-

wania
I odsłaniała próżność świata i lichotę.
I oto koniec pasterskiej przemowy,
Wszyscy w nią zasłuchani, 
w niebo wznieśli głowy,
Nie czując w uniesieniu 
i w serca zachwycie
Łez ciekących z ócz obfi cie.
A kiedy wierni z domu wylegli Bożego:
„Ach jakiż to piękny dar! –
Mówi jeden do drugiego –
Co za słodycz! Jaki żar!
Jak mocno kaznodzieja 
do serc ludzkich puka!
Ale sąsiedzie, z ciebie twarda sztuka.
Na twarzy ni śladu łzy.
Czy go nie rozumiałeś?” – 
„Rozum mieć potrafi ę.
Ale po cóż płakać mi?
Przecież gdzie indziej mam parafi ę.”

Oko pańskie
„Żołnierz strzela – Pan Bóg kule nosi”.
Z przysłowia tego wniosek,
To sprawa oczywista,
Najgorzej to ma strzelec – ateista.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

ROZK£AD JAZDY PKP 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
Gryfi ce 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)

In for ma cja tu ry stycz na
 - 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-ka na l. (PUWiS)
 - 091 392 08 79

Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świą tecz ne 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

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 

„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  peł nio-
ne w budynku starej przychodni (głów ne 
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 Ka zi mierz 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 Dzie ci, 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, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 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 Spor tu
 - 091 392 54 64

Urząd  ds. Ko mu ni ka cji  - 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 

Bezpłatne LO dla Dorosłych - ul. ZIELONA 

 - 091 392 66 91

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe 
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych - 3 MAJA  
 - 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 Ogól no kształ cą cych  
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

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 Miej ska  - 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 02Ukazuje się w piąt ki na te re nie gmin: 

No wo gard,  Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel-

ny, Karina Czernicka sekretarz redakcji, 

Andrzej Gar gu liń ski. Redaktor techniczny Jarosław Dąbrowski.  Współ pra cu ją: 

Sta ni sław Ma rek, Hen ryk Szczu pak, Lesław M. Marek, Jan Korneluk, Ireneusz 

Karczyński. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, 

tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: poligraf@post.pl. Wy daw ca, 
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i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN 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 BU SÓW
ATM  s.c. Przewozy szkol ne, pracownicze i wy ciecz ki 

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-Go le niów-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-No wo gard 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-No wo gard
Kursy od poniedziałku do so bo ty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
Kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

ROZK£AD JAZDY PKS
NOWOGARD - Szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 

9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 

17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.

SZCZECIN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 

10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 

16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 

20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-

nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 

PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

Informacja PKS 091/39-21-887 lub 091/46-98-315

Ważny od 24.06.2007r.

     Nowogard 9.11.2007r.

OFERTY PRACY 
PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Piekarz cukiernik
2. Pracownik produkcji
3. Krawcowa
4. Kierownik sieci sklepów
5. Barman – kelner
6. Kierownik rejonowy
7. Sprzedawca
8. Pracownik fermy, trak-

torzysta
9. Robotnik budowlany
10. Pracownik utrzymania 

czystości 
11. Magazynier
12. Rejestratorka medyczna, 

pomoc w punkcie optycznym 

 OFERTY PRACY Z REJONU

1. Stolarz ( Kałużna )
2. Traktorzysta, mechanik 

maszyn rolniczych, prac. gospo-
darczy (Pucice)

3. Elektryk (Rurka)
4. Doradca klienta (Szczecin)
5. Przedstawiciel handlowy ( 

Szczecin )
6. Wartownik – konwojent 

(Stargard Szczeciński)
7. Ślusarz, stolarz (Szczecin 

– Dąbie)

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o 
promocji zatrudnienia i instytucji rynku 
pracy ( Dz. U. z 2004r. Nr. 99, poz. 1001 
z późn. Zm.) 

Zobowiązuje pracodawców do: 
Art. 36 ust. 5, „ Pracodawcy są 

obowiązani na bieżąco informować 
powiatowe urzędy pracy właściwe ze 
względu na siedzibę pracodawcy o 
wolnych miejscach zatrudnienia lub 
miejscach przygotowania zawodowego. 
Informując o wolnych miejscach za-
trudnienia lub miejscach przygotowania 
zawodowego, pracodawcy nie mogą 
formułować wymagań dyskryminujących 
kandydatów ze względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, rasę, pochodzenie 
etniczne, narodowość, orientację 
seksualną, przekonania polityczne 
i wyznanie religijne lub względu na 
przynależność związkową.”

Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca przed za-
trudnieniem osoby lub powierzeniem jej 
innej pracy zarobkowej jest obowiązany 
uzyskać od niej pisemne oświadczenie 
o pozostaniu lub nie pozostaniu w 
rejestrze bezrobotnych  poszukujących 
pracy, a osoba podejmująca pracę jest 
obowiązana złożyć takie oświadczenie.” 

Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest 
obowiązany zawiadomić w formie 
pisemnej, w okresie do 5 dni, właściwy 
powiatowy urząd pracy o zatrudnieniu 
osoby zarejestrowanej jako bezrobotna 
lub o powierzeniu jej innej pracy zar-
obkowej
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Mikołajkowy Wyścig Kolarski
Urząd Miejski w Nowogardzie serdecznie zaprasza na 

„MIKOŁAJKOWY KOLARSKI WYŚCIG PRZEŁAJOWY”, który odbędzie 
się  9 grudnia 2007 (niedziela) w Nowogardzie na terenie Stadionu Mie-
jskiego w Nowogardzie. Wyścig przewidziany jest dla dzieci i młodzieży 
szkolnej oraz sympatyków kolarstwa. Start I grupy o godz. 11.00. Organi-
zator przewiduje atrakcyjne nagrody. 

W wyścigu mogą startować zawodnicy kategorii: szkoły podstawowe, 
gimnazja, open ( z aktualnymi książeczkami zdrowia) Wyścig będzie roz-
grywany zgodnie z przepisami sportowymi P.Z.Kol.
- Szkoły Podstawowe - ( rocznik 95 i młodsi) - 20 minut
- Gimnazja – (rocznik od 92 do 94) – 30 minut
- Open – (rocznik 91 i starsi) - 40 minut
Ilość i rodzaj nagród oraz wykaz fundatorów pucharów będą podane 
bezpośrednio przed wyścigiem
Zawodnicy i osoby towarzyszące uczestniczą w zawodach na koszt własny
Zgłoszenia do wyścigu będą przyjmowane bezpośrednio 1 godzinę przed 
wyścigiem
Zawodnicy i osoby towarzyszące uczestniczące w wyścigu na własną 
odpowiedzialność powinny mieć ubezpieczenie OC i NW. Zawodników 
obowiązują kaski kolarskie.  
Wszelkich informacji na temat Mikołajkowego Kolarskiego Wyściu 
Przełajowego udziela Liliana Szychowska - Koordynator ds.sportu w 
Urzędzie Miejskim - tel. 091 39 26 245

Opr. LMM

Turniej piłkarski szkół podstawowych

Długołęka najlepsza
Działający przy Szkjoel Podstawowej nr 2 Uczniowski Klub Sportowy 

„Dwójka” już od sześciu lat organizuje turniej halowej piłki nożnej dla 
uczniów szkół podstawowych. Kolejną edycję zawodów mamy już za sobą. 
W tym roku najlepiej wypadli młodzi piłkarze z Długołęki.

Ruszyła liga LZS

Aktualna tabela:
1. Ostrzyca 3 6-0,
2. Błotno 3 5-0,
3. Oldboje 3 4-0,
4. Osowo 3 3-1,
5. Długołęka 3 2-0,
6. Karsk 3 2-0,
7. Miętno 3 2-0,
8. Wołowiec 3 2-0,
9. Dąbrowa 1 1-1,
10. Słajsino 1 1-1,
11. Jarchlino 0 0-2,
12. Kulice 0 0-2,
13. Sikorki 0 0-2,
14. Wyszomierz 0 0-2,
15. Nowogard 0 1-3,
16. Żabowo 0 0-4,
17. Wojcieszyn 0 0-5,
18. Wierzbięcin 0 0-6.

Tegoroczna edycja halowych rozgrywek LZS, tradycyjnie już zorganizo-
wanych w hali Zespołu Szkół Pondgimnazjalnych, cieszy się sporym powo-
dzeniem. Do rozgrywek zgłosiło się aż osiemnaście zespołów.

Jak to zwykle bywa w tego typu 
turniejach po pierwszej kolejce 
liderem zostaje ta drużyna, która 
najdotkliwiej potraktuje rywala. 
Tym razem udało się to Ostrzycy. W 
meczu z Wierzbięcinem strzeliła aż 
sześć goli. Tylko nieco mniej, bo pięć 
bramek zaaplikowali Wojcieszynowi 
zawodnicy występujący jako Błotno, 
a cztery razy po strzałach Oldbojów 
piłkę z siatki wyciągał bramkarz z Ża-
bowa. Swoje mecze wygrały również 
ekipy z Osowa, Wołowca, Długołęki, 
Miętna i Karska. Spotkanie Dąbrowy 
ze Słąjsinem zakończyło się remisem 
1:1.

Pozostałe wyniki meczów:
Nowogard – Osowo 1:3,
Wojcieszyn – Błotno 0:5,
Wołowiec – Wyszomietrz 2:0,
Wierzbięcin – Ostrzyca 0:6,
Dąbrowa – Słajsino 1:1,
Żabowo – Oldboje 0:4,
Długołęka – Kulice 2:0,
Jarchlino – Miętno 0:2,
Karsk – Sikorki 2:0

Andrzej Garguliński

W turnieju rozegranym w hali 
sportowej Szkoły Podstawowej nr 
1 wzięło udział osiem zespołów, 
których barwy reprezentowało 86 

zawodników. Zespoły uczestniczące 
w z zawodach zostały podzielone na 
dwie grupy. Tam systemem „każdy 
z każdym” walczyli o awans dający 
prawo do gry o miejsca na podium. 

W półfi nałach znalazły się zespoły 
ze Szkoły Podstawowej w Długołę-
ce, pierwszy zespół nowogardzkiej 
Szkoły Podstawowej nr 1 oraz dwa 
zespoły UKS „Dwójka”. Ostatecznie 
w fi nale zespół z Długołęki 
pokonał 2:0 zespół Szkoły 
Podstawowej nr 1. Trze-
cie miejsce zajął pierwszy 
zespół UKS „Dwójka” po-
konując w bratobójczym 
pojedynku drugi zespół 
tego klubu 3:0.

„Poprzez halowe granie 
młodzież mogła przyjemnie 
i pożytecznie spędzić czas 

wolny, a kibicom dać wiele zado-
wolenia. Była to chwila spotkania z 
kolegami z innych szkół i porównania 
swoich sportowych umiejętności. – 

mówi opiekun UKS 
„Dwójka” Grzegorz 
Górczewski - W 
ostatnim czasie uka-
zały się informacje 
na temat składania 
wniosków o pozy-
skiwanie środków 
i sprzętu sporto-
wego niezbędnego 
do działalnośc i 
statutowej klubów 
i organizacji spor-
towych. Niestety, 
nie wymieniono w 
tych informacjach 
UKS „Dwójka” . 
Pierwsze wnioski 
złożyliśmy już pod 
koniec ubiegłego 

roku i na początku bieżącego za-
równo do Ministerstwa Sportu jak i 
Urzędu Marszałkowskiego. Wcześniej 
otrzymaliśmy sprzęt do piłki nożnej i 
unihokeja.”

Kolejna impreza piłkarska dla ucz-
niów szkół podstawowych „ Mikołaj 
czeka” odbędzie się 8 grudnia w hali 
sportowej Szkoły Podstawowej nr 1.

Andrzej Garguliński

Końcowa klasyfi kacja turnieju:
1. SP Długołęka – op. R. Urtnowski,
2. SP 1 Nowogard I – op. B. Wawryczuk,
3. UKS Dwójka I – op. G. Górczewski,
4. UKS Dwójka II – op. G. Górczewski,
5. SP 4 Nowogard – op. W. Buczyński,
6. SP 1 Nowogard II – op. B. Wawryczuk,
7. SP Strzelewo I – op. W. Kondraciuk,
8. SP Strzelewo II – op. W. Kondraciuk.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników turnieju 

Drużyna z Długołęki



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16 M - Nr 93 (1630)

REKLAMA

—KWADRAT——KWADRAT—
ul. Armii Krajowej 49

NOWOGARD
Tel. 091-39-21-470

(po byłej przychodni)

MEBLEMEBLE
dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

Transport gratis na terenie miasta Serdecznie zapraszamy

ul. Warszawska 9

NOWOGARD
Tel. 091-39-25-476

PIWNICA BIEDRONKA (główne wejście)

Str efy
przyjaznych

cen

NIE PRZEPŁACAJ - KUPUJ TYLKO U NAS

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIXBETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY

Gryfice, ul. Bracka
(środkowy budynek trojaków)

tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

tel. 091 392 12 77,tel./fax 091 392 56 39

FABRYKA
OKIEN
I DRZWI PCV
Nowogard
ul. 3 Maja 31

CM

LEKARZ LEKARZ 
UROLOGUROLOG

przyjmuje w czwartki 
dwa razy w miesiącuw 
NZOZ “PRAXIS” przy 

ulicy Dworcowej 2
w Nowogardzie. 

Rejestracja codziennieRejestracja codziennie
pod nr. telefonu pod nr. telefonu 
(091) 392 07 87.(091) 392 07 87.

Czyżby kolejna kampania 

wyborcza
Od wyborów parlamentarnych mi-

nęło już ponad miesiąc, a na jednym z 
bloków przy ulicy Armii Krajowej – w 
zależności od preferencji politycznych 
– straszy bądź zachwyca gigantyczna 
twarz sekretarza generalnego SLD 
Grzegorza Napieralskiego. Dlatego 

przypominamy, że ordynacja wy-
borcza wyraźnie mówi, że komitety 
powinny uprzątnąć plakaty i bilbordy 
trzydzieści dni po zakończeniu kam-
panii. Chyba, że LiD nadal prowadzi 
jakąś kampanię.

Ag
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czytaj na s. 2

Kolejny ambitny plan

czytaj na s. 3

Nowogard - 
Szanse Bezdroży

czytaj na s. 4

Inwazja misiów
w SP 2

czytaj na s. 5

Gimnazjum nr3 
- poznają by 
pamiętać

Tak naprawdę 
działo się wiele 

Nowogard 
ul. Kościuszki 35
tel/fax: 091 39 27 466; kom. 0607 697 048

Sprzedaż i serwis 
komputerów i kas fiskalnych

PHU SMJ
Serocki MariuszWładze Nowogardu poważnie wzięły sobie do serca potrzebę poprawy wyglądu miasta i sensownego zagospo-

darowania przestrzeni. Po planie rewitalizacji, modernizacji terenu nad jeziorem zajęły się polaną między ulicą 
Kowalską a Zamkową, tuż przy nowogardzkich szuwarach. Plany są ambitne tyle, że tak jak w poprzednich przy-
padkach na razie pozostają tylko planami.

Zgodnie z opracowaną koncepcją 
polana, na której do tej pory roz-
stawiane są namioty cyrkowe, ma 
się stać miejscem do wypoczynku i 
rekreacji z prawdziwego zdarzenia. 
Przygotowany projekt robi wrażenie. 
Mają się tam znaleźć boisko do piłki 
nożnej, koszykówki, siatkówki i kort 
tenisowy. Po wielu latach oczekiwań 
i obietnic amatorzy jazdy na rolkach, 
deskorolce czy bmx-ach mają szansę 
na swój wymarzony skatepark ze 
ścianami do graffiti. Skarpy, co na-
turalne i mało odkrywcze, przezna-
czone zostały do zjazdów na sankach. 
Będą tam miejsca do wypoczynku i 

grillowania, a nawet oczko wodne. 
Teren ma być pokryty zielenią i 
oświetlony.

Plac będzie poprzecinany siecią 
ścieżek betonowych i żwirowych a 
całość okalać będzie 400 metrowa 
bieżnia.

Jak widać plany są ambitne, a za 
ambicję trzeba płacić. Dlatego ta 
kosztowna inwestycja ma być reali-
zowana w kilku etapach.

„Chcemy zrobić coś na prawdę faj-
nego. – mówi burmistrz Kazimierz 
Ziemba – Jest to poważna inwestycja 
i dlatego chcemy zrobić ją w kilku 
etapach. Teren jest podmokły więc 

najpierw trzeba go odwodnić. Oczy-
wiście chcemy do tego pozyskać unijne 
fundusze, bo niezbędną część naszych 
pieniędzy mamy zabezpieczoną w 
budżecie.”

Plan rewitalizacji ma poprawić 
wygląd naszego miasta, koncepcja 
szczecińskich architektów stworzy z 
naszego jeziora prawdziwą perełkę, 
a do tego przy szuwarach powstanie 
kompleks rekreacyjno – sportowy. 
Pięknie. Nic tylko przyklasnąć. Po-
jawia się tylko jedno „ale”. Od plano-
wania do realizacji droga jest bardzo 
długa. Oby obyło się bez zadyszki.

Ag

Koncepcja zagospodarowania terenu między 
ulicą Kowalską a Zamkową (źródło-UMiG)

czytaj na s. 6

Optymizm 
Marcina Miklasa

czytaj na s. 11

Tragiczny 
wypadek 
pod Żabowem

W niedzielę w wyniku wypadku samo-
chodowego zginął mieszkaniec Żabowa... 
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kaleNdariUm
27 lisToPada
imieniny: Achacjusz, Achacy, Astryda, 
Bernardyn, Damazy, Dominik, Franciszek, 
Gustaw, Gustawa, Jakub, Jozafat, Maksym, 
Maksymilian, Oda, Stojgniew, Walerian, Wa-
lery, Wergilia, Wergiliusz, Wirgilia, Wirgiliusz, 
Zygfryd, Zygfryda i Żaneta.

28 lisToPada
imieniny: Andrzej, Bazyli, Eustachy, Feliks, 
Gościrad, Grzegorz, Jakub, Krescencjusz, 
Krescens, Krescenty, Kwieta, Lesław, Lesława, 
Manswet, Piotr, Radowit, Rufus, Sostenes, 
Stefan, Teodora, Tristan, Urban, Walerian, 
Zdziesław i Zdzisław

29 lisToPada
imieniny: Błażej, Błażeja, Bolemysł, Dionizy, 
Filomen, Franciszek, Fryderyk, Klementyna, 
Pafnucy, Paramon, Przemysł, Radbod, Saturnin, 
Siedlewit, Syzyniusz i Walter.
Święto Podchorążego

Kronika policyjna 

Punkt Konsultacyjny Interwencji Kryzysowej 
przy Parafii św. Rafała Kalinowskiego, 

ul. Jana Pawła II w Nowogardzie
Tel. 662 959 640

czynny 
poniedziałek od 16.00 do 19.00

czwartek od 15.00 do 19.00

Pracownikom Ośrodka 
Pomocy Społecznej 

w Nowogardzie 

z okazji Dnia Pracownika 
Socjalnego 

satysfakcji  w pracy
zawodowej 

oraz wszelkiej 
pomyślonościi  

w życiu osobistym 
życzy 

BurmistrzNowogardu 
Kazimierz Ziemba

życzeNia

W dniu nadchodzących 
imienin mojego zięcia 

Andrzeja Michalika 
składam moc płynących 

od serca życzeń
Najdroższy zięciu przyjacielu 
drogi, człowiek w samotności 
jest bardzo ubogi, a mnie wiel-
kie szczęście spotkało, bo moje 
serce Cię pokochało ty jesteś 
dla mnie powietrzem i wodą i 
w moim życiu całą ozdobą

twój niezapomniany 
Dziadek 

Redło

życzeNia

W poniedziałek na drodze kra-
jowej nr 6 w okolicy miejscowości 
Olchowo policjanci zatrzymali sa-
mochód marki volkswagen golf. 
Jego kierowca Łukasz Ł. był w stanie 
nietrzeźwości. Okazało się, że prze-
bywał on na ćwiczeniach rezerwy 
i z jednostki wojskowej oddalił się 
bez pozwolenia. Mężczyzna został 
przekazany żandarmerii wojskowej 
i odpowie zarówno za samowolne 
oddalenie się z jednostki jak i za 
prowadzenia pojazdu pod wpływem 
alkoholu.

Wer wtorek policjanci z Osiny 
otrzymali zgłoszenie kradzieży z te-
renu budowy fermy w miejscowości 
Bodzęcin. Złodzieje skradli elementy 
budowlane i pompę wodną. Straty 
oszacowano na około 5 tys. zł.

W czwartek po północy włamano 

się do hurtowni budowlanej miesz-
czącej się przy ulicy Bohaterów War-
szawy. Złodzieje skradli wyposażenie 
biura oraz kilka towarów.

W piątek na ulicy Zielonej, na zjeź-
dzie do Restauracji „Przystań” doszło 
do nietypowego zdarzenia drogowe-
go. Pod górkę rowerem, tuż przy osi 
jezdni, jechała starsza kobieta. Za nią 
jechała kobieta samochodem skoda 
favorit, która przystąpiła do mane-
wru wyprzedzania. W chwili gdy 
zrównała się z rowerem poruszająca 
się jednośladem kobieta przewróciła 
się na samochód w wyniku czego 
kobieta złamała nogę. Wstępne usta-
lenia policji wykluczyły potrącenie 
rowerzystki przez kierującą samo-
chodem niemniej biegli wypowiedzą 
się czy wyprzedzanie miało związek 
przyczynowo – skutkowy z upadkiem 

kobiety, czy kierująca skodą miała na 
to wpływ.

Około godziny 22.00 kierujący 
oplem corsa najechał na stojący na 
tym samym pasie drogowym samo-
chód volkswagen lt. Pasażer opla 
został przewieziony do szpitala.

W niedzielę personel sklepu „Lidl” 
zatrzymał na kradzieży mężczyznę i 
wezwał policję. Okazało się, ż nie było 
to jego pierwsze tego typu wykrocze-
nie w związku z czym przygotowano 
wniosek do Sądu Grodzkiego, gdzie 
odpowie za kradzież.

Poza tym w ciągu ostatniego tygo-
dnia doszło do wielu kolizji. Policja 
apeluje do kierowców o dostosowanie 
techniki jazdy do panujących warun-
ków atmosferycznych.

AgTragiczny 
wypadek pod 
Żabowem

Miniony weekend na polskich 
drogach policjanci określają mianem 
czarnego. Niestety, na taki obraz 
miało wpływ również zdarzenie ma-
jące miejsce w naszej okolicy.

Do tragicznego wypadku doszło w 
niedzielę około godziny 16.20 na drodze 
krajowej nr 6, tuż przy skrzyżowaniu 
z drogą prowadzącą do miejscowości 
Maszkowo. Kierujący samochodem 
volkswagen golf przystąpił do manewru 
wyprzedzania i po chwili zderzył się 
czołowo z nadjeżdżającym z naprzeciw-
ka samochodem marki subaru. W wy-
niku zderzenia kierowca golfa poniósł 
śmierć na miejscu. Pasażer volkswagena 
i kierowca subaru ze złamaniami zostali 
przewiezieni do szpitala. Ich życiu nie 
zagraża niebezpieczeństwo. 

Na bezsprzeczne orzeczenie o wi-
nie trzeba poczekać na wyniki sekcji 
zwłok.

Ag

Dzień Pracownika Socjalnego. 

To jest bardzo trudna praca
Rozmowa z kierownikiem nowogardzkiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Teresą Skibską.
„Dziennik Nowogardzki”: W mi-

nioną środę obchodziliśmy Dzień Pra-
cownika Socjalnego. Czy tego dnia OPS 
świętował czy pracował normalnie?

Teresa Skibska: OPS pracuje nawet w 
dni świąteczne i tego dnia również nor-
malnie pracowaliśmy do godziny 14.30. 
Wyglądałyśmy tylko trochę bardziej 
uroczyście, ale Ośrodek był czynny.

Ile osób pracuje aktualnie w OPS?
Aktualnie w Ośrodku Pomocy Spo-

łecznej zatrudnionych jest 31 osób. 
Dziesięć z nich to pracownicy socjalni, 
dziewięć opiekunek domowych, pozo-
stali to pracownicy merytoryczni. 

Jakimi pieniędzmi Ośrodek dyspo-
nował w tym roku?

Jest to około 11 milionów złotych, to 
jest dość znaczna kwota, mimo, że jest 
mniejsza niż w roku ubiegłym. Na rynku 
pojawiło się trochę propozycji pracy i 
część ludzi odchodzi od nas dzięki temu, 
że podejmują pracę.

Na ilu podopiecznych przypada te 
11 milionów?

Podopiecznych mamy w granicach 3,5 
tysiąca, ale to są również świadczenia 
rodzinne: zasiłki rodzinne, dodatki, 
zaliczki alimentacyjne. To jest całość 
budżetu. To nie tylko zapomogi, ale rów-
nież należne świadczenia rodzinne.

Czym poza tym zajmuje się na co 
dzień nowogardzki OPS?

Jeśli chodzi o pomoc społeczną to 
aktualnie naszymi zadaniami obligato-
ryjnymi są zasiłki stałe, zasiłki okresowe 
i pomoc celowa. Ponieważ liczba na-
szych podopiecznych się zmniejsza my 
odchodzimy również od przyznawania 
pomocy finansowej, a chcemy bardziej 
wspomóc rodziny, które są niewydolne 
wychowawczo, te w których występują 
pewne dysfunkcje. Staramy się pomagać 
mniej finansowo, natomiast bardziej 
psychologicznie. Działający u nas Ze-
spół Interwencji Kryzysowej wchodzi 

interweniuje w rodzinach, w których 
rodzi się przemoc. Skupiamy się na po-
mocy celowej a nie finansowej, pomocy 
psychologa czy prawnika. 

Dobrze nam układa się również 
współpraca z Chrześcijańskim Centrum 
Pomocy działającym tuż przy Ośrodku. 
Pomagamy głównie poprzez wydawanie 
żywności i odzieży, ale ta pomoc będzie 
się zmniejszać. Mamy zamiar również 
pisać projekty socjalne, gdzie będziemy 
wspomagać głównie rodziny niewydol-
ne wychowawczo, a nie zajmować się 
bezpośrednio bezrobotnymi tak jak do 
tej pory się to działo, ponieważ  pracy 
na rynku jest coraz więcej.

Pracownik socjalny to brzmi dum-
nie. Czy wyrazy wdzięczności pojawia-
ją się często?

Jest z tym bardzo różnie i bardzo 
rzadko. Miłe jest gdy ktoś przyjdzie z 
podziękowaniem za to, że coś załatwi-
liśmy. Na ogół spotykamy się z postawą 
roszczeniową. Jest to więc bardzo trudna 
praca.

Składając w imieniu redakcji „DN” 
spóźnione, ale szczere życzenia dzię-
kuję za rozmowę.

Rozmawiał 
Andrzej Garguliński
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Nowogard i Szanse 
Bezdroży…

W dniach 16-18.11.2007r. reprezentanci naszej gminy, członkowie Lokal-
nej Grupy Działania (LGD) Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu 
Goleniowskiego uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Kotliny Kłodzkiej. 
Celem wyjazdu było zapoznanie się z działalnością LGD Fundacji Kłodzka 
Wstęga Sudetów oraz z problemami i oczekiwaniami mieszkańców wsi w 
powiecie kłodzkim. 

„Program był niezwykle ciekawy. 
Wizyta w gospodarstwie agrotu-
rystycznym, specjalizującym się 
w wytwarzaniu koziego sera oraz 
w gospodarstwie ekologicznym 
produkującym wyroby z aronii: 
soków, nalewek, słodyczy  i in-
nych przetworów, rozmowa z właś-
cicielami tych gospodarstw, ich 
ogromny optymizm spowodowały, 
iż uwierzyłem, że my tez może-
my rozwinąć nasze wsie”- powie-
dział Bogdan Gruda ze Strzelewa.  
Gospodarze, z którymi rozma-
wialiśmy działają w LGD Fun-
dacji Kłodzka Wstęga Sudetów 
utworzonej w ramach programu 
LEADER +. Nie narzekają na brak 
klientów i turystów. Urządzenia 
do produkcji pozyskali z fundu-
szy unijnych, nie przeraziły ich 
formalności ani trudności w rozli-
czeniu zrealizowanych projektów. 
„Mnie podobały się prezentacje 
inicjatyw wiejskich, w szczególności 
EKOMUZEUM i Wioski Tema-
tyczne pn. „WIOSKI BEZTROSKI”, 
jak chociażby „Wioska pozytywnej 
energii”, czy też „Wioska demo-

kratyczna”. Niektóre z pomysłów 
można przenieść na naszą gminę. 
Mam teraz motywację do działania” 
- stwierdziła Irena Czyżak z Błotna.  
W tym roku nasza gmina wraz z 
gminą Maszewo przystąpiła do 
Stowarzyszenia Szanse Bezdroży 
Gmin, które powstało w ramach Pi-
lotażowego Programu LEADER+.  
Wiosną tego roku mieszkańcy wsi 
naszej gminy i gminy Maszewo 
uczestniczyli w szkoleniach, które 
zintegrowały naszą społeczność 
i były wstępem do opracowania 
Lokalnej Strategii Rozwoju dla na-
szych miejscowości. Członkostwo 
w stowarzyszeniu daje nam szansę 
na pozyskanie środków unijnych z 
Działania Osi 4-LEADER Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013. Przewiduje się 
udzielenie pomocy finansowej na: 
różnicowanie w kierunku działal-
ności nierolniczej, tworzenie i roz-
wój mikroprzedsiębiorstw, odnowa 
i rozwój wsi.

Krystyna Dwornik.
(opr.LMM)

Sołtys Zabowa zapytuje…
Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej w dniu 14 listopada obradom do 

samego końca przysłuchiwal się sołtys Żabowa Andrzej Pabisiak. W prze-
rwach zwracał się do Przewodniczącego Rady oraz poszczególnych radnych 
z prośbą o umożliwienie mu zabrania głosu. Bezskutecznie. Wtedy swoje 
pytania przekazł mnie jako przedstawicielowi prasy. Oto jego pytania i 
wątpliwości:

1 – czy radni są zainteresowani zadaniem pytania burmistrzowi na temat 
odpowiedzialności politycznej za przyzwolenie na budowę fermy o skali 
produkcji rzędu 70 tysięcy sztuk rocznie, a przez to rugująca z rynku setki 
okolicznych rolników?

2 – dlaczego burmistrz nie ściągał podatku z około 3 tysięcy hektarów 
ziemii w okolicach Słajsina i Osowa i pozwolił na przejęcie tych gruntów 
przez spółkę z kapitałem niemieckim, a nie uwzględnił próśb okolicznych 
rolników, którzy chcieli przejmować grunty na wzmocnienie swoich go-
spodarstw rodzinnych?

3 – w dniu 7 czerwca 2005 roku odbyło się spotkanie z udziałem Prezesa 
Izby Rolniczej, dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych i Syndyka. 
Burmistrz zobowiązał się wówczas do zorganizowania Rady Wierzycieli, 
która miała z Syndykiem negocjować możliwości przejęcia gruntów w 
rejonie Słajsina, Jarchlina, Konarzewa, Maszkowa, Wierzbięcina i Kulic 
przez okolicznych rolników na dopełniorolnienie gospodarstw rodzin-
nych. Wskutek bierności burmistrza grunty przejęła ANR.

4 – dlaczego Burmistrz akceptuje grabieżczą działaność byłego dyr. PGR 
Iwańskiego i na dodatek umarza mu co roku należne Gminie podatki?

Notował LMM

W trosce o ryby w Inie…
Z inicjatywy Akademii Rolniczej 

w Szczecinie (Katedra Anatomii i 
Embriologii Ryb) przy współpracy 
z Zarządem Okręgowym Polskiego 
Związku Wędkarskiego w dniu 16 
listopada 2007 roku, w sali konfe-
rencyjnej UMiG Goleniów odbyła 
się prezentacja projektu badawczego 
„Ewidencja naturalnych miejsc 
rozrodu łososia atlantyckiego i 
troci wędrownej w rzece Ina i jej 
dorzeczach”. Projekt finansowany 
jest z Sektorowego Programu Opera-
cyjnego „Rybołóstwo i przetwórstwo 
ryb w latach 2004 – 2006”.

Na prezentację zostali zaproszeni: 
Emilian Pilch – dyrektor Biura Zarzą-
du Okręgowego PZW Szczecin, Wło-
dzimierz Kornaszewski – Prezes Za-
rządu Okręgu PZW Szczecin, Henryk 
Szczupak – członej Zarządu Okręgu 
PZW Szczecin, Edward Paszkiewicz 
– Prezes Koła Miejsko-Gminnego 

PZW w Nowogardzie, Ładysław Lu-
beradzki – Komendant Powiatowej 
Społecznej Straży Rybackiej.

Wprowadzenia dokonał prof. dr 
hab. Krzysztof Formicki: „wybór 
rzeki Iny nie jest przypadkowy, a to 
dlatego, że jest to rzeka ze względów 
fizjograficznych i hydrologicznych

w pewnym sensie modelowa dla 
większych cieków Pomorza Za-
chodniego, i po drugie, że od kilku 
już dziesięcioleci (z tendencją wzro-
stową) daje się zaobserwować w jej 
nurtach przedstawicieli obu tych ga-
tunków (łososia i troci), a w okresie 
zbliżającego się tarła i w czasie jego 
trwania obecność par rodzicielskich, 
które przystępują do budowy gniazd 
rozrodczych”.

Prezentację zakończyła wizja lokal-
na na tarliskach.

Opr.red. LMM

Nadużywane słowo KRYZYS
’’Kryzys’’’ - termin pochodzi z greckie-

go “krisis” i oznacza, w sensie ogólnym, 
wybór, decydowanie, zmaganie się, 
walkę, w której konieczne jest działanie 
pod presją czasu. Kryzys (crisis w języku 
angielskim) poszerza znaczenie o takie 
cechy, jak nagłość, urazowość i subiek-
tywne konsekwencje urazu w postaci 
przeżyć negatywnych.

Ludzkość od początków swego ist-
nienia ma do czynienia z sytuacjami 
kryzysowymi. Są one wywoływane zda-
rzeniami losowymi, niepowodzeniami 
osobistymi oraz porażkami życiowymi. 
Życie każdego człowieka naznaczone 
jest ciągłymi zmianami w następstwie 
krytycznych wydarzeń. Żyjemy w oto-
czeniu, w środowisku niepewnym, gdzie 
obok wartości pozytywnych następują 
również i negatywne, powodujące stan 
wewnętrznej nierównowagi.

Zachowań człowieka nie można w 
pełni kontrolować i przewidzieć. Nie 
można też w pełni przewidzieć działania 
sił przyrody. Możemy jednak ograniczać 
sytuacje wywołujące kryzys oraz mini-
malizować skutki. Jednakże nie da się 
ich wyeliminować do końca. Kryzys jest 
zjawiskiem szczególnym, występującym 
w ramach ogólnego, czasami bardzo 
długiego procesu zmian występujących 
wokół nas. 

Dlaczego piszę o słowie „kryzys”? 

Otóż może dochodzić do nieporozumień. 
Po zamachu terrorystycznym na USA 
konieczna stała się walka z tym groź-
nym zjawiskiem. W każdym panstwie 
powołano instytucje, które mają przewi-
dywać i poprzez działania organizacyjne 
przeciwdziałać powstawaniu sytuacji 
kryzysowych, a gdy one już nastąpią 
umiejętnie i zorganizowanie walczyć z 
ich skutkami. Oprócz terroryzmu za-
grażają nam siły przyrody (powodzie, 
pożary, tornada, trzęsienia ziemi) oraz 
katastrofy związane z działalnością 
człowieka. W takich sytuacjach działają 
zespoły reagowania kryzysowego.

Takie zespoły działają w gminach, 
powiatach, województwach i na szczeblu 
centralnym.

Ale okazuje się, że w prasie spotykamy 
anonsy typu: Punkt Konsultacyjny Inter-
wencji Kryzysowej czynny… (tu miejsce i 
czas przyjmowania interesantów).

W tym drugim przypadku interwen-
cja kryzysowa ogranicza się do rodziny 
(nieszczęścia, choroby, przemoc, alko-
holizm, niepełnosprawność, zwyczajna 
bieda, porady prawne). Chyba warto w 
nazwie umieścić po słowie Kryzysowej 
dwa wyrazy …w Rodzinie.

Nie byłoby nieporozumień szczególnie 
w przypadku zasięgania informacji 
telefonicznej.

LMM

Kocem otul psa…
Przytulisko dla zwierząt w Sikorkach zwraca się do mieszkańców z prośbą 

– jeśli macie Państwo zbędne koce przekażcie je nam. W okresie zimowych 
chłodów są one niezbedne do okrycia naszych podopiecznych. Koce można 
przekazywać bezpośrednio do Sikorek, do przychodni dla zwierząt przy ul. 
Dworcowej lub do redakcji „DN”. Z góry dziękuję.

Tadeusz Soroka.
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Bezpłatne badania 
ortopedyczne w SP Nr 4

W sobotę 17 listopada w Szkole Podstawowej Nr 4 w Nowogardzie prze-
prowadzono bezpłatne badania ortopedyczne uczniów uczęszczających do 
klas I - III. Badane były dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podsta-
wowej w Orzechowie, Szkoły Podstawowej w Słotnie i Szkoły Podstawowej 
w Osinie.

Badanie zostało przeprowa-
dzone w celu zakwalifikowania 
uczniów do uczestnictwa w gim-
nastyce korekcyjnej.

Akcja cieszyła się dużym zain-
teresowaniem rodziców - prze-
badano 80 dzieci z wadą posta-
wy. Organizatorami akcji były: 
Jadwiga Kosakiewicz - kierownik 
NZOZ Pielęgniarstwo w Środo-
wisku Nauczania i Wychowania 
w Nowogardzie

mgr Magdalena Zarębska-Ku-
lesza - Dyrektor Szkoły Podsta-

wowej Nr 4  i Danuta Michalak 
- Pielęgniarka pracująca w Szkole 
Podstawowej Nr 4  Za przepro-
wadzenie tak wspaniałej akcji na 
rzecz dzieci organizatorzy skła-
dają serdeczne podziękowanie dr 
n. med. Dariuszowi Laryszowi 
i dr n. med. Marcinowi Ferenc. 
Podobna akcja zostanie przepro-
wadzona w najbliższym czasie w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Nowogardzie

inf.własna

Ciekawa wystawa w „Dwójce”
Ciekawą wystawę zorganizowano na korytarzu Szkoły Podstawowej nr 2, 

gdzie swoje prace prezentuje mieszkanka Ostrzycy Anna Kubiak.

Jak mówi sama twórczyni bibułkar-
stwem, szydełkowaniem i techniką 
collage zajmuje się sama dla siebie i 
długo nie mogła się zdecydować na 
pokazanie swych dzieł szerszemu 
gronu. Gdy już się zdecydowała to od 
razu z sukcesem. Na nowogardzkich 
spotkaniach twórców nieprofesjo-
nalnych zdobyła drugą nagrodę, na 
targach w Barzkowicach dzieliła się 
swoim doświadczeniem w szydeł-
kowaniu z mistrzyniami tego fachu 
czyli góralkami. Teraz swoje prace 
pokazuje w Szkole Podstawowej 
nr 2. I trzeba przyznać, że te robią 
ogromne wrażenie. Bukiety kwiatów 

wykonane z bibuły wyglądają jak 
żywe, i nie jest to żadna przesada czy 
kurtuazja. Precyzję prac wykonanych 
szydełkiem doceni nawet ten, który 
nigdy w życiu nie miał w ręku tego 
narzędzia.

„Chcemy pokazywać tych ciekawych 
ludzi, którzy w domowym zaciszu 
robią tak wspaniałe rzeczy.” – mówią 
organizatorki wystawy Jolanta Mo-
drzejewska i Elżbieta Sobieralska.

We wtorkowe popołudnie Anna 
Kubiak prowadziła warsztaty z bi-
bułkarstwa dla chętnych dzieci i ich 
rodziców.

Ag

Inwazja misiów
W minioną niedzielę wypadał Światowy Dzień Misia Pluszowego. Już w 

piątek w Szkole Podstawowej nr 2 odbyły się obchody tego niezwykle miłego 
święta.

W 1902 roku, ówczesny prezydent 
Stanów Zjednoczonych Teodor 
Roosvelt, wybrał się na polowanie. 
Wielogodzinne łowy okazały się 
bezskuteczne. Wówczas jeden z towa-
rzyszących mu myśliwych postrzelił 
małego niedźwiadka i zaprowadził 
do prezydenta. Gdy Roosvelt uj-
rzał przerażone zwierzątko kazał je 
natychmiast uwolnić. Wydarzenie 
zostało uwiecznione  na rysunku w 
gazecie „The Washington Post”. Na-
tchnęło to pewnego imigranta z Rosji 
prowadzącego sklepik w Brooklynie 
do produkcji pluszowych misiów, 
które, za specjalnym pozwoleniem 
prezydenta, nazwał Teddy. W ciągu 
kilku lat sklepikarz zarobił prawdziwą 
fortunę, a misie stały się ulubieńcami 
dzieci na całym świecie.

Z okazji święta uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 2 przynieśli swoje 

przytulanki i z ich grona wybierano tę 
najładniejszą i najsympatyczniejszą. 
Zorganizowano również konkurs 
plastyczny i konkurs na hasło sła-
wiące pluszowe misie i opowiadanie 
o pluszowym misiu. Zorganizowano 
wystawę fotograficzną „Moje zdjęcie 
z misiem” oraz wystawę książek i 
czasopism o misiowej tematyce.

Ale największe atrakcje przygoto-
wano na specjalny apel. Tam odbyły 
się tak nietypowe konkursy jak jedze-
nie miodu bez łyżeczki, rysowanie 
misiów z zamkniętymi oczami i 
przenoszenie misiową łapą różnych 
przedmiotów.

Organizatorkami obchodów Świa-
towego Dnia Misia Pluszowego były 
Urszula Zajda, Joanna Machocka, 
Jolanta Modrzejewska i Marzena 
Florczak.

Ag

Bukiety kwiatów wykonane z bibuły wyglądają jak żywe, i nie jest to żadna 
przesada

Artystka, organizatorka i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 
zwiedzający wystawę
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Na jesiennym wieczorze królo-
wał Walter Hofman - jego wierszy 
usłyszeliśmy najwięcej. Oczywi-
ście były to utwory, które mówiły 
o jesieni (Jesienne dopełnienie, 
Listopadowy spacer, Prawdziwa 
jesień, Jesień, Zamiatająca liście, 
Liść zakładnik). Mogliśmy również 
usłyszeć wiersze innych poetów tj. 
Bruno Jasiński (Tango jesienne), 
Konstanty Ildefons Gałczyński 
(Jesień), Adam Asnyk (Widmo 
jesieni).  Wiersze płynęły niczym 
z jesiennego parku:uczniowie 
spacerowali  aleją parku, na której 
rozsypane były zasuszone róże i 
poukładane świece. Poezja, któ-
rej wysłuchaliśmy opowiadała o 
rodzinnej ziemi, o pięknie przy-
rody, a wszystko to zaprawione 
było głęboką melancholią. Prócz 
pięknej recytacji mieliśmy okazję 
posłuchać  utalentowanych wy-
konawców z zespołu muzycznego 
BEMOL, zaprezentowano wiele 
cennych, dających do myślenia 
piosenek i utworów muzycznych. 
Wysłuchaliśmy solowej gry na 

skrzypcach Kamili Zięciak  i gitary  
klasycznej Bartosza Fedaka. Wie-
czór poezji jesiennej bardzo podo-
bał się słuchającym; wynagrodzili 
to długimi brawami. Na kolejny 
wieczór serdecznie zapraszamy już 
w styczniu. 

Relacja MD 
– opr.LMM

Z bólem zawiadamiamy że 
w dniu 25.11.2006 r

odeszła do Pana

ś  p.
Elżbieta 

Grabowska
żyła lat 55 

Pogrzeb odbędzie się 
w dniu 28.11.2007r 

o godz. 12 
na cmentarzu 

w Nowogardzie 
Rodzina

Obejrzeli by pamiętać…
Z inicjatywy nauczycieli bloku humanistycznego w Gimnazjum nr 3, 

uczniowie klas drugich udali się na wycieczkę do kościoła pod wezwaniem 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowogardzie, w celu obejrze-
nia architektonicznych rozwiązań oraz zapoznania się z historią cennych 
zabytków.

Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy 

Wieczór poezji

Ksiądz dziekan Grzegorz Zaklika 
wprowadził młodzież w tajniki cięż-
kiej pracy przy odbudowie kościoła 
po pożarze. Dokładnie opowiedział, 
co przedstawiają zabytkowy ołtarz 
i ambona. Zdradził także, jak roz-

poznać poszczególnych apostołów. 
Celem wycieczki było utrwalenie 
zdobytej w szkole wiedzy o stylu goty-
ckim w sztuce. Niewątpliwie pomysł 
ten przyniósł oczekiwane efekty.

Przeszywający chłód szybko 
„przegonił” uczestników wycieczki 
w ciepłe i przytulne progi Biblioteki 
Miejskiej, gdzie czekała już pani 
Elżbieta Suska. Po wysłuchaniu 
wygłoszonej przez nią prelekcji, 
uczniowie obejrzeli zbiory doty-
czące życia i działalności generała 
Władysława Andersa. Wizyta ta 
przybliżyła wszystkim sylwetkę 
narodowego bohatera.

Kolejne z planowanych przed-
sięwzięć w cyklu wycieczek edu-

kacyjnych to wizyta w Muzeum 
Narodowym w Szczecinie na wy-
stawie cywilizacji pozaeuropej-
skich oraz na ekspozycji malarstwa 
współczesnego w Zamku Książąt 
Pomorskich.

Nauczyciele i uczniowie dzięku-
ją za poświęcenie cennego czasu 
i podzielenie się wiedzą księdzu 
dziekanowi Grzegorzowi Zaklice i 
pani Elżbiecie Suskiej.

Inf – ES, 
opr LMM

W jesiennej scenerii odbył się kolejny już wieczór poezji w naszej szkole. 
Słuchaliśmy wierszy mówiących o przemijaniu i o porze roku, która już na 
dobre u nas zagościła. W naszym Gimnazjum już od kilku lat interpretuje 
się  wiersze podczas WIECZORÓW POEZJI. Miłośnicy poezji, którzy 
regularnie przychodzą na spotkania z całą pewnością przyzwyczaili się do 
wspaniałych głosów i znakomitych interpretacji. To, że poetyckie spotkania 
w naszym Gimnazjum cieszą się popularnością, to w bardzo dużej mierze 
zasługa nauczycieli; Ewy Brzozowskiej, Ewy Sawickiej, Małgorzaty Drabik 
i tych uczniów, którzy dzielili się z nami swoimi umiejętnościami (żeby wy-
mienić Patryk Podbiegło, Kinga Piwowarczyk, Paulina Kacprzak, Kamila 
Piórkowska, Paulina Pluta, Cezary Litwin, Michał Brzeziński, Malwina 
Golczyk, Jacek Kopiecki, Anna Maria Wojdyła, Ines Pęczek, Malwina 
Król, Kamila Zięciak, Bartosz Fedak, Marika Zawadzka, Anna Walter, 
Anna Telejko, Małgorzata Sućko, Monika Nosek, Karolina Nizińska).  Są 
to młode talenty ze Szkolnego Koła Poezji i Koła Muzycznego.

koNdoleNcJe

00
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w obiektywie  Jana korneluka    - Pałacyk w miętnie
czy odzyska swą dawną świetność?

A naprawdę działo się wiele… 
czyli o wieczorze poezji i muzyki

Młodzi artyści uczestniczący w 
koncercie „Naprawdę nie dzieje 
się nic”, który odbył się w sobotę 
w Nowogardzkim Domu Kultury 
udowodnili, że udać się może. 
Grupa licealistów i studentów z 
Goleniowa i Nowogardu przy-
gotowała przepiękny wieczór z 

piosenkami Agnieszki Osieckiej, 
Marka Grechuty, Jacka Kacz-
marskiego i Grzegorza Turnaua. 
Koncert poprowadził Wojciech 

Koladyński (który, jak sam mówił, 
„snuł się lirycznie między pio-
senkami”). Ze słów i dźwięków 
ułożyła się wyjątkowa historia 
o miłości, podrózy, poszukiwa-
niu własnego miejsca w świe-

„Zielony księżyc w niebie stał, pijany 
skrzypek walca grał, a wtedy on zoba-
czył ją i sobie to do serca wziął...” Bo to 
się zwykle tak zaczyna - od powrotu 
do powrotu; od przypadku do przy-
padku... Gdziekolwiek (na dachu, 
na Brackiej, na ławce w parku, pod 
leszczyną, w hotelowym korytarzu 
lub na słupie, licząc wszystkie gwiaz-
dy), cokolwiek (ona, on, „oczu błysk”, 
„splecione ręce”, skradziony pocału-
nek, spacer, list) i jeszcze odrobina 
jesieni - początek gotowy. Czy może 
się udać? Czy na koniec będą mogli 
zasnąć w jednym łóżku z niewinnym 
uśmiechem na twarzy, ze świadomoś-
cią, że „naprawdę nie dzieje się nic”...? 
Czy może przekonają się, „że wszystko 
jest nietrwałe”...? A może...? 

cie. O tym, że poezja może być 
„sposobem na życie”, może być 
życia znaczącą częścią. Tego też 
doświadczyliśmy - zostaliśmy 
obdarowani wyjątkową dawką 
wrażliwości płynącą prosto z serc 
młodych artystów... Dzięki nim 
mogliśmy przez magiczną godzinę 
„znów wędrować ciepłym krajem, 
malachitową łąką morza”, zasłu-

chać się, zadumać... A później 
wracać do domu i nucić pod no-
sem cicho: „Liryka, liryka, tkliwa 
dynamika, angelologia i dal...”

 Wielkim, jakże miłym, zasko-
czeniem dla widza-słuchacza było 

bogate instrumentarium i aranża-
cje piosenek przygotowane przez 
wykonawców. Na scenie NDK (a 
tydzień wcześniej w Goleniowskim 
Domu Kultury, gdzie koncert miał 
premierę) wystąpili: Agnieszka 
Ogrodniczak (wiolonczela i śpiew), 
Ola Lisińska (skrzypce i śpiew), 
Jakub Ogrodniczak (flet i trąbka), 
Kamil Żurawski (perkusja), Maciek 
Ławicki (saksofon), Janek Jeliński 
(fortepian), Maciek Kasprzak (gi-
tara i śpiew), Wojciech Koladyński 
(prowadzenie) i Brygida Sawicka 
(skrzypce, fortepian i śpiew), która 
(jako reżyser) czuwała nad całością 
przedsięwzięcia.

Młodzi artyści zostali rewelacyj-
nie przyjęci przez nowogardzką 
publiczność. Wielkie brawa, bis, a 
przede wszystkim wyjątkowa ener-
gia płynąca z widowni na scenę, 
energia, która mówi artystom: „to 
ma sens”...

Jak pięknym przeżyciem mógł 
być ten koncert, wiedzą jedynie ci, 
którzy w sobotni wieczór dali się 
poprowadzić muzyce i słowu. Tylko 
oni też zrozumieją co znaczy, że Pan 
Emil kupił sobie szalik.

Jesienny Obserwator
(w artykule wykorzystano cyta-

ty i motywy z utworów pojawiają-
cych się w koncercie)
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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, rafał Nizioł, 
Jagoda dawidson.
Pomoc merytoryczna:małgorzata Łuka.

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz ze środków budżetu państwa 

 

Stowarzyszenia Sybiraków

HOROSKOP
BARAN – Robi się coraz zimniej, ale Ty nie stracisz pogody ducha. Masz 
teraz mnóstwo energii i nikt nie jest w stanie Cię zdołować. Tak trzymaj.
BYK – Obudź się wreszcie, bo weekend już się skończył. Czas wziąć się 
do pracy i utrwalić w pamięci to, że możesz pozwolić sobie tylko na kilka 
godzin snu w ciągu doby. 
BLIŹNIĘTA – Nie musisz wyglądać za daleko w przyszłość. Korzy-
staj z teraźniejszości i nie przejmuj się tym, co będzie, a zwłaszcza 
tym, co nieuniknione. Jeżeli nie masz wpływu na bieg zdarzeń, to 
nie martw się.
RAK – Daj żyć innym i nie narzucaj się. Nikt nie lubi, jak mówi mu się co 
ma zrobić. Uda Ci się dyrygować tylko dużo młodszymi od siebie, a nie 
równym sobie. Pamiętaj o tym.  
LEW – Ostatnimi czasy nic Ci się nie chce. Czujesz, że nadchodzi zła pas-
sa. Jednakże Twoje przypuszczenia i domysły są błędne. Dasz sobie radę. 
PANNA – Musisz uważać na swoje nałogi. Ostatnio jesteś bardzo 
podatny na czynniki zewnętrzne. Weź się w garść i zacznij w końcu 
wyrażać własne zdanie. 
WAGA – Ostatnio Twoje samopoczucie nie jest najlepsze. Pomyśl o sobie 
chociaż przez moment. Znajdź dla siebie chwile czasu, a zdrowie i humor 
powrócą. 
SKORPION – Jest ciężko, ale musisz dać sobie radę. Przecież nie je-
steś słaby. Poradzisz sobie nawet z najtrudniejszymi obowiązkami, tylko 
uwierz w siebie.
STRZELEC – Jesteś oazą spokoju i nikt nie jest w stanie wyprowadzić 
Cię z równowagi. Jednak Gwiazdy wróżą, że w tym tygodniu poznasz ko-
goś, kto nie raz sprawi, iż przestaniesz nad sobą panować. 
KOZIOROŻEC – Jesteś teraz niezwykle rozchwytywany. Znajomi nie 
tylko dziękują za Twoją pomoc, ale chcą się odwdzięczyć. Nie unikaj ich z 
tego powodu, bo przecież zasłużyłeś. 
WODNIK – Weekend spędziłeś świetnie, więc tydzień również będzie na-
leżał do udanych. Udało Ci się odzyskać siły, więc rezultaty swojej pracy 
zobaczysz już niebawem.
RYBY – Ostatnio jesteś zbyt agresywny. Musisz zacząć panować nad 
swoimi nerwami, bo możesz zniechęcić do siebie kilka osób. A tego prze-
cież byś nie chciał.  

Dwudziestego listopada w naszym mieście odbyło się 
spotkanie „Stowarzyszenia Sybiraków”. O godzinie 17:00 w 
kościele parafialnym pw. św. Rafała Kalinowskiego odbyła 
się uroczysta msza odpustowa na cześć Sybiraków i patrona, 
który również był zesłany na Syberię. Świątynia przystrojona 
była w sztandary wszystkich nowogardzkich szkół oraz 
sztandar Stowarzyszenia Sybiraków.  Po mszy, goście 
zostali zaproszeni do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
na poczęstunek oraz przedstawienie zorganizowane przez 
uczniów II klasy Technikum Handlowego. Młodzież oraz 
zebrani goście wspólnie odśpiewali patriotyczne pieśni. 
Wzruszeni wspominali historie naszego kraju, która połączyła 
wszystkich wspólną zadumą i refleksją.



DZIENNIK
NOWOGARDZKI8 Nr 92 (1629)

P.U.H. GrUNd-maX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

KOMIS RZECZY UŻYWANYCH
- meble

- elektronarzędzia
-sprzęt AGD

- i inne
Osina

pon. – niedziela

9.00 – 17.00

Informujemy,
że rozpoczęcie 

KURSU NA 
Przewóz Osób i Rzeczy

 odbędzie się 

07.12.2007 r.
Informacje: 

tel. 091 39 21 616

 

Zapraszamy od 8.00. do 16.00.

ul. 3 Maja 31
tel. 091 39 26 622, 0601 190 270

72-200 Nowogard

Geo-Gis-Projekt Sp. z o.o.

Skanowanie A 0
Kserokopie A 0

Drukowanie wielkoformatowe

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

zleci 
wykonanie pokrycia dachu 
blachą dachówko podobną 

o powierzchni 828,00 m 2 z 
ołaceniem i ociepleniem na bu-
dowie sali widowiskowo - spor-
towej w Reczu.
Szczegółowe informacje można 
uzyskać osobiście lub telefonic-
znie w biurze “PBO-GRINBUD” 
Sp. z o.o. ul. Bohaterów Warsza-
wy 103 telefon 091 57 92 630
1. Wanda Krysiak - tel. 091 57 92 637

reklama

Nie chichot tylko salwy 
śmiechu!

II  OGOLNOPOLSKI  FESTIWAL KABARETÓW  „ CHICHOT „  w 
Goleniowie zakończył się następującym werdyktem wydanym przez pub-
liczność :  
Kabaret  SNOBY - zdobywca tytułu  „SUPER CHICHOTU”  uzyskał 42 i 
nagrodę pieniężną w wysokości :  3.181,50 gr.  
Kabaret  N.O.C.   - zdobywca tytułu „ DOBRY CHICHOT” zyskał 35 gło-
sów i nagrodę pieniężną w wysokości 2.651,25 gr 

Kabaret  SZYDERA -  zdobywca tytułu „ NIEZłY CHICHOT” uzyskał 23 
głosy i nagrodę 1.742.25 gr             

MNIEJSZE CHICHOCIKI  otrzymały:  
 Kabaret CHWILOWO KALORYFER  - uzyskując 16 głosów i kwotę  - 1.212 zł  
 Kabaret  FORMA   -  uzyskując  15 głosów i kwotę -  1.136,25 gr.  
 Kabaret  KLAPS   -   uzyskując  1 głos i kwotę  -  75,75  gr.     
 Pula  nagród w wysokości 10.000 zł. została podzielona  na ilość wszyst-
kich ważnie oddanych głosów ( których oddano 132 ), co wpłynęło na 
wartość 1 głosu w wysokości  - 75 zł i 75 groszy  Wartość 1 głosu została 
pomnożona przez ilość głosów oddanych na dany kabaret.  
Trzeba koniecznie wiedzieć, że „Chichot” przegrał z…piłkarzami. Mecz z 
Belgią zmniejszył ilość widzów, a zbliżająca się godzina meczu przerzedziła 
szeregi tych, którzy wcześniej byli na sali. Ale 132 widzów głosujących to 
też nie tak mało..

inf.własna

Sylwestrowe szaleństwo..
przeżyjesz w Strzelewie. Zabawa do białego rana 
za jedyne 90.00 zł od pary!
Informacje i zapisy:
Tel. – 0 91 39 180 18, lub 0 664 608 310
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OG£OSZENIA drObNE
NIERUCHOMOŚCI

• Zamienię mieszkanie włas-
nościowe 3 pokojowe w blo-
ku plus garaż na dom w No-
wogardzie z dopłatą. 091 39 
21 985.

• Kupię dom w Nowogardzie 
może być połowa lub piętro. 
607 066 425.

• Kupię połowędomu lub 
piętro w Nowogardzie. Tel. 
606 265 333.

• Do wynajęcia mieszkanie 
3 pokojowe, 104 m kw. Tel. 
602 474 266.

• Do wynajęcia stoisko han-
dlowe. Tel. 604 977 144.

• Sprzedam mieszkanie cztero-
pokojowe o pow. 113,3 m kw, 
co gazowe, w starym budow-
nictwie, I piętro + garaż. Tel. 
609 686 797.

• Kupię ziemię orną. Tel. 
513 045 346.

• Kupię mieszkanie 3 po-
kojowe bezczynszowe. 
600 897 758.

• Poszukuję do wynajęcia 
mieszkanie 2 pokojowe. Tel. 
0604 86 73 63.

• Młode małżeństwo z dzie-
ckiem wynajmie 2 poko-
je lub kawalerkę. Kontakt 
785 630 280.

• Do wynajęcia lokal handlowy 
125 m kw w centrum miasta. 
Tel. 607 504 083.

• Posiadam do wynajęcia miej-
sce dla manikiurzystki. Tel. 
790 431 008.

• Sprzedam mieszkanie 4 po-
kojowe o powierzchni 67,7 
m kw w bloku przy ul. 15 
Lutego. Tel. 0605 423 085 po 
godz. 15.00.

• Kupię cegłę rozbiórkową 
czerwoną – większą ilość. 
Tel. 695 780 299.

• Kupię lub wynajmę garaż. 
Tel. 509 890 292.

•  Obiekt warsztatowo-maga-
zynowo-biurowy o pow. 1000 
m kw, działka 1 ha, w miej-
scowości Boguszyce sprze-
dam, 200 000,00 zł + VAT. 
Tel. 0696 422 350.  

•  Wykupię zadłużone mieszka-
nie w Nowogardzie tel. 0513 
164 203. 

•  Zamienię M2 w Osowie na 
kawalerkę w Nowogardzie. 
Tel. 091 39 21 823. 

MOTORYZACJA
• Sprzedam radio cd samocho-

dowe PIONEER DEH-30 MP, 
MP3, pilot, 4x50 W, gwaran-
cja, plus 4 nowe głośniki sa-
mochodowe. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 0605 522 340. 

• Sprzedam Skodę Favorit, rok 
prod. 1991, cena do uzgod-
nienia. Tel. 607 647 892 po 
16.00.

• Sprzedam VW Jetta II na 
części lub do remontu, 
diesel, cena 1000 zł. Tel. 
787 912 982.

• Kupię Fiat 126p w dobrym 
stanie. Tel. 787 912 982.

� Sprzedam VW Polo, 1988 r., 
1030, cena do uzgodnienia, 
granatowy. Tel. 091 39 107 
64.

� Sprzedam komplet lamp tyl-
nych do Golfa III, cena do 
uzgodnienia. Tel. 091 39 107 
64.

  Sprzedam Polonez 1990r., 
czerwony, Tel. 0667 196 505, 
091 39 109 90. 

•  Sprzedam opony zimowe 
16/55/205 w dobrym stanie. 
0608 337 427. 

ROLNICTWO 
 

• Kupię jęczmień, pszenżyto 
i mieszankę zbożową. Tel. 
662 753 824.

• Sprzedam: snopowiązałkę, 
młocarnię, presę do słomy, 
dojarkę, sieczkarnię, dołow-
nik. Tel. 091 39 18 270.

• Sprzedam tuczniki – dostęp-
na cena. Tel. 694 921 200.

•  Sprzedam ziemniaki „bryza”, 
Andrzej Sawicki, Olchowo21. 
Tel. 091 39 21 595. 

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli 

podłogowych i inne drob-
ne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• Józef Durkowski – usługi 
kominiarskie. 091 39 25 969, 

0695 518 581.
• DYWANOPRANIE. 0604 

373 143.
• Transport, przeprowadzki 

– 0604 516 451.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV 

Kosmalski, Nowogard Po-
niatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110, 603 584 553.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 
0604 373 143.

• Pranie tapicerki samocho-
dowej (osobowe, busy, cię-
żarowe, TIR-y). Tel. 0604 
373 143.

• MASAŻ I AKUPRESURA – 
wizyty po uzgodnieniu termi-
nu i godziny z pracownikiem 
Gabinetu Kosmetycznego w 
Nowogardzie, ul. Zielona 3, 
tel. 091 39 20 714. Możliwość 
dojazdu do klienta.

• Tipsy żelowe – tanio – 
609 464 332.

• Spulchnianie gleby glebo-
gryzarką działkowiczom 
oferuje inżynier rolnik, cena 
0,50 zł/ 1 m kw powierzchni 
– do uzgodnienia. Tel. kom. 
600 653 124.

• TIPSY – tanio i profesjonal-
nie. Tel. 504 589 679.

• Montaż ogrodzeń betono-
wych i innych. Tel. 091 39 
72 575, 695 085 470.

• Usługi budowlane: remonty 
mieszkań – kafelki, wykoń-
czenia. 693 021 097.

• Sprzątanie. 884 171 109.
• Gabinet kosmetyczny: tip-

sy, pedicure, henna. Boh. 
Warszawy 103a. Tel. 0697 
408 391.

•  Sprzedam nowe meble skle-
powe na stelażu metalowym 
Tel. 0694 325 416.

•  Usługi transportowe, kraj, 
zagranica, przeprowadzki 
tel. 0694 325 416. 

PRACA
• Firma PPUH Giejbo Gole-

niów zatrudni mechanika sa-
mochodów osobowych. Tel. 
606 948 278, 091 407 33 07.

• Restauracja Przystań za-
trudni barmana/barmankę. 
Dobre warunki płacowe. 
Tel. 091 39 20 221.

• Firma zatrudni kierow-
nika sieci sklepów. Tel. 
512 131 575.

• Przyjmę krawcowe do szy-
cia plandek. 0605 276 271.

• Restauracja przy stacji paliw 
w Olchowie zatrudni sprzą-
taczkę. Tel. 091 39 20 733.

• Zatrudnię na stałe stola-
rza lub pomocnika. Tel. 
603 366 286.

•  Zatrudnię do roznoszenia 
ulotek w Nowogardzie tel. 
513 164 203. 

•  Bar „Barnim” zatrud-
ni kucharza/kucharkę tel. 
0663979397. 

INNE
• Sprzedam szczenięta pudelki 

miniaturki. 697 992 605.
• Sprzedam szafę chłodni-

czą i wagę elektroniczną. 66 
88 222 56.

• Sprzedam telefon komórko-
wy Nokia 3220, ładowarka, 
cena 150 zł. Tel. 605 522 340.

• GRZEJNIKI c.o. panelowe, 
2-płytowe, do mieszkania, 
domku, różne rozmiary, 
także nietypowe, nowe i 
używane. Tel. 091 46 00 518 
lub 501 466 467.

• JUNKERSY gazowe, do 
kuchni, łazienki, wersja 
świeczkowa lub elektronicz-
na na gaz ziemny lub pro-
pan, cena od 400 zł. Tel. 091 
46 00 518 lub 0501 466 467.

• ELEKTRYCZNE przepły-
wowe podgrzewacze wody – 
380 V, firmy AEG, Vaillant, 
moc 18-21 kw, małe gabary-
ty, idealne do domku, baru, 
cena od 150 zł. Tel. 091 469 
03 38 lub 0501 466 467.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, 
wiszące lub stojące – ogrze-
wanie lub dwufunkcyjne 
(ogrzewanie + ciepła woda) 
używane z gwarancją, serwi-
sowa oraz GAZOWE pod-
grzewacze wody 130-190 li-
trowe, stojące idealne gdzie 
jest kilka łazienek (domek). 
Tel. 091 46 00 518 lub 0501 
446 467.

• Sprzedam foksteriery. 661 
597 619.

• Sprzedam dwie chłodziarki 
sklepowe. Tel. 790 431 008.

•  Sprzedam gołębie ozdobne 
tel. 0510 828 002. 
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

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

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)

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 26 91
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

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Karina Czernicka sekretarz redakcji, 
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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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NowoGard - szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
szczeciN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

informacja Pks 091/39-21-887 lub 091/46-98-315

ważny od 24.06.2007r.

Nowogard 26.11.2007r.
OFERTY PRACY PUP GO-

LENIÓW, 
FILIA NOWOGARD

1. Piekarz cukiernik
2. Pracownik produkcji
3. Krawcowa
4. Kierownik sieci sklepów
5. Barman – kelner
6. Kierownik rejonowy
7. Sprzedawca
8. Pracownik fermy, trak-
torzysta
9. Robotnik budowlany
10. Pracownik utrzymania 
czystości 

OFERTY PRACY Z REJONU

1. Stolarz ( Kałużna )
2. Wykrawacz filetów rybnych 
( Mieszewko )
3. Traktorzysta, mechanik 
maszyn rolniczych, prac. gos-
podarczy ( Pucice )
4. Elektryk ( Rurka )
5. Doradca klienta ( Szczecin )
6. Przedstawiciel handlowy ( 
Szczecin )
7. Wartownik – konwojent ( 
Stargard Szczeciński )

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. 
o promocji zatrudnienia i instytucji 
rynku pracy ( Dz. U. z 2004r. Nr. 
99, poz. 1001 z późn. Zm.) 
Zobowiązuje pracodawców do: 
Art. 36 ust. 5, „ Pracodawcy są 
obowiązani na bieżąco informować 
powiatowe urzędy pracy właściwe 
ze względu na siedzibę pracodawcy 
o wolnych miejscach zatrudnienia 
lub miejscach przygotowania za-
wodowego. Informując o wolnych 
miejscach zatrudnienia lub miejs-
cach przygotowania zawodowego, 
pracodawcy nie mogą formułować 
wymagań dyskryminujących 
kandydatów ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę, 
pochodzenie etniczne, narodowość, 
orientację seksualną, przekonania 
polityczne i wyznanie religijne 
lub względu na przynależność 
związkową.”
Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca przed 
zatrudnieniem osoby lub powi-
erzeniem jej innej pracy zarob-
kowej jest obowiązany uzyskać 
od niej pisemne oświadczenie 
o pozostaniu lub nie pozosta-
niu w rejestrze bezrobotnych  
poszukujących pracy, a osoba 
podejmująca pracę jest obowiązana 
złożyć takie oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest 
obowiązany zawiadomić w formie 
pisemnej, w okresie do 5 dni, 
właściwy powiatowy urząd pracy o 
zatrudnieniu osoby zarejestrowanej 
jako bezrobotna lub o powierzeniu 
jej innej pracy zarobkowej
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Siatkarskie mistrzostwa LZS

LZS Nowogard na podium

Rusza halówka LZS
Już w najbliższą środę po raz kolejny rozpoczną się halowe rozgrywki 

piłkarskie zorganizowane przez nowogardzki LZS. Tradycyjnym miesjcem 
zmagań będzie hala Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Organizatorzy 
zapraszają wszystkie zespoły LZS. Drużyny mogą skłądac się z ośmiu za-
wodników, z czego pięciu może pojawić się na parkiecie. Poczatek pierwszej 
kolejki planowany jest na 18.30.

Ale zanim zawodnicy po raz pierwszy kopną piłkę odbędzie się podumo-
wanie tegorocznego sezonu letnich spartakiad sportowo – rekreacyjnych 
organizowanych przez LZS.

Andrzej Garguliński

Turniej tenisa stolowego dla 
niezrezszonych

W najbliższą środę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych rozpocznie się 
turniej tenisa stołowego kobiet i mężczyzn. Każdy zawodnik musi przynieść 
ze sobą rakietkę. System rozgrywek zostanie ustalony w zależności od ilości 
chętnycho do rywalizacji.  Organizatorzy zapraszają młodzież oraz osoby 
dorosłe i zapewniają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe puchary. Chętni 
zawodnicy powinni stawić się w ZSP o godzinie 18.30.

Andrzej Garguliński 

„Trójka Niebieska Team” 
nie grała

W minioną niedzielę w hali Zespołu Szkół Ogólnokształcących miał być 
rozegrany mecz drugiej kolejki koszykarskiej ligi młodziczek pomiędzy 
młodymi Nowogardziankami reprezentującymi UKS „Trójka –Niebieska 
Team” a zespołem MUKS Kotwica Kołobrzeg. Spotkanie nie doszło jednak 
do skutku, gdyż działacze z Kołobrzegu odwołali mecz. Kolejny mecz nasze 
koszykarki rozegrają 1 grudnia w Drawsku Pomorskim, gdzie zmierzą się z 
miejscowym Olimpijczykiem

Andrzej Garguliński

Mam nadzieję, że po 
wyborach będzie lepiej

Rozmowa z piłkarzem Pomorzanina Nowogard 
Marcinem Miklasem.

„Dziennik Nowogardzki”: Już 
wkrótce odbędą się wybory nowe-
go zarządu klubu. Czego oczekują 
zawodnicy? Jak powinny wyglądać 
nowe władze Pomorzanina, kto 
powinien być trenerem?

Marcin Miklas: Moim zdaniem 
zarząd powinien w dużej mierze się 
zmienić, w zasadzie w całości. Ten 
zarząd, który jest teraz w ostatnim 
czasie nie zrobił niczego dla dru-
żyny, a wręcz przeciwnie, utrudniał 
wszystko i to widać po wynikach. 
Wiadomo, że zawodnicy przyczynili 
się do tego również, ale to nie jest 
tylko nasza wina. Nowy zarząd po-
winien wziąć odpowiedzialność na 
siebie, spróbować znaleźć trenera z 
zewnątrz, który będzie poza wszelki-
mi układami i działać w ten sposób. 
Cała runda wiosenna jest przed nami 
i może coś się zmieni.

Powiedziałeś „poza układami”. 
Czyli jest jakiś układ.

Układ jest w sensie takim, że gdy 
było zapotrzebowanie na juniorów 
to prezes wszystko bojkotował. Tre-
ner seniorów dogadał się z trenerem 
juniorów, nagle trener Kaczmarek się 
wycofuje z tego, prezes przystaje na 
to, co robi Paweł Kaczmarek jakby 
to on był prezesem. Wszystko się 
na to przekładało. Brakowało nam 
młodzieżowców i to było widać na 
boisku. 

Jak wygląda teraz sprawa kadro-
wa Pomorzanina? Są jakieś szanse 
na podjęcie walki?

Ja uważam, ze zespół jest. Poten-
cjalnie patrząc czterech – pięciu za-
wodników jest kontuzjowanych. Za-
rząd w ogóle się tym nie interesował, 
chłopaki leczą się na własną rękę. 
Pieniądze co prawda są zwracane, 
ale nikt się tym nie zainteresował czy 
zawodnik pojedzie do lekarza i gdzie. 
Chłopaki sami sobie wszystko zała-
twiają i to się przekładało na wyniki. 
W ostatnich meczach na prawdę nie 
mieliśmy kim grać. Zdarzało się, ze 
jechaliśmy w jedenastu. Na ostatni 
mecz pojechaliśmy w dwunastu i 
musiał grać Marcin Wolny, który, 
wiadomo, nie trenuje. To woła o 
pomstę do nieba. Tym bardziej, ze 
juniorzy wówczas już zakończyli 
rozgrywki i mogli śmiało jechać. Ale 
sytuacja jest jaka jest. Mam nadzieję, 

że po wyborach będzie lepiej.
Wynika z tego, ze nowy zarząd 

musiałby przede wszystkim za-
kończyć ten konflikt, który się 
wytworzył między wami a drużyną 
Pawła Kaczmarka.

Uważam, że to jest jedno z naj-
ważniejszych zadań. A poza tym 
przydałoby się pozyskać trochę pie-
niędzy, żeby zmobilizować młodzież 
do chodzenia na treningi. Ludzi do 
grania jest sporo, ale dlaczego oni 
nie chcą grać? Trzeba sobie zadać 
takie pytanie.

Skoro powiedziałeś o pienią-
dzach to trzeba zdać sobie sprawę, 
że Urząd Miejski coraz mniej 
przychylnym okiem patrzy na 
Pomorzanina. Wynika z tego, że 
potrzebne byłoby postawienie na 
sponsoring. Ten zarząd, delikatnie 
mówiąc, nie ma w tym wybitnych 
osiągnięć.

W zarządzie musi znaleźć się czło-
wiek odpowiedzialny za pozyskanie 
sponsora bądź kilu sponsorów. Po-
dejrzewam, że w Nowogardzie jest 
kilka firm, które z chęcią wyłożyłoby 
parę groszy. Nie mówię o kokosach, 
ale miło by było gdyby zawodnicy 
po meczu dostali jakąś premię. 
Zarząd musi się zmienić. Nie tylko 
w ten sposób, ze prezes odejdzie, a 
reszta zostanie. W nowych władzach 
muszą się znaleźć ludzie, którzy chcą 
działać w tym klubie, a nie być dla 
zasady, po to, żeby być. 

Czyli jednak pieniądze są ważne 
w grze.

Są czynnikiem, który motywuje 
zawodników do grania. Nikt nie 
przychodzi do klubu, nie poświęcą 
swojego czasu tylko po to, żeby jechać 
i przegrywać mecze. Iść sobie poko-
pać to można na każdym, boisku, 
wcale nie trzeba być zawodnikiem 
Pomorzanina, żeby sobie pograć. 
Inne kluby jakoś potrafią dostać parę 
groszy, zawsze jakiś sponsor się znaj-
dzie. Wiadomo, że ważne są tutaj też 
wyniki. Jeżeli będziemy wygrywać to 
sponsorzy sami się znajdą. Ale jest 
też potrzeba zaangażowania się ze 
strony zarządu.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał 
Andrzej Garguliński

W Pyrzycach i Kozielicach odbyły się mistrzostwa województwa zachod-
niopomorskiego LZS w siatkówce mężczyzn. W stawce dwunastu zespołów 
znalazły się dwie ekipy reprezentujące Nowogard.

Drużyny podzielono na cztery grupy, których zwycięzcy awansowali do 
półfinału. W grupie A wraz z gospodarzami, czyli Spartakusem Pyrzyce, w 
barwach którego grali zawodnicy rywalizujący w II lidze i reprezentantami 
Myśliborza znalazł się LUKS Nowogard. Rywalizację zaczął od porażki z 
miejscowymi 0:2, a zwycięstwo z Myśliborzem 2:1 dało naszym zawod-
nikom prawo gry o piąte miejsce. Tę szansę wykorzystali i wygrywając z 
Miedwiakiem Giżyn 2:0 na tej właśnie pozycji zostali sklasyfikowani.

LZS Nowogard znalazł się w grupie B i wygrał ją bez problemu po-
konując zespół z Giżyna 2:0 i Metabo Stargard w tym samym stosunku 
setów. W półfinale reprezentacja nowogardzkiego LZS zmierzyła się ze 
Spartakusem Pyrzyce, który wygrał ten mecz 2:0 i awansował do finału 
turnieju, pokonując w nim LZS Łobez. Nasz zespół na pocieszenie mógł 
walczyć o trzecie miejsce z ekipą z Kołbaskowa i pewnie wygrywając mecz 
2:0 zapewnił sobie miejsce na podium. Zadanie to było tym łatwiejsze, że 
nasi rywale z powodu kontuzji jednego z zawodników wyszli na parkiet 
w piątkę. Gratulujemy.

Andrzej Garguliński
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reklamareklama

RR EKLAMAEKLAMA

banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Nowogard
Tel. 0 605 522 340
e-mail: medmas@wp.pl

Radiowa w
Radio VOX Gryfice 90,7 FM

C M Y K

reklama reklama

cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A

HIT SEZONU !
POŻYCZKĘ NA 

OSWIADCZENIE

Sprawdź Sam

Do 20 tys. na oświadczenie ze 
zgodą współmałżonka na wniosku

Długi okres kredytowania - 8 lat

Do 10 tys. - na oświadczenie o 
dochodach - bez zgody małżonka

Możliwość konsolidacji całkowitej 
lub częściowej

Uwzględnianie wszystkich 
źródeł dochodu

Sukces „Wesołej Ferajny”
W dniu 17 listopada br. na Zamku 

Książąt Pomorskich w Szczecinie 
odbył się Wojewódzki Przegląd Ar-
tystycznej Działalności Seniorów w 

którym wzięło udział 28 zespołów z 
województwa zachodniopomorskie-
go. Kolejny wielki sukces odniósł nasz 
nowogardzki zespół „Wesoła Ferajna” 

prowadzony przez instruktora NDK 
Barbarę Źróbek.

Podczas przeglądu zespół wykonał 
trzy ludowe piosenki, które z najwyższą 
uwagą wysłuchali jurorzy i z wielkim 
aplauzem licznie zebrana publiczność 

w Sali Księcia Bogusława.
Zespół został głównym laureatem 

otrzymując statuetkę organizatorów.

Opr. i foto 
LMM
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Zabytki pod 
opieką Gminy
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Dnia 21.11.2007r. w sali konferencyjnej Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości “Profit” w 
Nowogardzie z inicjatywy Zastępcy Burmistrza Nowogardu Artura Gałęskiego oraz Wydziału 
Rozwoju Lokalnego i Funduszy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie odbyło się spotkanie doty-
czące opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2008-2011. Spotkanie 
miało na celu przedstawienie konstrukcji dokumentu strategicznego, który będzie systematy-
zował kierunek prac nad renowacją i konserwacją wszystkich zabytków położonych na terenie 
miasta i gminy Nowogard. Ponadto będzie  pokazywał możliwości uzyskania dofinansowania 
tych prac z różnych źródeł  zewnętrznych, w tym funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej. 

RM rok po 
wyborach

czytaj na s. 2

Fontanna w miej-
sce pomnika?

czytaj na s. 3

Miętno

Świetlica 
z ambicjami

czytaj na s. 4

Aktywne szkolne 
koła LOP

czytaj na s. 6

Komu plażę, 
komu? 

czytaj na s. 7

foto Jan Korneluk
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Punkt Konsultacyjny Interwencji Kryzysowej 
przy Parafii św. Rafała Kalinowskiego, 

ul. Jana Pawła II w Nowogardzie
Tel. 662 959 640

czynny 
poniedziałek od 16.00 do 19.00, czwartek od 15.00 do 19.00

Zabytki pod opieką Gminy
Gośćmi spotkania byli: Ewa Stanecka, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu 

Ochrony Zabytków w Szczecinie; Ewa 
Palacz, Konserwator Zabytków; Jerzy 
Serdyński, Dyrektor Wydziału Kultury, 
Edukacji i Turystyki Urzędu Marszał-
kowskiego w Szczecinie; Łukasz Myśli-
wiec, Dyrektor Wydziału Programów 
Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu 
Marszałkowskiego w Szczecinie. Spot-
kanie otworzył Zastępca Burmistrza 
Nowogardu Artur Gałęski. Szczegóło-
we informacje dotyczące pozyskiwania 
środków finansowych na odnowę i 
renowację obiektów zabytkowych 
przekazali Jerzy Serdyński i Łukasz My-
śliwiec. Następnie Dyrektor Ewa Stane-
cka przekazała informacje dotyczące 
możliwości uzyskania dofinansowania 
prac konserwatorskich ze środków 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków oraz Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Ponadto 
zwróciła uwagę na najczęściej popeł-
niane błędy w dokumentacji konkur-
sowej oraz na fakt iż wszystkie obiekty 
powinny zostać wpisane do rejestru 

zabytków. Skarbnik Gminy Nowogard, 
Marcin Marchewka poinformował o 
przyjętej na ostatnim posiedzeniu Rady 
Miejskiej w Nowogardzie uchwale w 
sprawie zasad udzielania dotacji na 
sfinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budow-
lanych przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków, znajdującym się na 
terenie gminy Nowogard. 

W dalszej części spotkania po-
proszono uczestników i gości do 
merytorycznej dyskusji. Generalnym 
wnioskiem z powyższego spotkania i 
dyskusji jest fakt, iż powyższy program 
jest niezbędny w celu skonsolidowania 
działań właścicieli i administratorów 
obiektów zabytkowych wraz z Urzę-
dem Miejskim w Nowogardzie oraz 
Radnymi Rady Miejskiej i mieszkań-
ców w celu kompleksowej ochrony 
obiektów zabytkowych gminy i miasta 
Nowogard.                

(opr.red – LMM)

Rada Miejska po roku

Redakcyjna dyskusja
Minął już rok od wyborów samo-

rządowych. W Nowogardzie przynio-
sły one zasadnicze zmiany (ale nie po 
myśli tych, którzy startowali z hasłem 
„Czas na zmiany”). Burmistrz kolej-
ny już raz okazał się niepokonany, 
silną reprezentację wprowadziło do 
Rady Polskie Stronnictwo Ludowe, 
w rządzącej koalicji zasiadają po raz 
pierwszy radni Platformy Obywa-
telskiej, nowym Przewodniczącym 
Rady został Marek Krzywania.

Opozycję tworzą radni SLD i 
PiS. Można stwierdzić, że jesteśmy 
Sejmem w pigułce. Mieszkańcy 
gminy uczestniczący w Sesjach jak 
i Czytelnicy „DN” z naszych relacji 
zauważają dość istotne zmiany w 
stylu pracy nowych radnych.

Redakcja postanowiła przeprowa-
dzić dyskusję i poprosić przedstawi-
cieli wszystkich opcji o samoocenę 
– co zdaniem radnych jest dobre, 
a co należy zmienić w stylu pracy 
samej Rady.

Najważniejsze są jednak problemy 
jakie stoją przed samorządowcami. 
Chcemy je poznać i przedyskutować. 
Dlatego zwracamy się z prośbą do 
mieszkańców gminy – przysyłajcie 
do redakcji pytania jakie chcielibyście 
zadać radnym – można listownie, 
telefonicznie lub pocztą elektronicz-
ną. Wspólnie na pewno ustalimy 
gradację ważności problemów do 
rozwiązania.

Na pytania oczekujemy przez cały 
tydzień. Udział w dyskusji zadeklaro-
wał Przewodniczący Rady Miejskiej 
Marek Krzywania i przedstawiciele 
wszystkich opcji. O terminie dyskusji 
powiadomimy na naszych łamach 
po wcześniejszych ustaleniach z 
radnymi. 

Zapraszamy do aktywnego uczest-
nictwa w dyskusji o naszych przecież 
problemach.

LMM

5 lat Forum 
Rozwoju Gospodarczego

W sobotę 12 listopada w hotelu 
OSKAR miała miejsce uroczystość 
z okazji 5 lecia istnienia  Stowa-
rzyszenia FORUM ROZWOJU 
GOSPODARCZEGO ZIEMII NO-
WOGARDZKIEJ.  Stowarzyszenie 
za główne swoje cele stawia między 
innymi ochronę przedsiębiorczości 
lokalnej, stymulowanie rozwoju 
gospodarczego oraz propagowanie i 
promowanie zasad uczciwej konku-

rencji i etyki w biznesie. Osoby zain-
teresowane działalnością Stowarzy-
szenia i chęcią zaangażowania się w 
jego działalność mogą kontaktować 
się z prezesem, panem Stanisławem 
Rynkiewiczem. Członkowie Stowa-
rzyszenia jubileusz uczcili wspólną, 
już piątą zabawą do białego rana w 
myśl zasady, że jest czas na pracę i 
czas na odpoczynek.

Inf.własna, foto St.R
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Biuro Informacji i Promocji wy-
jaśnia, że od 10 października br. 
obowiązują nowe przepisy dotyczące 
poruszania się w Polsce pojazdami 
zarejestrowanymi za granicą, zgod-
nie z nowelizacją Prawa o ruchu 
drogowym w związku z wejściem w 
życie ustawy o zmianie niektórych 
ustaw w związku z członkostwem 
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii 
Europejskiej.

Powyższy obowiązek odnosi się do 
osoby, która uczestnicząc w ruchu 
drogowym na terytorium Polski kie-
ruje pojazdem zarejestrowanym za 
granicą i nie jest wymieniona 

w dowodzie rejestracyjnym tego 
pojazdu jako jego właściciel/posia-
dacz. Osoba taka powinna posia-

dać wówczas przy sobie dokument 
potwierdzający prawo do używania 
pojazdu przez kierującego. Wystar-
czającym dokumentem potwierdza-
jącym to prawo jest upoważnienie 
sporządzone przez właściciela pojaz-
du w formie pisemnej - upoważnienie 
to nie wymaga form szczególnych.”

Sławomir Szwed

reklama

Informacja
W związku ze złożoną informacją do 
Urzędu Miejskiego przez firmę POL-
DANOR S.A. w sprawie nawożenia 
pól gnojowicą w obrębie wsi Miętno, 
informuję że na terenach przyległych 
oraz w rejonie osiedla Bema - Leśna 
w Nowogardzie mogą wystąpić 
uciążliwości zapachowe. Stan ten 
będzie się utrzymywał w najbliższych 
dniach. 
Prawidłowość nawożenia pól 
gnojowicą jest kontrolowana przez 
służby ochrony środowiska Urzędu 
Miejskiego.

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

SKLEP „KOMINKI”
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 103A/1

oferuje:
sprzedaż wkładów powietrznych 

wodnych i elektrycznych
firm: „Jotul”, „Pama”, „Invicta”, 

„Decoflam”, „Lechma”, „Eurokom”, „Jaś„
• obudowy kominkowe
• piecyki kominkowe od 799 zł
• piecyki kominkowe z płaszczem wodnym od 1499 zł
• akcesoria i materiały montażowe
• wykonanie i montaż obudów
• montaż wkładów, naprawy, przeglądy

PROMOCJA ŚWIĄTECZNA
NA OBUDOWY, KOMINKI I PIECYKI 

KOMINKOWE
 Zapraszamy w godz. 9.00-17.00

Tel. 091 39 25 000,
kom. 0507 967 205

Lokalny Plan Rewitalizacji (cz.III)

Fontanna zamiast pomnika?
Opisując w poprzednim wydaniu gazety plany odnowy Placu Wolności 

skupiłem się na placu zasadniczym – od NDK do ul. Warszawskiej. Dzisiaj 
przedstawię propozycje i sugestie jakie twórcy Lokalnego Planu Rewitalizacji 
zalecają nam odnośnie placu przed budynkiem biblioteki – między murami a 
pomnikiem.

Autorzy proponowanego rozwią-
zania piszą: „charakter placu nie 
powinien ulec zmianie, niezbędne 
jest natomiast jego architektoniczne 
zagospodarowanie.”

W dalszej części autorzy sugerują 
również uporzadkowanie terenów 
przyległych do NDK, Biblioteki i Biu-
rowca w takim kierunku by uzyskać 
poprawę architektonicznej estetyki i 
jednocześnie uzyskać miejsca par-
kingowe dla samochodów „wypro-
wadzonych” z Placu Wolności.

Opis zadania zaczyna się od zdania 
(cytuję):”szczególnie zaleca się wybu-
rzenie pomnika”.

Następnie wymienia się szcze-
góły:

1 – opracowanie dokumentacji,
2 – przebudowa placu wraz z wy-

burzeniem pomnika,
3 – mała architektura placu (np. 

klomb, fontanna +granitrowa kula 
ziemska),

4 – urządzenie amfiteatru lub małej 
sceny (UWAGA – amfiteatr może być 
zlokalizowany w miejscu obecnego 
boiska w parku nad jeziorem).

5 – przebudowa istniejących garaży 
lub budowa garazy dwupoziomo-
wych,

6 – uporządkowanie terenu przy 
NDK –np. zieleń.

Właścicielem wszystkih działek 
za wyjątkiem biurowca i terenem 
za biurowcem jest Gmina. Dlatego 
wnioskodawcą odpowiedzialnym za 
dokumentację, realizacje i finansowa-
nie musi być Gmina w porozumieniu 
z właścicielem terenów przylegają-
cych do biurowca.

Koszty rozkładałyby się nastę-
pująco – Gmina – 40%, właściciele 
prywatni – 20%, dotacje – 40%.

Realizacja rozłożona w czasie. W 
2008 i w 2009 roku zadanie nr 1 czyli 
przygotowanie dokumentacji (koszt 
100 000zł), pod koniec roku 2009 
oraz w latach 2010 i 2011 przebudowa 
placu, burzenie pomnika, klomby, 
fontanna, mała architektura (razem 
1 200 000 zł).

Mała scena lub amfiteatr mogłyby 
powstać w latach 2011, 2012 (około 
200 000 zł), a w latach 2010-2012 
budowane garaże kosztowałyby 
600 000 zł.

Łaczny koszt to 2 150 000 zł. Czy 
Gmina znajdzie w budżecie około 
miliona złotych na wkład własny? 

Ale to jeszcze nie koniec. Architek-
ci zalecają zmianę „bryły” budynku 
Biblioteki. Zaleca się „wykonanie 
elewacji i dachu wraz z nadbudową”. 
Prace należałoby zacząć w 2008 roku 
i kontynuować zmianę elewacji i 
dachu do roku 2010, a nadbudowę 
nawet do 2014.

Koszt całkowity to 1 380 000 zł z 
czego Gmina 60%.

Skorelowane z odnową biblioteki 
musi też być zmiana wyglądu biurow-
ca – nowa elewacja i dach. Ponieważ 
właścicielem budynku jest Starostwo 
to całe przygotowanie , realizacja i 
finansowanie spada na urzędników 
z Powiatu. Koszty to ok. 3 000 000 
zł – pytanie czy starostwo wyłoży w 
latach 2010 – 2013 ponad 2 miliony 
zł? (30% kosztów pokryć powinna 
dotacja z zewnątrz).

Tym artykułem kończę cykl po-
święcony rewitalizacji. Czytelnicy 
ocenią czy jest to dokument możliwy 
do realizacji czy też zbiór pobożnych 
życzeń z pogranicza marzeń Jego 
niezamierzoną zasługą jest to, że 
uzmysławia nam faktyczne problemy 
z uruchomieniem jakiejkolwiek in-
westycji. Biurokraci mają się dobrze, 
a prawo jest bardzo dobre – daje nie-
ograniczone możliwości zarobkowe 
prawnikom. Niestety budżet Gminy 
jest ograniczony! 

LMM
PS. Cały plan dostępny jest na 

stronach internetowych Urzędu 
Miejskiego Nowogard.

Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy 
mają możliwości przeczytania go. 
Mogę więc do tematu powrocić na 
prośbę Czytelników opisując zamie-
rzenia planowane w interesujących 
Was kwartałach miasta.

Kocem otul psa…
Przytulisko dla zwierząt w Sikorkach zwraca się do mieszkańców z prośbą 

– jeśli macie Państwo zbędne koce przekażcie je nam. W okresie zimowych 
chłodów są one niezbedne do okrycia naszych podopiecznych. Koce można 
przekazywać bezpośrednio do Sikorek, do przychodni dla zwierząt przy ul. 
Dworcowej lub do redakcji „DN”. Z góry dziękuję.

Tadeusz Soroka.

Prawo o ruchu drogowym

Pojazdy z zagraniczną 
rejestracją.

Komunikat policji
W dniu 16 listopada 2007 r. w Nowo-

gardzie przy ul. Wojska Polskiego znale-
ziono rower koloru czerwonego o nazwie 
„UTARA”. W sprawie odebrania roweru 
należy kontaktować się z dzielnicowym 
asp. Arkadiuszem Puch nr tel. 091 5792383 
lub z dyżurnym Komisariatu Policji w No-
wogardzie nr tel. 091 5792311 lub 997.
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Wszystkim, 
którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze

śp. Czesławy 
Łuczak

serdeczne 
podziękowania

składają mąż Henryk
i córki z rodzinami

Miętno

Świetlica z ambicjami
Wioski popegeerowskie najbardziej ucierpiały na transformacji ustro-

jowej. Miętno, które w naszej okolicy jest niemal ich synonimem, stara się 
podnieść z tego marazmu. Jego mieszkańcy sami starają się zadbać o swoje 
otoczenie. Ich najnowszą inicjatywą jest stworzenie klubu z ambicjami.

Starania o pozyskanie budynku 
gospodarczego, w którym niegdyś 
trzymane były konie, krowy, świ-
nie i części zamienne do maszyn 
rolniczych trwały dosyć długo, ale 
zakończyły się sukcesem. W tym 
budynku wspólnymi siłami powstaje 
świetlica dla dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych.

„Wrócił czyn społeczny, - mówi soł-
tys Miętna Zbigniew Litwin – ale bez 
tego nie da się niczego zrobić. Finanse 
potrzebne do wynajęcie jakiejś firmy 
wykonawczej przekraczają nasze moż-
liwości, a tak przyjdzie cała wieś i coś 
wspólnie możemy zrobić. Choćby nasz 
kościół. Zrobiliśmy chodnik, chcemy 
odmalować wnętrza.”

W budynku, w którym powstaje 
świetlica wymieniono już drzwi i 
okna, założono nową instalację elek-

tryczną i uprzątnięto jego wnętrze. 
„Wywieźliśmy stąd ze cztery – pięć 

wagonów gruzu. – opowiada sołtys 
– Tutaj były żłoby, druga warstwa 
posadzki. Najpierw założyliśmy swoje 
okna, używane, zbiliśmy wszystkie 
tynki i trzeba było to wywieźć. Bardzo 
pomogła nam przy tym gmina.”

A to dopiero początek. Plany są 
ambitne. Jedno z pomieszczeń prze-
znaczone zostanie na świetlicę dla 
dzieci i młodzieży, w kolejnym sala 
komputerowa do której burmistrz 
obiecał podłączyć internet, a następ-
ne zostanie zagospodarowane na salę 
typowo dla osób dorosłych.

„Chcemy by przychodzili tu ludzie 
dorośli, którzy chcą wyjechać do pracy 

za granicę. Może uda się znaleźć na-
uczyciela, który byłby w stanie nauczyć 
ich podstaw języka obcego, tak, ze gdy 
pojedzie do Niemiec cokolwiek rozu-
miał. Dziś ludzie wyjeżdżają, niczego 
nie rozumieją i dopiero jak go ktoś 
ukłuje, oszuka to dopiero wtedy staje 
się mądrzejszy.” – mówi Litwin.

Mimo, że remont budynku nie 
został jeszcze ukończony zorganizo-
wano już w nim kilka imprez, takich 
jak Andrzejki, choinka dla dzieci, 
Dzień Babci i Dziadka, Sylwester, 
grała orkiestra na żywo. To w świet-
licy odbyły się wybory sołtysa, spot-
kania z radnymi i przedstawicielami 
innych instytucji. Pracy jest sporo, 
potrzeb jeszcze więcej i stąd prośba 
do wszystkich, którzy mogliby nie-
odpłatnie przekazać jakieś materiały 
budowlane czy sanitariaty. Sołtys 

Miętna przyznaje, ze bez pomocy 
wielu osób z zewnątrz stworzenie 
wiejskiej świetlicy pozostałoby w 
sferze marzeń. Jednym zdaniem 
wymienia burmistrza Kazimierza 
Ziembę, Tomasza Szafrana, Adama 
Czernikiewicza, Ritę Mazurczak, 
PUWiS a nawet przeklinaną przez 
wielu mieszkańców naszej okolicy 
firmę Poldanor. 

„Sąsiedztwo takiej firmy jest uciąż-
liwe, taka jest prawda. Nie będę 
mówił, że czarne jest białe a białe 
czarne. My, mieszkańcy Miętna nie 
mamy wpływu na to, że sprawimy, 
że Poldanor odejdzie. A jeśli już jest 
to uważam, ze należy utrzymywać z 
nimi bliższe stosunki i coś z tego mieć. 

Świetlica od środka. To dopiero początek.

Jesteśmy zadowoleni z tego, że ta firma 
zadeklarowała się nam pomóc i z tej 
obietnicy się wywiązała.” – tłumaczy 
Zbigniew Litwin.

Świetlica to nie jedyna inicjatywa. 
W planach jest budowa placu zabaw, 
modernizacja boiska wraz z budową 
szatni i pozyskiwanie pieniędzy w ra-
mach Planu Odnowy Miejscowości. 

„Jeszcze niedawno ludzie nie wie-
rzyli, ze nasza społeczność popegee-
rowska może się tak podnieść. Dzisiaj 
w gminie mają do nas szacunek, 
ze niemożliwe stało się możliwe.”  - 
kończy sołtys Miętna stwierdzając 
niestety, że w tej beczce miodu zna-
lazła się odrobina dziegciu – Jeszcze 
mamy kłopot z byłym właścicielem 
PGR-u. Chcielibyśmy, aby posprzątał 

ten pozostawiony po sobie majątek, 
wtedy byśmy byli całkiem szczęśliwi. 
Tyle razy zgłaszałem t6o do różnych 
instytucji, ale bez efektu. Przecież tu 
wystarczy przyjechać fadromą i w cią-
gu dwóch dni pospychać to wszystko, 
wyrównać. Za to trzeba płacić, ale 
taki majątek jaki został tu sprzedany 
pewnie starczyłby na posprzątanie. 
My się musimy za niego wstydzić. Nie-
dawno przyjechała do mnie rodzina 
z Warszawy i pierwsze pytanie jakie 
zadali to czy tu gdzieś kręcą jakiś film 
wojenny.”

Niemniej powodów do optymizmu 
jest więcej i mieszkańcy Miętna tego 
się trzymają.

Ag

Zbigniew Litwin prezentuje wymienioną stolarkę okienną w budynku 
świetlicy.

Goleniowski Dom Kultury proponuje

„ Zręczne ręce i wyobrażnia”
Goleniowski Dom Kultury za-

prasza  młodzież i osoby dorosłe na 
kolejne warsztaty plastyczne    sztuka 
malowania na jedwabiu. 

Warsztaty odbędą się  w formule 
dwudniowych zajęć w ostatni week-
end  listopada.

 24.11. sobota
zajęcia w  godz.     
10 -14   i   15 – 18
25.11.niedziela
zajęcia w  godz.     10 – 15 
Zajęcia warsztatowe poprowadzą 

absolwentki Akademii Sztuk Pięk-
nych w Poznaniu i Toruniu, pro-
wadzące min. zajęcia plastyczne  w 
poznańskich  Domach Kultury.

Koszt 2- dniowych zajęć to kwota 
50 złotych/ od osoby.

W cenę warsztatów wliczony został 
komplet niezbędnych materiałów:

-  specjalistyczne farby i kupony 
jedwabiu.

WYKONANE PODCZAS ZAJĘĆ 
PRACE  STANOWIĄ WŁASNOSĆ 
UCZESTNIKA.

Zapisy przyjmuje sekretariat GDK 
przy ul. Słowackiego 1 ( tel. 0 91 418 
26 88 )
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RR EKLAMAEKLAMA

banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Nowogard
Tel. 0 605 522 340
e-mail: medmas@wp.pl

Radiowa w
Radio VOX Gryfice 90,7 FM
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Kochanym dziadkom

Eugenii i Romanowi
Gronowskim

z okazji 50 lecia
pożycia małżeńskiego

dużo zdrowia, szczęścia,
wiele łask Bożych na dalsze lata 

życzy wnuczek Kamil z żoną Beatą

Kochanym rodzicom

Eugenii i Romanowi 
Gronowskim

z okazji 

50 rocznicy ślubu
najserdeczniejsze życzenia

szczęścia, spokoju 
i zdrowia na dalsze lata 

wspólnego życia

życzy
syn Jacek z żoną Ewą oraz
wnuki Paulina i Grzegorz

Z okazji jakże pięknych 
50 urodzin 

życzymy Naszej
Kochanej Solenizantce 

Barbarze 
Paradowskiej

szczęśliwej podróży 
do kolejnych jubileuszy ... 
wielu pięknych chwil i sa-
mych dobrych wspomnień  

życzą dzieci i Czesław

życzeNia życzeNiażyczeNia

Szkolne koła LOP
„Już zawsze będziesz odpowiedzialny za to co oswoiłeś”

Antoine de Saint-Exupéry, 
„Mały Książę”

Pod takim hasłem przewod-
nim 15 listopada 2007 roku.  
odbyło się jesienne robocze 
spotkanie opiekunów szkol-
nych kół Ligi Ochrony Przy-
rody 

Na zaproszenie Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących 
– Gimnazjum nr 2, p. Kata-
rzyny Durskiej i II Liceum 
Ogólnokształcącego, p. Marka 
Dobrowolskiego, Szkoły Pod-
stawowej nr 3 p. Iwony Kusek, 
Bogumiły Olejnik, Agnieszki 
Białczak i Edyty Kucal oraz 
prezesa zarządu Ligi Ochro-
ny Przyrody w Nowogardzie 
p. Marka Hejsera, zebrali się 
wszyscy opiekunowie szkol-
nych kół LOP działających 
w gminie Nowogard. Swoją 
obecnością zaszczycili nas 
również burmistrz Nowogardu 

Kazimierz Ziemba oraz dyrek-
tor Nowogardzkiego Domu 
Kultury Mirosława Przybyłek. 

Spotkanie rozpoczęło się 
przepiękną inscenizacją wy-
konaną przez uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 3 pod opieką 

pani Anety Drążewskiej. „Jeśli 
ukochasz kwiat, który istnieje 
w jednym egzemplarzu pośród 
milionów gwiazd, to patrząc 
na niego czujesz się szczęśliwy” 
(Antoine de Saint-Exupéry), 
podkreśliły dzieci w swoim 
przedstawieniu, którym ochro-
na otaczającego nas świata nie 
jest obojętna. W codziennej 
gonitwie za lepszym, często za-
pominamy o tym co nas otacza, 
a przecież to co teraz robimy 
zostawimy w spadku właśnie 
im, tym najmłodszym... 

Pełni silnych wrażeń po 

mocnych akcentach sztuki 
teatralnej młodych aktorów, 
nastąpiły prezentacje dokonań 
i wyników pracy szkolnych kół 
LOP działających w SP 3 i ZSO. 
Prezentacji dokonali kolejno p. 
Agnieszka Białczak, opiekun 
koła LOP w Szkole Podstawo-
wej nr 3, p. Katarzyna Durska, 
opiekun koła LOP w Gimna-
zjum nr 2, oraz p. Marek Do-
browolski, opiekun koła LOP w 
II Liceum Ogólnokształcącym. 
Każde z zaprezentowanych kół 
prowadzi szeroki zakres dzia-
łań o tematyce ekologicznej, 
w dużej mierze we współpra-
cy z lokalnymi instytucjami, 
zwłaszcza z Nadleśnictwem 
Nowogard, p. Markiem Hei-
serem, Celowym Związkiem 
Gmin w Nowogardzie, p. Mo-
niką Olechnowicz-Krakowską 
oraz z Lokalną Agendą 21, p. 
Joanną Krępą. 

Ponadto, opiekunowie 
szkolnych kół LOP pełni są 
własnych inicjatyw i przedsię-
wzięć nie tylko na skalę gminy. 
Dzięki nim, uczniowie zrzesze-
ni w LOP sadzą drzewa, grabiąc 
liście ratują kasztanowce, do-
karmiają zwierzynę leśną, kar-
mią ptaki, obserwują je w cza-
sie ich lotów, co roku sprzątają 
świat, zbierają surowce wtórne, 
a ci bardziej zainteresowani 
biorą czynny udział w wielu 
wycieczkach przyrodniczych 
i podążają wieloma szlakami 
w najpiękniejszych zakątkach 
naszej ojczyzny. Do najczęściej 
odwiedzanych należą Woliński 
Park Narodowy, Drawieński 

Park Narodowy, Słowiński 
Park Narodowy, Ogród Den-
drologiczny w Przelewicach i 
wiele innych. 

Co więcej, młodzi 
ekolodzy sprawdzają swoją 
wiedzę w różnych konkursach 
przyrodniczo-ekologicznych 
organizowanych na terenie 
miasta Nowogard oraz w wie-
lu konkursach ogólnopolskich 
osiągając wiele zaszczytnych 
miejsc. Na uwagę zasługu-
je fakt, iż poszczególne koła 
współpracują ze sobą, star-
si członkowie niosąc pomoc 
młodszym, a młodsi członko-
wie sprawiając wiele radości 
starszym.

Druga część spotkania 
była typowym spotkaniem 
roboczym szkolnych opieku-
nów LOP. Zgodnie z tym, co 
podkreślał Antoine de Saint-
Exupéry, że „człowiekowi nigdy 
nie jest dobrze tam, gdzie jest”, 
głównie dyskutowano nad po-
szerzeniem oferty edukacyjnej 
dla dzieci i młodzieży. Rów-
nież, określono wiele działań 
przeznaczonych do realizacji 
w bieżącym roku szkolnym 
oraz skupiono się na sposobach 
uwrażliwiania młodzieży na 
piękno otaczającego nas świata 
i potrzebę jego ochrony.

Wszystkim obecnym 
bardzo dziękujemy za udział w 
spotkaniu i liczymy na dalszą 
współpracę. Organizatorzy.

mgr Katarzyna 
Durska

opiekun SK LOP
w Gimnazjum nr 2
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Wokół plaży miejskiej

„Pokażcie mi człowieka, a ja 
znajdę na niego paragraf ”

Z przerażeniem patrzę na poczy-
nania kilku radnych, którzy urządzili 
swoiste polowanie na czarownice. 
Żądni krwi zrobią wszystko, by 
zaspokoić swoje chore ambicje. Nie 
udało im się wyrzucić dyrektora 
NDK. Nic nie zrobili dyrektorowi 
szpitala. Może, więc uda im się 
z dzierżawcą plaży. Od długiego 
czasu prowadzą, więc świadome i 
metodyczne działanie w celu usu-
nięcia mnie z ośrodka. Do tej pory 
myślałem, że takie sytuacje zdarzają 
się tylko w krajach, w których demo-
kracja jest tylko pustą nazwą. Moim 
zdaniem, to co się obecnie dzieje jest 
po prostu zmierzaniem do wrogiego 
przejęcia. 

Pierwszy etap to szykanowanie 
we wszystkich możliwych środkach 
przekazu informacji, rozsiewanie 
kłamstw i plotek - np. że zjeżdżalnia 
nie działa itp. bzdury. 

Drugi to szukanie haków i utrud-
nianie możliwymi sposobami wy-
konywania pracy, kolejny nękanie 
nasyłanymi bezustannie kontrolami 
i donosami do wszystkich znanych 
instytucji. Intryganci zadrżeli z 
przerażenia, gdy pojawiła się realna 
wizja wprowadzenia w roku 2007 
bezpłatnego wstępu na plażę. Wytrą-
ciłoby to im ich jedyny populistyczny 
argument. Do tego nie można było 
dopuścić – decyzja została zabloko-
wana. Gdy okazało się, że wszystkie 
kontrole stwierdziły, że wszystko jest 
w należytym porządku, gdy nie udało 
się wynaleźć dostatecznie mocnego 
haka, by zniszczyć mnie finansowo, 
bądź w jakiś inny sposób, gdy me-
rytorycznie podważyłem wszystkie 
zarzuty pozostał ostatni argument: 
Doprowadzić do takiego stanu, by 
rozwiązać umowę bez podania przy-
czyny. Zmusić burmistrza do tego, 
by on sam tę umowę rozwiązał. W 
końcu o wiele prościej i łatwiej jest 
załatwić jednego człowieka niż kilku 
zawziętych z nienawiści radnych. 

Niech to będzie przestrogą dla 
wszystkich, którzy chcą cokolwiek za-
inwestować w Gminie Nowogard i dla 
niej pracować. Wszystkie ataki zaczę-
ły się w momencie, gdy prowadzony 
przeze mnie ośrodek wyciągnąłem na 
prostą, gdy stał się ładnym miejscem, 
które zaczęli odwiedzać goście z 
całego kraju i Europy. Im było lepiej, 
tym bardziej (tak po polsku) zaczęło 
to kłóć w oczy tych, którzy już dawno 

ślinili się na widok ośrodka.
Niech nikt się nie łudzi, że chodzi 

tu komuś o los mieszkańców miasta, 
czy o jakieś oszczędności dla budżetu. 
Każdy, kto ma cokolwiek wspólnego 
z ekonomią i zdrowym rozsądkiem 
wie, że obecne rozwiązanie jest dla 
gminy najtańsze. Cała walka toczy 
się 

o przejęcie zadbanego i stworzone-
go przeze mnie ośrodka wypoczyn-
kowego, czyli tzw. domków na plaży. 
Czy mam rację okaże się, jak już uda 
się tym osobom mnie wyrzucić. Na 
dwóch kolejnych po sobie komisjach 
rady (finansowej i społecznej), radny 
Szpilkowski dał propozycję sprzedaży 
domków. Czy to przypadek? Tu nie 
ma przypadków! 

Jak zwykle gdzie nie wiadomo, o 
co chodzi to chodzi o …….. . Szkoda, 
że do tej nieuczciwej walki wykorzy-
stywane są obdarzone społecznym 
zaufaniem, mandaty radnych.

Co bardzo istotne, to fakt, iż do 
dnia dzisiejszego nie ma koncepcji na 
to, co zrobić z plażą, gdy już mnie się 
z niej usunie. Na komisji społecznej 
dopiero, gdy przeforsowano akcep-
tację rozwiązania ze mną umowy na 
sam koniec ktoś zapytał? A co dalej? 
Wtedy padł pomysł by przeprowa-
dzić objazd podobnych placówkach 
w Golczewie, Ińsku, Stepnicy, Lub-
czynie i zobaczyć jak oni to robią. O 
takiej potrzebie mówiłem już w 2005 
roku, a potem w 2006 i również w 
tym roku w czerwcu. Dlaczego nie 
zrobiono tego do tej pory? A co by 
było, gdyby taka analiza wykazała, 
że to ja mam rację, bo przecież taką 
analizę przeprowadziłem już dawno 
temu? Do takiej sytuacji oczywiście 
nie można dopuścić. Do tej pory 
żaden z radnych nie dokonał również 
fachowej analizy ekonomicznej. Od 
szeregu lat nikt nie słucha moich rad 
i pomysłów. Ci, którzy mnie dzisiaj 
atakują znają te koncepcje i jestem 
przekonany, że jako swoje objawią 
je zaraz po tym jak mnie usuną. 
W związku z tym przypomnę je w 
skrócie. W roku 1999 proponowałem 
utworzenie ośrodka Kultury i Sportu, 
który skoordynuje działania, NDK 
Biblioteki i Plaży. O rozwiązaniach 
dotyczących bezpłatnego wstępu na 
plażę mówiłem, co roku. W roku 
2006 i 2007 proponowałem przyłą-
czenie ośrodka do NDK lub do ZBK 
(z zastrzeżeniem, że wariant z ZBK 

nie jest najlepszym rozwiązaniem) 
W tym roku również kilka razy pro-
ponowałem tymczasowe oddzielenie 
plaży od ośrodka, co pozwoli spełnić 
oczekiwania społeczne, umożliwi 
uruchomienie procedur związanych 
z dotacjami unijnymi i da czas na 
wypracowanie słusznej koncepcji na 
lata kolejne. Czytam o tym, że nale-
ży słuchać ludzi z doświadczeniem 
wspólnie wypracowywać metody 
działania i odbieram to jako kolejną 
sofistyczną hipokryzję.

Przykre jest to, że nikt nie widzi 

tego, co zrobiłem dla ośrodka i mia-
sta. Zapomniano jak ośrodek wyglą-
dał 10 lat temu a jak wygląda teraz. 
To, że przez 17 lat mojej pracy nikt nie 
utonął, że kilku osobom uratowałem 
życie, to również nic ważnego. To, że 
dziesiątki osób dzięki mnie pierwszy 
raz popłynęło na, windsurfingu, że 
kilkuset osobom pokazałem, czym 
jest świat pod lustrem wody – jakie 
to ma znaczenie?. Jakie to mało zna-
czące w porównaniu z wystającym 
gwoździem na plaży?

Romuald Kowalski

Kolejne sukcesy 
nowogardzkich tancerzy

W minioną sobotę w Myśliborzu odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca 
Towarzyskiego Jesień 2007. Były to kolejne zawody, w których pary z No-
wogardzkiego Domu Kultury odegrały znaczącą rolę.

Na turniej do Myśliborza przyje-
chały pary z całej Polski. Kategorię 
14-15 E całkowicie zdominowali 
nowogardzcy tancerze. Patryk Czap-
czyk z Olgą Dwornik zajęli pierwsze 
a Marek Niemirski z Katarzyną Tracz 
drugie miejsce. To nie koniec suk-
cesów. W kategorii 12-13 E Adrian 
Kuleta wraz z Natalią Iwan zajęli 
trzecią lokatę. Blisko podium znaleźli 
się startujący w kategorii powyżej 15 
E Wiktor Niedźwiedź i Anna Zajda, 
którzy uplasowali się na piątym miej-
scu oraz Maciej Kaczocha i Marta 
Sulima, którzy w kategorii 14-15 D 
zostali sklasyfikowani na szóstym 
miejscu. Gratulujemy i czekamy na 
kolejne sukcesy. Te mogą nadejść już 
wkrótce, bo już w najbliższą niedzielę 
w Świnoujściu odbędzie się najważ-
niejszy turniej sezonu czyli Puchar 
Okręgu Zachodniopomorskiego, na 
który wybiera się silna reprezentacja 
naszego miasta.                               AgPatryk Czapczyk i Olga Dwornik

Zachowajmy dla potomnych
3 grudnia 2007 roku mijają  

dwa lata od pożaru Kościoła p.w.  
Najświętszej Marii Panny w Now-
ogardzie. Wielu mieszkańców ze 
smutkiem i  przerażeniem patrzyło 
na pogorzelisko, na zniszczenia, 
które spowodował ogień zaprószony 
przez dziecko. Czy ktoś uwierzyłby 
wtedy, że po niespełna dwóch latach 
nasz Kościół będzie tak piękny? Z 
każdym dniem nabiera blasku, o 
jakim przed pożarem nikomu się 
nie śniło. Zawdzięczamy to dużej 
grupie ludzi, którzy tuż po pożarze 
nie załamali rąk, tylko przystąpili do 
odbudowy. Miałem i mam zaszczyt 
rejestrować ich pracę oraz jej efekty 
aparatem fotograficznym. W ten 

sposób powstaje już druga część 
publikacji,  którą tworzą „Dziennik 
odbudowy”, autorstwa Proboszcza 
ks. Grzegorza Zakliki, oraz wyko-
nane przeze mnie zdjęcia. Na kartach 
tej publikacji zawarte są wszystkie 
wydarzenia związane  z odbudową: 
od  8 grudnia 2006 do 03grudnia 
2007. 

Wszyscy,  którzy pragną, aby 
czas odbudowy i rozkwitu nasze-
go Kościoła został utrwalony dla 
przyszłych pokoleń, serdecznie 
zachęcam do finansowego wsparcia 
tej publikacji. Informacje o spon-
sorach będą wyeksponowane na jej 
kartach. 

Franciszek Karolewski
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 Witamy wśród nas...

Syn Sylwi i Tomasza 
ur .15.11.07 z Ostrzycy

w obiektywie  Jana korneluka    -  wirzbięcin  „wczoraj”

Ponadto w Szpi-
t a l u  w  Now o g a -
rdzie urodziło się 1 
dziecko 

Zdjęcie oraz dane 
personalne nie zostały 
opubl i kowane  ze 
wzg lę du  na  bra k 
zgody rodziców

Córka Sylwi i Tomasza 
ur .15.11.07 z Ostrzycy

Córka Małgorzaty i Krzysztofa 
ur .15.11.07 z Osowa

Córka Katarzyny i Jacka 
ur .15.11.07 ze Szczecina

Córka Katarzyny i Jacka 
ur. 15.11.07 ze Szczecina

Syn Katarzyny i Jacka 
ur. 15.11.07 ze Szczecina

Córka Marty i  Szymona 
Pińkowskiego 
ur. 16.11.07 z Nowogardu

Syn Anety Witkowskiej 
ur. 18.11.07 z Ronicy

Córka Anny Kaciuba 
ur. 19.11.07 
z Radowa Małego

Córka Marty Cybula 
ur. 21.11.07 ze Strzelewa
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Biuro Usług Finansowych
SKARBIEC

Plac Wolności 9 pok. 413
Kredyt:

• konsolidacyjny • gotówkowy
 • samochodowy

Tel. 695 770 724
Do 5000 na dowód

DOM HANDLOWY
„VELES”

zaprasza:
salon glazury,  części samochodowe
pon. – pt. 9.00 – 18.00, sobota 10.00 - 14.00

Nowogard, ul. 5 Marca 7
Tel. 091 39 22 262

Poradnia Medycyny Pracy 

NZOZ „SANUS” 
pokój. 210 w Przychodni 

(ul. Kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okreso-

we i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWENCI!!! 

CENY PROMOCYJNE!
Rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

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. 069� 407 177 

kol. kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 
e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

Informujemy,
że rozpoczęcie 

KURSU NA 
Przewóz Osób i Rzeczy

 odbędzie się 

07.12.2007 r.
Informacje: 

tel. 091 39 21 616
DORADZTWO PRAWNE 
opinie prawne, pisma procesowe,

wnioski do sądu i komornika, 
umowy, testamenty

ul. 3 Maja 55 (na przeciw księgarni) 
Czynne pon – pt w godz. 930 – 1600 

tel. 0503 61 77 39 
N I S K I E  C E N Y ! ! !

Dnia 19.11. w Nowogardzie 
przy ul. Poniatowskiego 

zaginął
pies myśliwski 
rasy wyżeł szorstkowłosy 

– trzyletni. 

Dla znalazcy 
nagroda!

Tel. 501 385 072.

PRACA
Poszukuję 

fryzjerów 
na dobrych warunkach. 

Tel. 0502 561 200

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21
Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.
U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia  Rady  Ministrów z 
dnia 14 września  2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września  2004r. Nr 207 poz.2108)

Burmistrz Nowogardu
Ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości, położonej  w obrębie nr 3 m.0
Nowogard przy ul. Zielonej.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działek nr  nr 
84/43  i   84/3 o łącznej pow. 1130 m2 niezabudowanych, położonych w obrę-
bie nr 3 m. Nowogard przy ul.Zielonej.
Działki  posiadają  urządzone księgi wieczyste:
1. dla działki nr 84/43 – Kw  Nr 14437
2. dla działki nr 84/3   – Kw Nr  27196 
w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie są obciążone żadnymi prawami rze-
czowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Inwestycja obejmuje realizację zabudowy budynku mieszkalno-usługowego 
trzykondygnacyjnego (w tym poddasze użytkowe) z lokalami usługowymi 
wybudowanymi w parterze. 
Przetarg  odbędzie się w dniu 21.12.2007r. o godz.1000 w sali obrad /I piętro/ 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości  -  91.420,50 zł. 
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 1.000,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
 Do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości 
do sprzedaży w wysokości 230,00 zł. - za wycenę nieruchomości, 1.380,00 zł 
- koszty geodezyjne, 12,77 zł  - koszty dokumentacji kartograficznej.  
(podstawa – Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia  20 lutego 
2003r.).
Termin przeprowadzonego pierwszego przetargu – 21 wrzesień 2007r. - umo-
wa notarialna nie doszła do skutku.
Urządzenia infrastruktury technicznej znajdują się w ulicy Zielonej tj. in-
stalacja wodna, sanitarna, gazowa, energetyczna i telefoniczna. 
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 wy-
sokości 95.000,00 zł. w terminie jednego miesiąca licząc od daty doręczenia 
wezwania 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 
Cywilnego.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 
w wysokości 10% wartości  nieruchomości tj.9.200,00 zł. w kasie Urzędu 
Miejskiego najpóźniej  do dnia 18.12.2007r. do godz.1430 lub na konto: BANK 
PEKAO  S.A. Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetar-
gowej przed przystąpieniem do przetarguW przetargu mogą brać udział pol-
skie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej 
wysokości oraz w określonym terminie i miejscu. 

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet naby-
cia nieruchomości.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w 
ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, 
wpłaconego 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 wiadomości 
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 
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KOMIS RZECZY UŻYWANYCH
- meble

- elektronarzędzia
-sprzęt AGD

- i inne
Osina

pon. – niedziela

9.00 – 17.00

P.U.H. GrUNd-maX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

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”)

Coraz częściej w naszych pobliskich lasach można zauważyć wyrzu-
cony gruz budowlany oraz  odpady budowlane. Tymczasem  gruz 
budowlany dostarczony na składowiska odpadów komunalnych 
będzie wykorzystywany na miejscu.
W związku z powyższym Celowy Związek Gmin R-XXI przyjmie 

nieodpłatnie gruz budowlany i inne materiały budowlane 
odpadowe na składowisko w Słajsinie. 

Kontakt: tel. 091 39 27121 w godz. od 8 do 15.
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OG£OSZENIA 
drObNE

Zadbaj o przegląd 
swojego 

samochodu
na zimę - już czas!

Zadzwoń przyjedź!

NIERUCHOMOŚCI
• Zamienię mieszkanie własnoś-

ciowe 3 pokojowe w bloku plus 
garaż na dom w Nowogardzie 
z dopłatą. 091 39 21 985.

• Kupię dom w Nowogardzie 
może być połowa lub piętro. 
607 066 425.

• Kupię połowędomu lub pię-
tro w Nowogardzie. Tel. 
606 265 333.

• Do wynajęcia mieszkanie 
3 pokojowe, 104 m kw. Tel. 
602 474 266.

• Do wynajęcia stoisko handlowe. 
Tel. 604 977 144.

• Sprzedam mieszkanie cztero-
pokojowe o pow. 113,3 m kw, 
co gazowe, w starym budow-
nictwie, I piętro + garaż. Tel. 
609 686 797.

• Kupię ziemię orną. Tel. 
513 045 346.

• Kupię mieszkanie 3 pokojowe 
bezczynszowe. 600 897 758.

• Poszukuję do wynajęcia miesz-
kanie 2 pokojowe. Tel. 0604 86 
73 63.

• Młode małżeństwo z dzieckiem 
wynajmie 2 pokoje lub kawaler-
kę. Kontakt 785 630 280.

• Do wynajęcia lokal handlowy 
125 m kw w centrum miasta. 
Tel. 607 504 083.

• Posiadam do wynajęcia miej-
sce dla manikiurzystki. Tel. 
790 431 008.

• Sprzedam mieszkanie 4 poko-
jowe o powierzchni 67,7 m kw 
w bloku przy ul. 15 Lutego. Tel. 
0605 423 085 po godz. 15.00.

• Zamienię mieszkanie 3 pokojo-
we 67 m kw, centrum (ładne) na 
IV piętrze na I piętro z dopłatą. 
Może być do remontu. Tel. 0506 
369 963.

• Kupię cegłę rozbiórkową czer-
woną – większą ilość. Tel. 
695 780 299.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 po-
kojowe. 508 309 980.

• Kupię lub wynajmę garaż. Tel. 
509 890 292.

•  Obiekt warsztatowo-magazyno-
wo-biurowy o pow. 1000 m kw, 
działka 1 ha, w miejscowości Bo-
guszyce sprzedam, 200 000,00 zł 
+ VAT. Tel. 0696 422 350.  

MOTORYZACJA
• Sprzedam radio cd samocho-

dowe PIONEER DEH-30 MP, 
MP3, pilot, 4x50 W, gwarancja, 

plus 4 nowe głośniki samocho-
dowe. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 0605 522 340. 

• Sprzedam sprężyny tylnie do 
Uno, 2 pary + tłumik sportowy. 
693 021 097.

• Sprzedam zimowe opony 
16/55/205 w dobrym stanie. Tel. 
608 337 427.

• Sprzedam Skodę Favorit, rok 
prod. 1991, cena do uzgodnie-
nia. Tel. 607 647 892 po 16.00.

• Sprzedam VW Jetta II na czę-
ści lub do remontu, diesel, cena 
1000 zł. Tel. 787 912 982.

• Kupię Fiat 126p w dobrym sta-
nie. Tel. 787 912 982.

• Sprzedam VW Polo, 1988 r., 
1030, cena do uzgodnienia, gra-
natowy. Tel. 091 39 107 64.

• Sprzedam komplet lamp tylnych 
do Golfa III, cena do uzgodnie-
nia. Tel. 091 39 107 64.

ROLNICTWO 
 

• Karp, lin, kroczek – sprzedam. 
Tel. 091 39 18 297.

• Kupię jęczmień, pszenży-
to i mieszankę zbożową. Tel. 
662 753 824.

• Sprzedam: snopowiązałkę, mło-
carnię, presę do słomy, dojarkę, 
sieczkarnię, dołownik. Tel. 091 
39 18 270.

• Sprzedam tuczniki – dostępna 
cena. Tel. 694 921 200.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli pod-

łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 
39 22 783, 0660 392 851.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 
373 143.

• Transport, przeprowadzki 
– 0604 516 451.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV 
Kosmalski, Nowogard Ponia-
towskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 
0604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodo-
wej (osobowe, busy, ciężarowe, 
TIR-y). Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ I AKUPRESURA – wi-
zyty po uzgodnieniu terminu i 
godziny z pracownikiem Gabi-
netu Kosmetycznego w Nowo-

gardzie, ul. Zielona 3, tel. 091 39 
20 714. Możliwość dojazdu do 
klienta.

• Tipsy żelowe – tanio – 
609 464 332.

• Spulchnianie gleby glebogry-
zarką działkowiczom oferuje 
inżynier rolnik, cena 0,50 zł/ 1 
m kw powierzchni – do uzgod-
nienia. Tel. kom. 600 653 124.

•  Usługi remontowo-budowlane. 
Tel. 784 053 493.

• TIPSY – tanio i profesjonalnie. 
Tel. 504 589 679.

• Montaż ogrodzeń betonowych 
i innych. Tel. 091 39 72 575, 
695 085 470.

• Usługi budowlane: remonty 
mieszkań – kafelki, wykończe-
nia. 693 021 097.

• Sprzątanie. 884 171 109.
• Profesjonalny montaż ze-

stawów satelitarnych. Tel. 
600 228 038.

• Tipsy – żelowe – tanio (moż-
liwość dojazdu do miejsca za-
mieszkania). Tel. 508 309 932.

• Gabinet kosmetyczny: tipsy, 
pedicure, henna. Boh. Warsza-
wy 103a. Tel. 0697 408 391.

PRACA
• Firma PPUH Giejbo Gole-

niów zatrudni mechanika sa-
mochodów osobowych. Tel. 
606 948 278, 091 407 33 07.

• Restauracja Przystań zatrudni 
barmana/barmankę, znajomość 
języka obcego. Dobre warunki 
płacowe. Tel. 091 39 20 221.

• Firma zatrudni kierownika 
sieci sklepów. Tel. 512 131 575.

• Przyjmę krawcowe do szycia 
plandek. 0605 276 271.

• Restauracja przy stacji paliw w 
Olchowie zatrudni sprzątaczkę. 
Tel. 091 39 20 733.

• Praca. Poszukuję fryzjerów na 
dobrych warunkach. Tel. 0502 
561 200.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub 
pomocnika. Tel. 603 366 286.

INNE
• Sprzedam szczenięta pudelki 

miniaturki. 697 992 605.
• Sprzedam szafę chłodniczą i 

wagę elektroniczną. 66 88 222 
56.

• Sprzedam telefon komórkowy 

Nokia 3220, ładowarka, cena 
150 zł. Tel. 605 522 340.

• GRZEJNIKI c.o. panelowe, 
2-płytowe, do mieszkania, 
domku, różne rozmiary, tak-
że nietypowe, nowe i uży-
wane. Tel. 091 46 00 518 lub 
501 466 467.

• JUNKERSY gazowe, do kuch-
ni, łazienki, wersja świeczko-
wa lub elektroniczna na gaz 
ziemny lub propan, cena od 
400 zł. Tel. 091 46 00 518 lub 
0501 466 467.

• ELEKTRYCZNE przepływowe 
podgrzewacze wody – 380 V, 
firmy AEG, Vaillant, moc 18-
21 kw, małe gabaryty, idealne 
do domku, baru, cena od 150 
zł. Tel. 091 469 03 38 lub 0501 
466 467.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, 
wiszące lub stojące – ogrzewa-
nie lub dwufunkcyjne (ogrze-
wanie + ciepła woda) używane 
z gwarancją, serwisowa oraz 
GAZOWE podgrzewacze wody 
130-190 litrowe, stojące ide-
alne gdzie jest kilka łazienek 
(domek). Tel. 091 46 00 518 
lub 0501 446 467.

• Oddam w dobre ręce 7 mie-
sięczną suczkę rasy seter (mie-
szaniec), przyjazna, lubiąca 
dużo ruchu. Tel. 663 040 712.

• Sprzedam komputer – tanio. 
Tel. 693 060 892.

• Kupię butlę gazową 11 kg. Tel. 
697 408 374.

• Sprzedam foksteriery. 661 
597 619.

• Sprzedam dwie chłodziarki 
sklepowe. Tel. 790 431 008.
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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

HITSEZONU !POŻYCZKĘ NA OSWIADCZENIESprawdź SamDo 20 tys. na oświadczenie ze zgodą współmałżonka na wnioskuDługi okres kredytowania - 8 latDo 10 tys. - na oświadczenie o dochodach - bez zgody małżonkaMożliwość konsolidacji całkowitej lub częściowejUwzględnianie wszystkich źródeł dochodu

Nowogardul.Boh.Warszawy 71tel.0915790262F.H.U.

DOMEBARTEK -

F.HUNowga

rUadg

Informujemy, że   

231listopada 2007 r.

piątek w godz. 9200 - 10200 

w redakcji

 

będzie pełnił dyżur

 

radca prawny

.

 

Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 45

Miłość i śmierć
Miłość silniejsza jest niż śmierć:
Potrzeba do niej aż dwóch serc.

Moja żona
Wierzę najświęciej moi przyjaciele,
Że poślubiłem żonę w kościele,
Albo w urzędzie stanu cywilnego.
Nic podobnego.
Wyjąłem żonę z lilii kielicha,
Spała tam na dnie drżąca i cicha,
A gdym pochylił się nad kielichem,
Słowa rzuciła złote i ciche:
Weź mnie, najdroższy, 
w swoje ramiona,
Będę ci dobrą i wierną żoną! –
- Aleś za mała dla mnie na żonę! –
Chciałem się bronić. Rzekła: - 
Skończone,
Gdy o to chodzi, wyrosnę duża,
Jak szpalerowa, pachnąca róża,
Nie gorsza będę od Ewy córek,
Poznasz me serce i mój pazurek.
No cóż, uległem, co miałem robić?
Chciałem ożywić dom i ozdobić...
Była jak miesiąc lekka i drżąca.
I zawsze cicha i kochająca.
Ujrzawszy lilię zaraz malała
I do kielicha jej wskakiwała,
Poza tym była jak inne panie,
Wyborne żony, mamy i nianie,
Lecz gdy przekwitły lilie w ogródku
I ona zwiędła mi powolutku,
Lecz obiecała: - Znów wrócę wiosną,
Gdy w twym ogródku lilie wyrosną...
Więc czekam pełen żalu i smutku,
Aż znów zakwitną lilie w ogródku.

Kierowca – jakich wielu...
Przez życie lotną przemknął strzałą,
Pęd go pociągał, wabił, kusił.
Teraz już spieszyć się nie musi, 
Gdyż ma przed sobą wieczność całą.

Rozwiązanie krzyżówki nr 44 – I ZŁOTE MYŚLI BYWAJĄ CZARNE 

– nadesłali: Bogumila Urtnowska z Kulic, Teresa Młynarska ze Słajsina, Patrycja Żóralska z Czermnicy, 
Regina Czarnowska z Osowa, Jerzy Zawadzki z Orzechowa, oraz Maryla Piątek (także 43), Bogdana Wa-
lewska, Barbara Śmigiel, Natalia Chruściel, Stanisława Pokorska, Halina Stefańska, Władysława Kubisz, 
Magdalena Czupryńska, Krystyna Zawidzka, Józef Górzyński, Franciszek Palenica, Teresa Powalska, 
Joanna Rojek, Halina Szwal, Kazimierz Grudziński, Jerzy Siedlecki i Barbara Bartosik z Nowogardu. 

Prenumeraty „DN” na grudzień wylosowali:
- Teresa Powalska,
- Barbara Śmigiel,
- Bogdana Walewska.

Gratulujemy!
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

rOZK£Ad JAZdY PKP 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)

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 
Bezpłatne LO dla Dorosłych - ul. ZIELONA 
 - 091 392 66 91
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych - 3 MAJA  
 - 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
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 02Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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 PKS
NowoGard - szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
szczeciN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

informacja Pks 091/39-21-��7 lub 091/46-9�-31�

ważny od 24.06.2007r.

Nowogard 22.11.2007r.
OFERTY PRACY 
PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1.Kucharz 
2.Piekarz cukiernik
3. Pracownik produkcji
4. Krawcowa
5. Kierownik sieci sklepów
6. Barman – kelner
7. Kierownik rejonowy
8. Sprzedawca
9. Pracownik fermy, trak-
torzysta
10. Robotnik budowlany
11. Pracownik utrzymania 
czystości 

OFERTY PRACY Z REJONU
1. Stolarz (Kałużna)
2. Wykrawacz filetów rybnych 
(Mieszewko)
3. Traktorzysta, mechanik 
maszyn rolniczych, prac. gos-
podarczy (Pucice)
4. Elektryk (Rurka)
5. Doradca klienta ( Szczecin)
6. Przedstawiciel handlowy 
(Szczecin)
Ustawa z dnia 20 kwietnia 
2004r. o promocji zatrudnienia 
i instytucji rynku pracy ( Dz. 
U. z 2004r. Nr. 99, poz. 1001 z 
późn. Zm.) 
Zobowiązuje pracodawców do: 
Art. 36 ust. 5, „ Pracodawcy 
są obowiązani na bieżąco 
informować powiatowe urzędy 
pracy właściwe ze względu na 
siedzibę pracodawcy o wol-
nych miejscach zatrudnienia 
lub miejscach przygotowania 
zawodowego. Informując o 
wolnych miejscach zatrud-
nienia lub miejscach przy-
gotowania zawodowego, pra-
codawcy nie mogą formułować 
wymagań dyskryminujących 
kandydatów ze względu na 
płeć, wiek, niepełnosprawność, 
rasę, pochodzenie etnic-
zne, narodowość, orientację 
seksualną, przekonania 
polityczne i wyznanie religijne 
lub względu na przynależność 
związkową.”
Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca 
przed zatrudnieniem osoby lub 
powierzeniem jej innej pracy 
zarobkowej jest obowiązany 
uzyskać od niej pisemne 
oświadczenie o pozostaniu 
lub nie pozostaniu w rejestrze 
bezrobotnych  poszukujących 
pracy, a osoba podejmująca 
pracę jest obowiązana złożyć 
takie oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca 
jest obowiązany zawiadomić 
w formie pisemnej, w okresie 
do 5 dni, właściwy powiatowy 
urząd pracy o zatrudnieniu 
osoby zarejestrowanej jako 
bezrobotna lub o powierzeniu 
jej innej pracy zarobkowej
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Gminne pieniądze na sport

Zdaniem wuefisty
Rozmowa z nauczycielem wychowania fizycznego Maciejem Krigerem

„Dziennik Nowogardzki”: Jak 
gmina wspiera nauczycieli wycho-
wania fizycznego w prowadzeniu 
zajęć pozalekcyjnych?

Maciej Kriger: My, jako brać 
nauczycielska jesteśmy traktowani 
troszeczkę lekceważąco. Pracujemy 
dużo, każdy z nas, wuefistów, społecz-
nie, tylko dlatego, że lubimy tę pracę. 
Trzeba to lubić, żeby miało to jakiś 
sens. Ale wiadomo, że jakaś forma 
gratyfikacji by nas mobilizowała. 

Kiedyś był Miejski Ośrodek Sportu, 
którego budżet wynosił 30 tys. zł. Ko-
muś to nie pasowało, zaoszczędził na 
tym i MOS został rozwiązany, a wraz 
z nim znikły płatne godziny na pro-
wadzenie zajęć sportowych z dziećmi. 
Nie pamiętam dokładnych realiów, 
ale załóżmy, że przy dziesięciu na-
uczycielach prowadzących trzydzie-
stoosobowe grupy w zajęciach uczest-
niczy trzysta dzieci. To wychodzi 100 
zł na dziecko przez cały semestr. To 
są bardzo małe pieniądze, większość 
pracy wykonujemy społecznie. Tych 
pieniędzy teraz nie ma. Zwracaliśmy 
się do burmistrza, trzy lata, dwa 
lata temu, a dopiero w tamtym roku 

sytuacja byłą w miarę w porządku. 
W moim przypadku pracując cztery 
godziny społecznie jedną miałem 
płatną i tak przez pięć miesięcy. W 
tym roku wszystkie godziny miały być 
odpłatne, ale burmistrz już się z nami 
nie spotkał.  Koordynator ds. sportu 
niewiele może nam pomóc, bo on 
wykonuje polecenia burmistrza. 

Nawet nauczyciele z tak biednej 
gminy jak Łobez śmieją się z nas, że 
pracujemy za darmo. W Kołobrzegu, 
fakt, że jest to bogata gmina, dodatek 
motywacyjny dla nauczyciela jest 
rzędu 25 procent. U nas, z tego co 
wiem, najwyższy dodatek motywa-

cyjny sięga 9 procent. Dla wyjaśnie-
nia, dodatek ten jest uzależniony od 
pracy, zaangażowania i sukcesów 
nauczyciela. Jesteśmy biedniejszą 
gminą niż Kołobrzeg, ale czujemy się 
pokrzywdzeni. 

A jednocześnie wydaje się 90 tys. 
zł na motocross i 20 tys. zł na mi-
strzostwa Europy Taxi, które przez 
niektórych uznawane są towarzyską 
imprezą organizatora, i to Urząd 
Miejski określa mianem realizacji 
zadań gminy w zakresie organizacji 
i upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu.

Jeżeli motocross poszerza moż-
liwości sportowe naszych dzieci to 
wszystko jest w porządku. Jeżeli 
dziecko nie ma motoru, a tylko marzy 
o tym, to przy wprowadzaniu takiego 
pomysłu życzę powodzenia.. Ile osób 
uprawia motocross w Nowogardzie? 
O mistrzostwach Taxi nie chcę się 
wypowiadać. Nie byłem, imprezy nie 
widziałem, ci którzy ją widzieli mogą 
powiedzieć o tym więcej. 

Nie chcesz mówić o mistrzostwach 
Taxi to pomówmy o 
motocrossie. Czy 
twoim zdaniem jest 
to marnowanie pie-
niędzy, jeżeli wydaje 
je się pod tak szczyt-
nym hasłem?

Je że l i  impre za 
przynosi jakiś efekt 
dla  społeczności 
nowogardzkiej to 
jej organizowanie 
ma sens. Ale jeżeli 
pieniądze mają być 
przetrawione na 
bankiety, ewentual-
nie na imprezy, które 
są dla ludzi spoza na-
szej gminy to jestem 
temu przeciwny. 

Może nie jest to marnowanie pienię-
dzy, bo pewnie jakaś korzyść jest, ale 
czy ona jest namacalna? Raczej nie. Te 
pieniądze na pewno można by wydać 
dla ludzi z naszej gminy i to byłoby 
bardziej szczytne.

Sport wśród dzieci to przede 
wszystkim krzewienie kultury 
fizycznej. Jest to jednak również ry-
walizacja, więc wyniki też są ważne. 
Mówiłeś, że te nie są rewelacyjne i 
przy zwiększonych nakładach moż-
na je poprawić.

Nie mówię, że jest źle, ale w mo-
mencie gdy większy nacisk położymy 

na częstsze zajęcia z dzieciakami to 
będzie jeszcze lepiej. Na przykład w 
Szkole Podstawowej nr 1 i w Gim-
nazjum nr 1 jest ośmiu nauczycieli i 
niech każdy zajmie się jedną dyscy-
pliną sportu. Robi się wówczas spe-
cjalizacja, każdy wybiera to, co lubi 
i w tej dyscyplinie możemy śmiało 
osiągać wyniki. A teraz robimy coś 
mało konkretnego. Przygotowujemy 
się do turnieju koszykówki, a za dwa 
tygodnie z tymi samymi dzieciakami 
jedziemy na następną imprezę w innej 
dyscyplinie. W ten sposób dokładnie 
swoich czynności nie wykonamy. Nie 
oszukujmy się, łapiąc cztery czy pięć 
srok za ogon, żadnej nie możemy 
chwycić. Rozmawiałem z innymi 
nauczycielami i sądzę, że można by 
skonkretyzować poszczególne dyscy-
pliny sportu. Np. SP 3 robi z danym 
rocznikiem piłkę ręczną chłopców, 
ja robiłbym to samo, ale gdy widzę, 
że on to robi dobrze podsyłam mu 
swój rocznik na treningi. W sumie 
wzmacniam swojego przeciwnika, 
ale on robi dzięki temu wynik dla 
Nowogardu, bo reprezentuje naszą 
gminę na wyższym poziomie. Co z 
tego, że my się wykosimy tutaj, doj-
dziemy do powiatu czy regionu B, ale 
potem jesteśmy wyeliminowani bo 
ustępujemy warunkami fizycznymi 
uczniom np. ze szkół szczecińskich 
oraz środkami, którymi dysponuje 
szkoła.

Mamy najlepszą bazę w wojewódz-
twie. Nie ma takiej gminy, która ma 
więcej sal gimnastycznych. Tyle, że 
jesteśmy odepchnięci na dalszy tor, 
jeśli chodzi o dofinansowanie pra-
cy z młodzieżą. Tu jesteśmy nieco 
lekceważeni. Gdy był MOS byliśmy 
czwartym powiatem w województwie 
pod względem wyników sporto-
wych wśród dzieci i młodzieży. To 
my ciągnęliśmy Goleniów do góry. 
Teraz to się zmieniło. Goleniów, jeśli 
chodzi o bazę, jest na szarym koń-
cu w województwie, mają ze dwie 

malutkie sale i jedną dużą, która 
jest powiatowa, ale u nich jest MOS, 
dzięki czemu mają bardzo prężnie 
działającą sekcję siatkówki, gdzie są 
zawodnicy na poziomie mistrzostw 
Polski. Podobnie lekkoatletyka. A 
dzieje się to tylko dlatego, że zajęcia 
prowadzą nauczyciele wf, ale robią to 
dodatkowo. To są kwoty rzędu 600-
800 zł na nauczyciela, on ma swoją 
sekcję, z którą ciężko pracuje. Poza 
tym on pracuje z największymi talen-
tami z terenu gminy. To jest to, co my 
proponujemy. Nie musi być to MOS. 
To mogą być środki przeznaczone dla 
dyrektora na zajęcia sportowe. Sły-
szeliśmy już, że dyrektor dysponuje 
pewnymi środkami, ale jeżeli on jest 
napędzany testami kompetencji to 
wiadomo, że dokłada na języki obce 
czy matematykę. Na sport zostaje 
niewiele. To jest krzywdzące. Poza 
tym, co jest najważniejsze? Zdrowie. 
Wiadomo, że lepiej jest zapobiegać 
niż leczyć. A nasze władze czasami o 
tym zapominają.

Jednak przy marnych pieniądzach 
z gminy radzicie sobie jakoś.

Jesteśmy w Unii Europejskiej, mo-
żemy pozyskiwać środki, w Urzędzie 
są osoby kompetentne, które potrafią 
nam pomóc. Możemy to robić nie 
jako szkoła, ale jako Uczniowski 
Klub Sportowy. Od początku roku 
byliśmy namawiani na utworzenie 
tych stowarzyszeń, dzięki czemu nie 
obciążamy budżetu. Po pieniądze 
zgłaszamy się nie do gminy, ale do 
Ministerstwa Sportu czy Kuratorium 
Oświaty. Tutaj należy się pokłon dla 
pana burmistrza, że utworzył Wy-
dział Rozwoju Lokalnego i Funduszy. 
Możemy prosić ich o pomoc i nie ma 
z tym żadnego problemu. Stają na 
wysokości zadania.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał 

Andrzej Garguliński

Sprostowanie
W poprzednim wydaniu naszej gazety w tekście „Młody nowogardzki 

szczypiornista robi furorę w Niemczech” błędnie podaliśmy nazwisko bo-
hatera artykułu. Zamiast Karol Mościński napisaliśmy Karol Mościcki. Za tę 
pomyłkę przepraszamy.

Red.

„Trójka Niebieska Team” za-
gra z Kotwicą Kołobrzeg

W najbliższą niedzielę w hali Zespołu Szkół Ogólnokształcących rozegrany 
zostanie mecz drugiej kolejki koszykarskiej ligi młodziczek pomiędzy mło-
dymi Nowogardziankami reprezentującymi UKS „Trójka –Niebieska Team” 
a zespołem MUKS Kotwica Kołobrzeg. Zawodniczki i trener zapraszają 
wszystkich miłośników koszykówki do gorącego kibicowania. Początek meczu 
o godzinie 11.00.

Andrzej Garguliński

Gmina miernie wspiera sportowe zajęcia pozale-
kcyjne w szkołach. Wuefiści radzą sobie zakładając 
UKS-y. Na zdjęciu turniej zorganizowany przez 
UKS “Trójka - Niebieska Team“
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�K WADRAT�
ul. Armii Krajowej 49

NOWOGARD
Tel. 091-39-21-470

(po byłej przychodni)

MEBLE
dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

Transport gratis na terenie miasta Serdecznie zapraszamy

ul. Warszawska 9

NOWOGARD
Tel. 091-39-25-476

PIWNICA BIEDRONKA (główne wejście)

Str efy
przyjaznych

cen

NIE PRZEPŁACAJ - KUPUJ TYLKO U NAS

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

TANIE OPŁATY WSZYSTKO - 0.90 PLN

GOTÓWKOWE
HIPOTECZNE i SAMOCHODOWE

KONSOLIDACYJNE

UBEZPIECZENIA FOTO - BOŻENA
72-200 Nowogard
ul. 3-go Maja 48

Tel. 091 39 26 953
Tel.kom. 501 054 706

Na Życie
i Mieszkaniowe

KREDYTY

LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY
Gryfice, ul. Bracka

(środkowy budynek trojaków)
tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00
W SOBOTY 10.00 - 14.00

tel. 091 392 12 77,tel./fax 091 392 56 39

FABRYKA
OKIEN
I DRZWI PCV
Nowogard
ul. 3 Maja 31

CMYK

LEKARZ 
UROLOG

przyjmuje w czwartki 
dwa razy w miesiącuw 
NZOZ “PRAXIS” przy 

ulicy Dworcowej 2
w Nowogardzie. 

Rejestracja codziennie
pod nr. telefonu 
(091) 392 07 87.
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Usunąć ten 
pomnik (cz. II)

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie doczekało się patrona. W piątek odbyła się oficjalna uroczystość 
nadania szkole imienia Szarych Szeregów.

Szare Szeregi patronem
Gimnazjum nr 1 

Na uroczystość przybyli m.in. przedstawiciele władz 
samorządowych, delegacje nowogardzkich szkół i 
przedstawiciele szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia 
Szarych Szeregów. 

Głównym punktem uroczystości było nadanie szkole 
sztandaru. Następnie przemawiali zaproszeni goście a na 
koniec młodzież zaprezentowała krótkie przedstawienie 
składające się m.in. z tańca do współczesnych aranżacji 
okupacyjnych piosenek. Przedstawienie tak poruszyło 
publiczność, że tuż po jego zakończeniu jeden z komba-
tantów zaintonował mocnym głosem pieśń „Jak dobrze 
nam zdobywać góry” co zostało nagrodzone prawdziwą 
owacją.

„Przed wyborem patrona szkoły zostały przeprowadzone 
eliminacje. – mówi Jacek Andrysiak, wicedyrektor Pub-
licznego Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie – Najpierw 

młodzież, rodzice i grono pedagogiczne podawało swoje 
propozycje. Tych propozycji było kilkanaście. Odbyło się 
głosowanie, które zawęziło listę do pięciu patronów. Na tę 
piątkę ponownie głosowano. Ponad 130 głosów oddano na 
Szare Szeregi i ta propozycja wyraźnie wygrała. Następnie 
przeprowadzano lekcje wychowawcze, organizowano 
konkursy o Szarych Szeregach, na szkolnych korytarzach 
organizowano różnego rodzaju informacje i zdjęcia na 
temat tej organizacji.”

W ostatnich latach panują tendencje by szkołom na-
dawać imiona bohaterów bajek. Takie propozycje w tym 
przypadku nie padały.

„Nie było takich propozycji. Młodzież bardzo poważnie 
do tego podeszła. Nie było śmiesznych, w cudzysłowie, pro-
pozycji. Były to postaci historyczne, bardzo patriotyczne.” 
– kończy Jacek Andrysiak.                                             Ag

czytaj na s. 3

Nowe stawki 
podatków 

czytaj na s. 4

Będą 
mieszkania

czytaj na s. 5

Regulaminy 
konkursów 
związanych z 
Ekofilmem 2008

czytaj na s. 11

Nowogardzianin
w niemieckiej 
lidze

UKS Trójka
“Niebieska 
Team” na tarczy

czytaj na s. 11
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- Firma „Domel” odbuduje cmen-
tarz w Szczytnikach – koszt robót 
19 250 zł.

- Firma „Domel” usunie drzewa 
zagrażające wywrotem na pobocze 
dróg -  Lestkowo, Nowe Wyszomier-
ki, rejon świetlicy terapeutycznej 
– koszt robót 4 200 zł.

- Firma „AZBUD” wygrała prze-
targ na budowę I etapu drogi gminnej 
w Karsku wraz z odwodnieniem i 
separatorem – koszt inwestycji ok. 
289 000 zł.

- Firma „ELEKTRMAX” ze Szcze-
cina została wybrana w drodze 
przetargu spośród czterech oferen-
tów i wykona oświetlenie parkowe 
Promenady na odcinku 1170 mb (od 
ul. Szarych Szeregów do ul. Wojska 
Polskiego). Koszt przedsięwzięcia 
100 650 zł.

- wyrównano i wzmocniono kru-
szywem drogę z Czermnicy do lasu 
w kierunku Trzechla, wykonano 
doraźny remont mostu na rzece Do-
brzyca w ciągu drogi Wierzchęcino 
– Zakłodzie, wymieniono wybite 
szyby i zniszczone elmenty wiat 
przystankowych na terenie miasta 
oraz w Wojcieszynie, Żabowie i Słaj-
sinie. Wszystkie te prace są aktualnie 
rozliczane.

- w dniu 19 października rozstrzyg-
nięto przetarg nieograniczony na 
opracowanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej zagospodarowania 

terenów nad jeziorem.
Wybrano ofertę Pracowni Ar-

chitektury Krajobrazu „Trzy Małe 
Drzewka” i Studia „Ha-Art.” ze 
Szczecina. Umowa z terminem reali-
zacji maj 2008 roku opiewa na kwotę 
178 730 zł.

- Przedsiębiorstwo Budowlane 
Emil Hanslik z Samborowic wykona 
remont dachu kościoła w Czermnicy. 
Wartość umowy – 15 000 zł (w tym 
10 000zł to dotacja z Urzędu Marszał-
kowskiego).

- Firma PPUH „Wena” z Kikorzy 
wykona remont świetlicy w Miętnie 
– wymiana stolarki okiennej i drzwi 
zewnętrznych kosztować będzie 
8 140 zł.

- Firma PUH „ELMAR” z Nowo-
gardu wykona wewnętrzną instalację 
elektryczną w budynku ratusza. Koszt 
prac 11 372 zł. Termin wykonania 
– listopad 2007 r.

wybrał LMM

 

kaleNdariUm
�0 lisToPada
imieniny: Agapiusz, Agnieszka, Ampelia, 
Ampeliusz, Anatol, Edmund, Eustachy, Feliks, 
Fortunata, Grzegorz, Jeron, Lubomirz, Mak-
sencja, Maria, Narzes, Oktawia, Oktawiusz, 
Rafał, Sędzimir, Sylwester, Symplicjusz, Sym-
plicy, Tespezjusz i Tespezy 
oNZ - Powszechny Dzień Dziecka
Światowy dzień Życzliwości i Pozdrowień

�1 lisToPada
imieniny: # Albert, Elwira, Gelazja, Gelazy, 
Heliodor, Janusz, Kolumban, Konrad, Maria, 
Oliwier, Piotr, Regina, Rufus, Twardosław i 
Wiesław
oNZ - Światowy Dzień Telewizji

�� lisToPada
imieniny: Cecylia, Ernestyna, Filemon, File-
mona, Marek, Maur, Salwator, Stefan, Wszemił 
i Wszemiła    
1918 - Józef Piłsudski został Naczelnikiem 
Państwa.
1940 - W obozie Auschwitz odbyła się pierw-
sza egzekucja przez rozstrzelanie. Zabito 40 
Polaków.
1996 - Polska została członkiem OECD.

Kronika policyjna 

Punkt Konsultacyjny Interwencji Kryzysowej 
przy Parafii św. Rafała Kalinowskiego, 

ul. Jana Pawła II w Nowogardzie
Tel. 662 959 640

czynny 
poniedziałek od 16.00 do 19.00

czwartek od 15.00 do 19.00

KOMUNIKAT
Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina, że do obowiązków 

właściciela nieruchomości należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i 
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. 

Niewykonywanie przez właścicieli nieruchomości tych obowiązków, 
które wynikają z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach z dnia 13 września 1996 r. z późn. zmianami stwarza 
zagrożenie wypadkowe i powoduje nieestetyczny wygląd chodników. 
Osoby nie stosujące się do przepisów ustawy, mogą zostać pociągnięte 
do odpowiedzialności karnej.  Niewłaściwe wykonywanie obowiązków 
możne również narazić właściciela nieruchomości na koszty wypłaty 
odszkodowania dla osoby, która doznała uszczerbku na zdrowiu np. 
w wyniku doznanych złamań lub potłuczeń spowodowanych śliską 
nawierzchnią.

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

reklama

W poniedziałek pracownicy nowo-
gardzkigo Zakładu Karnego poinfor-
mowali policję, że w jednoosobowej 
celi znaleziono narkotyki. Osa-
dzony tam mężczyzna oświad-
czył, że zostały one podane mu 
przez okno przy pomocy sznurka 
przez innego współwięźnia.

Na ulicy Bema policjanci za-
trzymali do kontroli samochód 
marki polonez. Siedzący za jego 
kierownicą Mariusz Ś. był nie-
trzeźwy. Badanie alkomatem 
wykazało, że miał on  0,7 pro-
mila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

W środę włamano się do piwni-
cy jednego z budynków przy ulicy 
700-lecia. Po przecięciu skobla 
złodzieje skradli rower górski.

W czwartek na przejściu dla pie-
szych tir potrącił dziecko. Na szczęś-

cie nie doznało ono poważniejszych 
urazów i zostało przewiezione na 
obserwację do szpitala. Według 

wstępnych ustaleń dziecko wtargnęło 
na jezdnię, niemniej nadal są prowa-
dzone czynności wyjaśniające oko-

liczności zdarzenia. Jego świadkowie 
proszeni są o kontakt z nowogardz-

kim Komisariatem Policji. 
W sobotę włamano się do 

samochodu marki peugeot za-
parkowanego przy ulicy Dąbrow-
szczaków. Złodziej po wybiciu 
szyby skradł z auta roadiood-
twarzacz bez panelu. Właściciel 
pojazdu oszacował jego wartość 
na 100 zł.

W niedzielę w jednym z zakła-
dów przy ulicy Nadtorowej skra-
dziono telefon komórkowy sony 
ericsson k500i. Aparat znajdował 
się w metalowej szafce w szatni. 
Właściciel telefonu wycenił go 
na 500 zł.

Ag

Kierowca TIR-a chcąc uniknąć potrącenia 
dziecka uderzył w barierkę

NDK – 
zmiana terminu

Nowogardzki Dom Kultury in-
formuje, że z przyczyn od nas nie-
zależnych KONCERT JESIENNY 
w wykonaniu uczniów ze Szkoły 
Muzycznej w Nowogardzie odbędzie 
się w dniu 24.11.2007 r. (sobota) 
o godz. 12.00 – sala widowiskowa 
NDK - wstęp wolny. Zapraszamy.

Budujemy, remontujemy 
Na ostatniej Sesji Rady Burmistrz przedstawił decyzje i rozstrzygnięcia 

jakie podejmował w ciągu ostatniego miesiąca. Przedstawiamy niektóre z 
nich.

Msza odpustowa 
u św. Rafała Kalinowskiego

Już dziś odbędą się uroczystości poświęcone św. Rafałowi Kalinowskiemu, 
sybirakowi,  uznanemu przez Senat RP wzorem wielkiego patrioty. O godzinie 
17.00 w kościele św. Rafała Kalinowskiego odbędzie się msza odpustowa, na 
którą zaprasza ksiądz proboszcz Kazimierz Łukjaniuk.

Ag
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Usunąć ten pomnik! (cz.II)
Umieszczając prowokacyjny tytuł na pierwszej stronie „DN” z dnia 16 listopada informowałem jednocześnie, że przybliżę niektóre zapisy „Lokalnego Planu 

Rewitalizacji Miasta Nowogard” w całości. Dzisiaj zaczynam od placu Wolności, bo usunięcie pomnika wywołało wśród Czytelników dyskusję, a u starszych 
mieszkańców oburzenie. Przypominam, że to co w Planie jest zapisane wcale nie musi być zrealizowane. Temat podejmować będą urzędnicy w zależności od 
możliwości pozyskania środków zewnętrznych, a następnie projektem zajmie się Rada Miejska i mieszkańcy – będą bowiem konsultacje. Bardzo ważnym ogniwem 
będą też prywatni właściciele gruntów objętych projektem. Poniżej przytaczam w całości proponowaną przez autorów wersję rewitalizacji placu Wolności.

Zgodnie z wytycznymi konserwa-
torskimi oraz studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego zmiany na obszarze Placu 
Wolności są konieczne.

Plac pełni obecnie trzy funkcje:
- teren parkingowy i komunika-

cyjny,
- teren handlowy od strony ul. 

Warszawskiej,
- teren festynów, imprez i uroczy-

stości.
Funkcję „festynowo-deptakową” 

pełnić może plac za pomnikiem. 
Obecny plac winien zostać dwueta-
powo zagospodarowany w innym 
kierunku. W ramach programu re-
witalizacji proponuje się prace przy-
gotowawcze, koncepcyjne związane z 
docelowym zagospodarowaniem tej 
części miasta.Warto działania te po-
wiązać z np. konkursem architekto-
nicznym na zagospodarowanie Placu 
Wolności. Nie należy jednocześnie 
rezygnować z poprawy istniejącego 
zagospodarowania poprzez zagospo-
darowanie zielenią oraz uatrakcyjnie-
nie Placu w wyniku wprowadzenia 
obiektów małej architektury.

Plac „centralny” w takim mieście 
jak Nowogard jest niezwykle istotny 
z powodu funkcji jakie pełnią tego 
rodzaju przestrzenie w życiu miast. 

Należy jednak stwierdzić, że pod 
względem funkcjonalnym konkuruje 
on z obszarem położonym w grani-
cach tej samej działki pełniącym te 
same funkcje.Warto więc obszary te 
zaplanować wspólnie z rozdziałem 
ich funkcji – początkowo obecne 
funkcje Placu Wolności od strony 
drogi A6 kontynuowane będą na 
„Deptaku”, sam „rynek” zagospo-

darowany zostanie zielenią i małą 
architekturą.

Należy przewidzieć wyprowadze-
nie ruchu samochodowego z tego 
obszaru. Istotne jest jednak stworze-
nie alternatywy parkingowej (zapro-
ponowano to w ramach odrębnych 
zadań).

Na placu możliwa jest lokalizacja 
ogródków piwnych i eleganckich 

punktów sprzedaży pamiątek.
Ponieważ cała działka gruntów (na 

mapie 114/6) należy do Gminy więc 
odpowiedzialnym za przygotowanie, 
realizację i finansowanie jest Gmina. 
Przewiduje się, że Gmina poniesie 
30% kosztów, a zewnętrzne dotacje 
70%.

Autorzy przewidują trzy etapy 
zmian. Nowe zagospodarowanie 
placu i wprowadzenie małej archi-
tektury powinno następować kolejno 
w latach 2008, 2009, 2019 i 2011. 
Przewidywany koszt to 800 000 zł. 
Obecną tymczasową zabudowę po-
winno się stopniowo wyprowadzić 
z placu w latach 2009, 2010 i 2011 
kosztem ok. 100 000 zł.

Jednocześnie w latach 2010 i 2011 
powinna być gotowa koncepcja i 
dokumentacja dla całego obszaru 
działki. Jak widać w tej części pla-
cu „rewolucji” się nie przewiduje. 
Prawdziwie wielkie zmiany czekają 
nas za pomnikiem. Ale pomnika ma 
nie być, budynki biblioteki i biurow-
ca zmodernizowane, wybudowany 
amfiteatr i dwupoziomowe garaże w 
rejonie ul. Czarneckiego. O tym w 
kolejnym numerze „DN”.

 
Tekst i fotoLMM

Na pierwszym planie będzie amfiteatr, a na drugim parking dwupoziomowy.
Aż się wierzyć nie chce…

Wzrosną podatki
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni debatowali nad mało przy-

jemnymi dla mieszkańców sprawami, czyli nowymi stawkami podatków i 
opłat lokalnych. Niestety, zdecydowana większość z nich wzrośnie.

Z dniem 1 styczna 2008 roku wzros-
ną niemal wszystkie podatki od nie-
ruchomości. Za 1 m2 budynków 
mieszkalnych będziemy płacić 0,50 
zł (Poprzednia stawka uchwalona 8 
grudnia 2004 roku wynosiła 0,46 zł 
za 1 m2). 

Więcej zapłacą również użytkownicy 
budynków związanych z działalnością 
gospodarczą. Stawka z 1 m2 budynków 
związanych z działalnością inna niż 
rolnicza i leśna oraz za część budyn-
ków mieszkalnych przeznaczonych na 
prowadzenie działalności gospodarczej 
wyniesie 17,70 zł (poprzednio 16,10 
zł). Za budynki zajęte na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym stawka wyniesie 8,86 zł za 1 
m2. (poprzednio 8,37 zł) Świadczący 
usługi zdrowotne zapłacą 3,84 zł za 

1 m2 (poprzednio 3,61 zł), z kolei 
za odpłatne prowadzenie statutowej 
działalności pożytku publicznego 
przez takie organizacje 5,15 zł za 1 
m2 (poprzednio 4,70 zł). Podatek od 
gruntów związanych z działalnością 
gospodarczą inną niż leśna i rolnicza z 
wyjątkiem tych związanych z budynka-
mi  mieszkalnymi wyniesie 0,66 zł za 1 
m2 (poprzednio 0,60 zł). Za grunty pod 
zbiornikami wodnymi stawka wzrośnie 
do 3,74 zł za 1 m2 (poprzednio 3,52 zł). 
Bez zmian pozostanie wysokość podat-
ku od pozostałych gruntów, w tym tych 
zajętych na prowadzenie odpłatnej 
działalności organizacji pożytku pub-
licznego, która wynosi 0,20 zł za 1 m2. 
Podobnie jest z podatkami od budowli 
wykorzystywanych do wytwarzania 
energii elektrycznej lub cieplnej, linii 
elektroenergetycznych przesyłowych 

i rozdzielczych itp. Tu, tak jak w przy-
padku pozostałych budowli, stawka 
wynosi 2 procent ich wartości. 

Podstawą podwyżki podatków 
jest ustawa Ministra Finansów, który 
określił górne granice stawek. Trzeba 
przyznać, że w większości przypadków 
nasi radni nie zdecydowali się na się-
ganie do tych granic.

Wzrosła również stawka podatku 
rolnego. Za 1 ha przeliczeniowy w go-
spodarstwie rolnym właściciele grun-
tów zapłacą 100 zł (poprzednio 88,80 
zł) a za 1 ha pozostałych gruntów 200 
zł (177,60zł). Natomiast za 1 ha lasu ich 
właściciele zapłacą 32,4016 zł.

Ag

Apel 
3 grudnia 2007 roku mijają  dwa lata 

od pożaru Kościoła p.w.  Najświętszej 
Marii Panny w Nowogardzie. Wielu 
mieszkańców ze smutkiem i  przera-
żeniem patrzyło na pogorzelisko, na 
zniszczenia, które spowodował ogień 
zaprószony przez dziecko. Czy ktoś 
uwierzyłby wtedy, że po niespełna 
dwóch latach nasz Kościół będzie tak 
piękny? Z każdym dniem nabiera bla-
sku, o jakim przed pożarem nikomu 
się nie śniło. Zawdzięczamy to dużej 
grupie ludzi, którzy tuż po pożarze 
nie załamali rąk, tylko przystąpili do 
odbudowy. Miałem i mam zaszczyt re-

jestrować ich pracę oraz jej efekty apa-
ratem fotograficznym. W ten sposób 
powstaje już druga część publikacji,  
którą tworzą „Dziennik odbudowy”, 
autorstwa Proboszcza ks. Grzegorza 
Zakliki, oraz wykonane przeze mnie 
zdjęcia. Na kartach tej publikacji za-
warte są wszystkie wydarzenia zwią-
zane  z odbudową: od  8 grudnia 2006 
do 03grudnia 2007. 

Wszyscy,  którzy pragną, aby czas 
odbudowy i rozkwitu naszego Koś-
cioła został utrwalony dla przyszłych 
pokoleń, serdecznie zachęcam do fi-
nansowego wsparcia tej publikacji. 
Informacje o sponsorach będą wyeks-
ponowane na jej kartach.

 Franciszek Karolewski
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Z okazji 30 
rocznicy ślubu

Krystynie i Edwardowi 
Tomczyk

moc najserdeczniejszych 
życzeń, dużo zdrowia, 

radości, szczęścia
oraz spełnienia 

najskrytszych marzeń
życzą

kochające córki 
Justyna i Sylwia z rodzinami

ŻycZeNia

Kocem otul psa…
Przytulisko dla zwierząt w Sikorkach 

Zwraca się do mieszkańców z prośbą – jeśli macie Państwo zbędne koce 
przekażcie je nam. W okresie zimowych chłodów są one niezbedne do 
okrycia naszych podopiecznych. Koce można przekazywać bezpośrednio 
do Sikorek, do przychodni dla zwierząt przy ul. Dworcowej lub do redakcji 
„DN”. Z góry dziękuję.

Tadeusz Soroka.

By świat czynić piękniejszym i lepszym…
Jesień barwne dary wszystkim rozdaje, czyli:

Czary Mary Jesienne Dary, 
w SOSW w Nowogardzie.

 

Tradycją w Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym w Nowogardzie stały 
się jesienne spotkania organizowane 
przez bibliotekę szkolną pod wspól-
nym hasłem „Czary Mary Jesienne 
Dary, czyli witaminki dla chłopczyka 
i dziewczynki”.

Już po raz kolejny w imprezie uczest-
niczyła pani doktor Bogumiła Włodar-
czyk, która bardzo ciekawie opowiadała 
uczestnikom jesiennej zabawy jak 
ważne w naszym życiu są witaminy, w 

jakich owocach i warzywach jest ich 
najwięcej.

Nasi wychowankowie z Gimnazjum 
Specjalnego-uczestnicy zajęć pozalek-
cyjnych z „Kultury żywego słowa – Za-
bawa w teatr” realizowanych w ramach 
projektu Szkoła Równych Szans prowa-
dzonych przez p. Monikę Sokołowską 
przygotowali wspaniałe przedstawienie 
pt. „ Jesień i jej synowie”, które zostało 
owacyjnie przyjęte przez zgromadzoną 
publiczność.

Przy okazji spotkania jej uczestnicy 
mieli możliwość obejrzenia niezwy-
kłej wystawy poświęconej jesieni. 
Na wystawie zaprezentowane zostały 
owoce, warzywa i kwiaty, nie zabrakło 
również literatury poświęconej tema-
tyce jesiennej. W tym dniu odbył się 
także konkurs plastyczny, który sprawił 
dzieciom wiele radości. Uwieńczeniem 
konkursu było wspólne śpiewanie zna-
nych jesiennych piosenek.

Dzięki uprzejmości Kierownika fi-

lii CD i DN Biblioteki Pedagogicznej   
w Nowogardzie p. Beaty Kowalczyk 
prace naszych wychowanków prezen-
tujemy obecnie na wystawie w Biblio-
tece Pedagogicznej.         

Imprezę przygotowała i prowa-
dziła p. Małgorzata Cyboroń rea-
lizująca program edukacji czytel-
niczej i medialnej w Gimnazjum 
Sp e c j a l ny m  „C z y t an i e  z b l i ż a”   
w realizowanym przez szkołę projekcie 
Szkoła Równych Szans. Jesienne spot-
kanie współorganizowali: p. Monika 
Sokołowska, p. Jolanta Gornowska, p. 
Elżbieta Buczkowska, p. Anna Ratom-
ska i p. Małgorzata Kinasz. 

Oprawę akustyczną przygotował p. 
Tomasz Podemski.

To był niezapomniany dzień i 
wspaniała chwila, która na długo 
pozostanie w pamięci naszych wy-
chowanków. Organizowane imprezy 
szkolne dają naszym dzieciom szansę 
rozwijania zdolności, przełamywa-
nia nieśmiałości, ale przede wszyst-
kim to czas wspaniałej i radosnej 
zabawy, a my nauczyciele możemy 
przez to ich świat czynić piękniejszym   
i lepszym…         

Małgorzata Cyboroń
Monika Sokołowska

Będą nowe mieszkania
Widoczny na zdjęciu plac budowy to tereny na Osiedlu Gryfitów. SM „Cisy” 

rozpoczyna budowę bloku mieszkalnego dla 32 rodzin. Nie będzie tutaj lokali 
handlowo-usługowych.

Chciałoby się zanucić: „tu na razie jest …”
LMM

„ Zręczne ręce i wyobrażnia”
Goleniowski Dom Kultury
zaprasza młodzież i osoby dorosłe na kolejne warsztaty plastyczne sztuka 

malowania na jedwabiu. 
Warsztaty odbędą się  w formule dwudniowych zajęć w ostatni weekend  

listopada.
 24.11. sobota
zajęcia w  godz. 10-14 i 15-18
25.11.niedziela
zajęcia w  godz. 10-15 
Zajęcia warsztatowe poprowadzą absolwentki Akademii Sztuk Pięknych 

w Poznaniu i Toruniu, prowadzące min. zajęcia plastyczne  w poznańskich  
Domach Kultury.

Koszt 2- dniowych zajęć to kwota 50 złotych/ od osoby.
W cenę warsztatów wliczony został komplet niezbędnych materiałów:
-  specjalistyczne farby i kupony jedwabiu.
WYKONANE PODCZAS ZAJĘĆ PRACE  STANOWIĄ WŁASNOSĆ 

UCZESTNIKA.
Zapisy przyjmuje sekretariat GDK przy ul. Słowackiego 1 (tel. 0 91 418 26 88)

Znaleziono…
Na parkingu przy apte-

ce „Niebieskiej” znalezio-
no okulary w skórzanym 
etui. Do odebrania w re-
dakcji.
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REGULAMIN 
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKUR-

SU NA PLAKAT 
odbywającego się w ramach
X OGÓLNOPOLSKIEGO i VI 

MIĘDZYNARODOWEGO FES-
TIWALU FILMÓW EKOLOGIC-
ZNYCH 

im. MACIEJA ŁUKOWSKIEGO
 „EKOFILM® 2008” W NOWOG-

ARDZIE 

ORGANIZATOR:
Nowogardzki Dom Kultury
Urząd Miejski w Nowogardzie 

WSPÓŁORGANIZATOR:  
Wydziały Urzędu Miejskiego w Nowo-
gardzie:

• Wydział Edukacji, Zdrowia, Kul-
tury i Sportu; 

• Biuro Lokalnej Agendy 21;
• Wydział Rozwoju Lokalnego i 

Funduszy;
TERMIN:
05.05.-09.05.2008 r.
MIEJSCE:
Nowogard, woj. zachodniopomorskie
ZASIĘG:
Ogólnopolski
Cele konkursu:
Propagowanie wśród młodzieży 

technik graficznych i malarskich jako 
środka wypowiedzi własnej na pla-
kacie, uwzględniając cele Festiwalu. 
Celem Festiwalu (oraz imprez towa-
rzyszących) jest przegląd twórczości 
filmowej w dziedzinie krótkiego me-
trażu poświęconej problemom ekologii, 
ochrony środowiska, zagrożeniom i 
koegzystencji człowieka ze światem 
przyrody.

Warunki uczestnictwa:
- konkurs adresowany dla młodzieży 

szkół średnich
- projekt plakatu powinien uwzględ-

nić napisy: 
X OGÓLNOPOLSKI i VI MIĘDZY-

NARODOWY FESTIWAL FILMÓW 
EKOLOGICZNYCH im. Macieja 
Łukowskiego 

„EKOFILM® 2008”
05.05. - 09.05.2008 Nowogard
- format plakatu określony: 50 x 70 

cm,
Nieprzestrzeganie tych punktów 

regulaminu spowoduje 
nie zakwalifikowanie nadesłanych 

prac do konkursu!!!
	 Dowolna technika graficzna 

lub malarska na podłożu papiero-
wym.
	 Każdy uczestnik może nade-

słać jedną pracę.
	 Opis pracy drukiem na od-

wrocie imię, nazwisko i wiek autora, 
dokładny adres szkoły (placówki, imię 
i nazwisko nauczyciela (instruktora), 
numer telefonu szkoły i numer telefonu 
komórkowego ucznia.
	 Do przesyłki należy dołączyć 

wykaz autorów prac opatrzonych pie-
częcią szkoły (placówki).
	 Prace wykonane zgodnie z 

wymogami regulaminu należy przeka-
zać lub przesyłać w opakowaniu zapew-
niającym bezpieczne dotarcie przesyłki 
do dnia 21.03.2008 r. na adres:

NOWOGARDZKI DOM 
KULTURY
PLAC WOLNOŚCI 7
72-200 NOWOGARD

z dopiskiem: Konkurs na plakat 
„EKOFILM® 2008”

Ocena prac:
	 Komisja konkursowa dokona 

oceny prac w miesiącu kwietniu 2008 
r. przyznając nagrody rzeczowe lub 
finansowe, wyróżnienia oraz dyplo-
my honorowe kwalifikując prace na 
wystawę, która będzie towarzyszyła 
festiwalowi.
	 Wręczenie nagród nastąpi 

podczas uroczystego otwarcia Festi-
walu Filmów Ekologicznych w No-
wogardzkim Domu Kultury tj. dnia 
05.05.2008 r. Laureaci konkursu zosta-
ną zawiadomieni o wynikach konkursu 
telefonicznie lub odrębnym pismem.
	 Decyzje Komisji Konkurso-

wej są ostateczne i nie przysługuje od 
nich odwołanie

UWAGI:
	Organizator konkursu zastrzega 

sobie prawo publikowania i reproduko-
wania prac konkursowych bez wypła-
cania honorariów autorskich.
	Przesłane prace przechodzą na 

własność organizatorów.
	Wyklucza się prace zbiorowe, 

zwijane w rulon lub składane.
	Koszt przesyłki pokrywa uczest-

nik (szkoła, placówka).
	 Koszt przejazdu po odbiór 

nagród pokrywa uczestnik (szkoła, 
placówka).
	 Wszelkich dodatkowych in-

formacji udziela komisarz konkursu 
– Zofia Frydryk, tel. (91) 39 26 283.

Można uczestniczyć w całości Festi-
walu po wcześniejszym wypełnieniu 
załączonej deklaracji uczestnictwa.

Zapraszamy
X Międzynarodowy i VI Ogólno-

polski Festiwal Filmów Ekologicznych 
„EKOFILM®’2008”

Nowogard 05-09.05.2008 r.

Wszystkim, którzy
uczestniczyli 

w ostatniej drodze

śp. Jerzego Tadeusza 
Bednarka
serdeczne

 podziękowania
składa 

żona z synem

PodZiękowaNia

REGULAMIN
M I Ę D Z Y NA R O D O W E G O 

KONKURSU FOTOGRAFICZ-
NEGO

odbywającego się w ramach
X OGÓLNOPOLSKIEGO i VI 

MIĘDZYNARODOWEGO FES-
TIWALU FILMÓW EKOLOGIC-
ZNYCH im. Macieja Łukowskiego 
„EKOFILM®” Nowogard’ 2008 

Międzynarodowy konkurs kierow-
any jest do młodzieży i dorosłych, a 
jego celem jest zaprezentowanie piękna 
przyrody, występujących zagrożeń eko-
logicznych oraz podejmowanych starań 
w zakresie ochrony środowiska.

Organizator: Nowogardzki Dom 
Kultury, 72-200 Nowogaard, pl. 
Wolności 7,

tel. +48 91/39-26-283 fax:  +48 
91/392-62-63 

Urząd Miejski w Nowogardzie, 72-
200 Nowogard, pl. Wolności 1,

Współorganizatorzy: Biblioteka 
Miejska w Nowogardzie

REGULAMIN:
1. W konkursie mogą brać udział 

wszyscy, którzy interesują się fotogra-
fowaniem 

Kategorie wiekowe: 
I/  do 16 lat
II/ powyżej 17 lat
2. Uczestnik może przysłać do 

konkursu do 5 prac fotograficznych. 
Cykl będzie traktowany jako jedna 
praca. 

3. Konkursowa praca powinna mieć 
postać czarno-białej lub barwnej od-
bitki na papierze fotograficznym.

4. Format zdjęć: nie mniejsze niż 
13x18 cm i nie większe niż 30x40 cm.

5. Nadesłane prace nie będą zwra-
cane uczestnikowi konkursu.

6. Każde zdjęcie powinno zawierać 
na odwrocie opis:

- godło składające się z 1 wyrazu oraz 
3 cyfr arabskich,

- tytuł.
7. Do prac powinna być dołączona 

karta zgłoszenia zawierająca: godło i 
spis prac.

8. Do prac powinna być załączona 
zaklejona koperta oznakowana godłem 
autora i zawierająca (wewnątrz) ankietę 
personalną wg wzoru:

- godło,
- imię i nazwisko,
- data urodzenia,
- adres zamieszkania (koresponden-

cyjny) i  nr telefonu,
- własnoręczny podpis.
9. Prace publikowane i oprawione 

biorące już udział w konkursie „Eko-
film®’2006” nie zostaną dopuszczone 
ponownie do konkursu.

10. Prace należy nadsyłać pocztą 
w terminie do dnia 21.03.2008 r. (de-
cyduje data stempla pocztowego) na 
adres:

Nowogardzki Dom Kultury, pl. 
Wolności 7, 72-200 Nowogard

z dopiskiem „Międzynarodowy 

Konkurs Fotograficzny”
11. Koszt przesyłki pokrywa uc-

zestnik. Organizatorzy nie biorą 
odpowiedzialności za ewentualne 
uszkodzenie prac lub ich zaginięcie w 
transporcie pocztowym. 

Uwaga: prace uszkodzone nie będą 
dopuszczone do konkursu.

12. Organizator zastrzega sobie 
prawo do bezpłatnej (bez wypłacania 
honorariów autorskich) reprodukcji 
prac w katalogu, prasie i telewizji 
oraz innych publikacjach pokonkur-
sowych mających na celu reklamę 
konkursu fotograficznego, festiwalu 
„EKOFILM” ®.

13. Prace będą oceniane i kwali-
fikowane do wystawy przez profes-
jonalne jury.

14. Nagrodzone, wyróżnione oraz 
zakwalifikowane do wystawy prace 
będą prezentowane na wystawie 
pokonkursowej w trakcie trwania 
Festiwalu „EKOFILM®’2008 Nowogard 
w dniach 05-09.05.2008 r.

15. Laureaci konkursu oraz au-
torzy prac zakwalifikowanych na 
wystawę zostaną o tym powiadomieni 
odrębnym pismem.

16. Uroczyste otwarcie wystawy oraz 
wręczenie nagród odbędzie się 05 maja 
2008 r. – w dniu inauguracji Festiwalu 
„EKOFILM®’2008”.

17. NAGRODY:
Nagrody finansowe lub rzeczowe 

zostaną przyznane za I, II i III miejsce 
w każdej z dwóch kategorii.

18. Wszyscy uczestnicy, których 
prace zostaną zakwalifikowane do 
wystawy otrzymają dyplomy uczest-
nictwa.

19. Organizator zastrzega sobie 
prawo innego podziału nagród.

20. Werdykt jury jest nieodwołalny.
21. TERMINY:
- nadsyłanie prac do 21.03.2008 r.
- obrady jury do 4.04.2008 r.
- otwarcie wystawy i wręczenie na-

gród 05.05.2008 r.
22. Nadesłanie prac i wypełnienie 

karty zgłoszenia jest równoznaczne z 
uznaniem niniejszego regulaminu.

23. Ostateczna interpretacja reg-
ulaminu należy do organizatora 
konkursu.

24. Koszt przejazdu po odbiór 
nagród pokrywa uczestnik.

25. Wszelkich dodatkowych infor-
macji udziela komisarz konkursu – To-
biasz Lubczyński, tel. +48 91/392-
62-93 (kierownik Wydziału Rozwoju 
Regionalnego i Funduszy Urzędu Mie-
jskiego w Nowogardzie).

Uwaga: istnieje możliwość uc-
zestniczenia w Festiwalu „EKO-
FILM®’2008” w dniach 05-09.05.2008 r. 
po wcześniejszym zgłoszeniu zamiaru 
uczestnictwa organizatorowi Festi-
walu: Nowogardzki Dom Kultury fax 
+48 (91) 392-62-63, tel. 392-62-83.

Międzynarodowy Konkurs Fo-
tograficzny  „Natura tworzy, człowiek 
niszczy”
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w obiektywie  Jana korneluka    - Z kościelnej wieży.

Informujemy,
że rozpoczęcie 

KuRSu NA 
Przewóz Osób i Rzeczy

 odbędzie się 

07.12.2007 r.
Informacje: 

tel. 091 39 21 616

reklama

„Uczeń zdrowy i wesoły”
Dnia 8 listopada 2007 roku w Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie 
odbył się miejsko- gminny konkurs 
pod hasłem ,,Uczeń zdrowy i wesoły”, 
który zorganizowały: Pani E.Grad i 
Pani B. Biniecka. Udział wzięły trzy-
osobowe delegacje ze Szkół Podsta-
wowych naszego miasta i gminy na-
leżących do Klubu Wiewiórka .

Konkurs składał się z trzech etapów: 
testu, ułożenia rymowanki lub wier-
szyka, wykonania plakatu pt. ,,Uczeń 
zdrowy i wesoły”. 
Uczestnicy konkursu wykazali się 
dużą wiedzą o zdrowiu , higienie i 
znajomością zasad bezpiecznego za-
chowania na drodze i w kontaktach 
z obcymi. 
Komisja konkursowa wyłoniła szko-
łę, która zdobyła największą liczbę 
punktów :
1 miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 3 
w Nowogardzie 
2 miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 1 
w Nowogardzie
3 miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 4 
w Nowogardzie 
Zwycięzcy otrzymali nagrody książ-
kowe ufundowane przez ZR PCK 
w Nowogardzie oraz dyplomy. Po-
zostali uczestnicy dostali nagrodę 
pocieszenia w postaci kolorowych 
długopisów. Po konkursie wszyscy 
uczniowie i opiekunowie zostali za-
proszeni na słodki poczęstunek.

Inf.wlasna

Wolnoć Tomku?
Zgodnie z zacytowanym zawoła-
niem Fredry właściciel jednej z ko-
mórek gospodarczych mieszczących 
się na podwórku wspólnoty miesz-
kaniowej (ul. Wojska Polskiego) 
zrobił porządek. U siebie w komór-
ce! Zapomniał tylko, że podwórko 
to też częściowo jego własność i 

powinien sprzątać. Pracownicy 
wywożący odpady podwórek nie 
sprzątają, bo to do nich nie należy. 
Nie ma rady – trzeba osobiście, 
bo sąsiedzi się denerwują. A i karę 
porządkową można zapłacić...

LMM
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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, rafał Nizioł, 
Jagoda dawidson.
Pomoc merytoryczna:małgorzata Łuka.

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz ze środków budżetu państwa 

 

ZDARZYŁO SIĘ 
W SZKOLE

HOROSKOP
BARAN – Możesz liczyć na życzliwość bliskich, lecz nie pozwól, 
aby ktoś inny decydował za Ciebie. Sam dobrze wiesz co jest dla 
Ciebie dobre, a co nie.
BYK – W końcu będziesz mógł skupić się na swoich najbliższych. 
W nadchodzących dniach nie powinno zabraknąć Ci zapału, aby 
nadrobić wszelkie zaległości. 
BLIŹNIĘTA – Zawsze marzyłaś o przygodzie życia. Może akurat 
w ten weekend wybierzesz się ze znajomymi w niezapomnianą 
podróż. Nie trać wiary w marzenia, a na pewno będzie fajnie.
RAK – Przestań bujać w obłokach i bierz się do roboty. Długi 
weekend już się skończył. Czas więc wziąć się do intensywnej 
pracy. Znajomi liczą na Ciebie.
LEW – Nowe znajomości dodadzą nieco blasku szarej 
codzienności. Tydzień zapowiada się ciekawie. Nie martw się, bo 
gwiazdy są po Twojej stronie. 
PANNA – Staraj się panować nad swoimi nerwami. Podnosząc 
głos niczego nie osiągniesz. Wręcz przeciwnie, możesz stracić 
wielu przyjaciół. Pamiętaj, słowa bardziej ranią niż czyny. 
WAGA – To znakomita pora i korzystny czas na śmiałe pomysły. 
Postaraj się, aby nie zabrakło w nich Twoich najbliższych, którzy i 
tak są Ci bardzo wdzięczni za to, co dla nich robisz. 
SKORPION – Ostatnio pamiętasz o wszystkich, tylko nie o so-
bie. Wolne chwile poświęcasz życiu towarzyskiemu. Pozwól sobie 
na chwile odpoczynku, bo niedługo się wykończysz!
STRZELEC – W tym tygodniu czekają Cię same niespodzianki. 
Postaw na poczucie humoru i nie martw się tym, co będzie. A na 
pewno miło spędzisz wiele czasu.
KOZIOROŻEC – Tydzień już od samego początku zaczął się 
bardzo dobrze. Uśmiech nie zniknie z Twojej twarzy, a optymiz-
mem będziesz zarażał innych. 
WODNIK – Nie łam się, przecież nie możesz wszystkiego 
przewidzieć. Wieczór spędzony w miłym towarzystwie pozwoli Ci 
odzyskać dobry humor.  
RYBY – Ostrożnie podchodź do nowych pomysłów. Stoisz przed 
ważnymi zmianami w różnych sferach życia. Miej oczy szeroko 
otwarte, a szczęście samo przyjdzie. 

Czternastego listopada w ramach projektu „Szkoła 
Równych Szans”, uczniowie naszej szkoły wyjechali do Teatru 
Współczesnego w Szczecinie na sztukę pt. „Wesele”. Owacje 
na stojąco świadczyły o tym, że młodzież była zachwycona 
przedstawieniem. Po spektaklu, uczniowie klasy II Technikum 
Informatycznego udali się po autografy wszystkich aktorów.
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P.U.H. GrUNd-maX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

KOMIS RZECZY UŻYWANYCH
- meble

- elektronarzędzia
-sprzęt AGD

- i inne
Osina

pon. – niedziela

9.00 – 17.00

Coraz częściej w naszych pobliskich lasach można zauważyć wyrzu-
cony gruz budowlany oraz  odpady budowlane. Tymczasem  gruz 
budowlany dostarczony na składowiska odpadów komunalnych 
będzie wykorzystywany na miejscu.
W związku z powyższym Celowy Związek Gmin R-XXI przyjmie 

nieodpłatnie gruz budowlany i inne materiały budowlane 
odpadowe na składowisko w Słajsinie. 

Kontakt: tel. 091 39 27121 w godz. od 8 do 15.

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

informuje:
Wnioski o nowy dowód osobisty 

należy składać do 31 grudnia 
2007 roku! Natomiast do 31 

marca 2008 roku w myśl nowej 
ustawy można posługiwać się 

książeczkowymi dowodami oso-
bistymi, w celu poświadczenia 
tożsamości i obywatelstwa pol-
skiego.Już dziś wymień dowód 

osobisty!
Burmistrz Nowogardu

Kazimierz Ziemba

Klub Abstynenta HANIA 
zaprasza dzieci 

z rodzin mniej zamożnych na Mikołaja, 
który odbędzie się 8 grudnia 2007 r. o godz. 15.00.

Organizatorzy proszą o kontakt wszystkich zaintere-
sowanych w celu zabezpieczenia ilości potrzebnych 

paczek dla dzieci pod numerem telefonu 091 39 
26 717 w godz. 17.00 – 20.00 

lub osobiście w Klubie.
Organizatorzy

Warsztat przy myjni 
na ulicy Zamkowej 7, 
świadczy usługi 

dodatkowe w zakresie:
• szybkich napraw 
• wymiany oleju 
• napraw blacharsko-spawalniczych 
• spawanie plastiku i aluminium 
• napraw układu hamulcowego 
• napraw układu kierowniczego

Godziny otwarcia:
Pon.-Pt. 9.00 -18.00 ,Sobota   9.00-14.00 

Nr tel. 669 910 731 
Serdecznie zapraszamy!

Informujemy, że   

�3 listopada �007 r.
piątek w godz.  9.00 - 10.00 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 

Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Cisy” 
ul. Poniatowskiego 7a, 72-200 Nowogard

ogłasza przetarg nieograniczony 
na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego 32 rodzinnego wraz z 
niezbędnymi urządzeniami budowlanymi. Inwestycję należy wykonać 

zgodnie z projektem budowlanym.
Termin realizacji inwestycji (wymagany) – 11 miesięcy od daty przekazania 

placu budowy.
Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Poniatowskiego 7a.
Termin składania ofert upływa 30.11.2007r. o godz 12.00
Otwarcie ofert nastąpi 30.11.2007r. o godz.13 w siedzibie zamawiającego.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia. (cena 1000zł +Vat) można 

odebrać w siedzibie Spółdzielni
Wadium wymagane przy złożeniu oferty 100000 zł (słownie: sto tysięcy 

złotych)”
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OG£OSZENIA drObNE
NIERUCHOMOŚCI

• Zamienię mieszkanie włas-
nościowe 3 pokojowe w blo-
ku plus garaż na dom w No-
wogardzie z dopłatą. 091 39 
21 985.

• Kupię dom w Nowogardzie 
może być połowa lub piętro. 
607 066 425.

• Kupię połowędomu lub 
piętro w Nowogardzie. Tel. 
606 265 333.

• Do wynajęcia mieszkanie 
3 pokojowe, 104 m kw. Tel. 
602 474 266.

• Trzypokojowe, 63 m kw, par-
ter, cegła, okna PCV, co ga-
zowe, centrum Nowogardu, 
cena do uzgodnienia – sprze-
dam. Tel. 0697 770 237.

• Do wynajęcia pokój na wsi – 
bezpłatnie. Tel. 695 780 299.

• Kupię garaż na ul. Leśnej. Tel. 
091 39 23 125.

• Do wynajęcia stoisko han-
dlowe. Tel. 604 977 144.

• Szukam do wynajęcia kawa-
lerki w Nowogardzie lub po-
koju z dostępem do kuchni i 
łazienki. Tel. 660 321 605.

• Sprzedam mieszkanie cztero-
pokojowe o pow. 113,3 m kw, 
co gazowe, w starym budow-
nictwie, I piętro + garaż. Tel. 
609 686 797.

• Kupię ziemię orną. Tel. 
513 045 346.

• Kupię mieszkanie 3 po-
kojowe bezczynszowe. 
600 897 758.

• Poszukuję do wynajęcia 
mieszkanie 2 pokojowe. Tel. 
0604 86 73 63.

• Młode małżeństwo z dzie-
ckiem wynajmie 2 poko-
je lub kawalerkę. Kontakt 
785 630 280.

MOTORYZACJA
• Sprzedam radio cd samocho-

dowe PIONEER DEH-30 MP, 
MP3, pilot, 4x50 W, gwaran-
cja, plus 4 nowe głośniki sa-
mochodowe. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 0605 522 340. 

• Sprzedam sprężyny tylnie do 
Uno, 2 pary + tłumik sporto-
wy. 693 021 097.

• Sprzedam Mercedes Sprin-

ter, 1998 r., poj. 2,9, cena 
do uzgodnienia. Tel. 
694 325 416.

• Sprzedam Seat Ibiza, poj. 896, 
rok prod. 1995, cena 2000 
zł do uzgodnienia, opłaco-
ne do IX. 2008 r. Tel. 091 39 
21 912.

• Sprzedam zimowe opony 
16/55/205 w dobrym stanie. 
Tel. 608 337 427.

• Sprzedam Skodę Favorit, rok 
prod. 1991, cena do uzgod-
nienia. Tel. 607 647 892 po 
16.00.

ROLNICTWO 
 

• Karp, lin, kroczek – sprze-
dam. Tel. 091 39 18 297.

• Sprzedam talerzówkę 
podnoszoną ciężką. Tel. 
667 839 291.

• Sprzedam prosiaki odsadzo-
ne. Tel. 091 39 170 03.

• Kupię jęczmień, pszenżyto 
i mieszankę zbożową. Tel. 
662 753 824.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli 

podłogowych i inne drob-
ne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• Józef Durkowski – usługi 
kominiarskie. 091 39 25 969, 
0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 
373 143.

• Transport, przeprowadzki 
– 0604 516 451.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV 
Kosmalski, Nowogard Po-
niatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110, 603 584 553.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 
0604 373 143.

• Pranie tapicerki samocho-
dowej (osobowe, busy, cię-
żarowe, TIR-y). Tel. 0604 
373 143.

• MASAŻ I AKUPRESURA – 
wizyty po uzgodnieniu termi-
nu i godziny z pracownikiem 
Gabinetu Kosmetycznego w 
Nowogardzie, ul. Zielona 3, 
tel. 091 39 20 714. Możliwość 
dojazdu do klienta.

• Tipsy żelowe – tanio – 
609 464 332.

• Spulchnianie gleby glebo-
gryzarką działkowiczom 
oferuje inżynier rolnik, cena 
0,50 zł/ 1 m kw powierzchni 
– do uzgodnienia. Tel. kom. 
600 653 124.

•  Usługi remontowo-budowla-
ne. Tel. 784 053 493.

• TIPSY – tanio i profesjonal-
nie. Tel. 504 589 679.

• Usługi ciesielsko – dekar-
skie, podbitki, regipsy. Tel. 
669 320 592.

• Montaż ogrodzeń betono-
wych i innych. Tel. 091 39 
72 575, 695 085 470.

• Usługi budowlane: remonty 
mieszkań – kafelki, wykoń-
czenia. 693 021 097.

• Sprzątanie. 884 171 109.
• Profesjonalny montaż ze-

stawów satelitarnych. Tel. 
600 228 038.

• Usługi transportowe – kraj, 
zagranica, przeprowadzki. 
Tel. 694 325 416.

• Tipsy – żelowe – tanio 
(możliwość dojazdu do 
miejsca zamieszkania). Tel. 
508 309 932.

• Gabinet kosmetyczny: tip-
sy, pedicure, henna. Boh. 
Warszawy 103a. Tel. 0697 
408 391.

• Pomoc komputerowa FULL 
SERVICE. Masz problem – 
zadzwoń. 517 847 845 – do-
jazd bezpłatny, faktura VAT.

PRACA
• Firma PPUH Giejbo Gole-

niów zatrudni mechanika sa-
mochodów osobowych. Tel. 
606 948 278, 091 407 33 07.

• Restauracja Przystań zatrud-
ni barmana/barmankę, zna-
jomość języka obcego. Dobre 
warunki płacowe. Tel. 091 39 
20 221.

• Firma zatrudni kierow-
nika sieci sklepów. Tel. 
512 131 575.

• Przyjmę krawcowe do szy-
cia plandek. 0605 276 271.

• Restauracja przy stacji paliw 
w Olchowie zatrudni sprzą-
taczkę. Tel. 091 39 20 733.

• Poszukuję pracownika do 
sklepu (mężczyzna). Tel. 
512 215 673.

• Firma sprzedająca maszyny 
rolnicze zatrudni sprzedaw-
cę, prawo jazdy kat. B, mile 
widziany j. niemiecki. Tel. 
506 012 702.

INNE
• Sprzedam szczenięta pudelki 

miniaturki. 697 992 605.
• Sprzedam szafę chłodni-

czą i wagę elektroniczną. 66 
88 222 56.

• Sprzedam telefon komórko-
wy Nokia 3220, ładowarka, 
cena 150 zł. Tel. 605 522 340.

• GRZEJNIKI c.o. panelowe, 
2-płytowe, do mieszkania, 
domku, różne rozmiary, 
także nietypowe, nowe i 
używane. Tel. 091 46 00 518 
lub 501 466 467.

• JUNKERSY gazowe, do 
kuchni, łazienki, wersja 
świeczkowa lub elektronicz-
na na gaz ziemny lub pro-
pan, cena od 400 zł. Tel. 091 
46 00 518 lub 0501 466 467.

• ELEKTRYCZNE przepły-
wowe podgrzewacze wody – 
380 V, firmy AEG, Waillant, 
moc 18-21 kw, małe gabary-
ty, idealne do domku, baru, 
cena od 150 zł. Tel. 091 469 
03 38 lub 0501 466 467.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, 
wiszące lub stojące – ogrze-
wanie lub dwufunkcyjne 
(ogrzewanie + ciepła woda) 
używane z gwarancją, serwi-
sowa oraz GAZOWE pod-
grzewacze wody 130-190 li-
trowe, stojące idealne gdzie 
jest kilka łazienek (domek). 
Tel. 091 46 00 518 lub 0501 
446 467.

• Oddam w dobre ręce 7 mie-
sięczną suczkę rasy seter 
(mieszaniec), przyjazna, 
lubiąca dużo ruchu. Tel. 
663 040 712.

• Oddam w dobre ręce dwa 
szczeniaki, kundelki, białe. 
Tel. 504 525 966.

• Kupię wózek spacerowy dla 
bliźniąt. Tel. 091 39 26 434.

• Sprzedam komputer – tanio. 
Tel. 693 060 892.

• Kupię butlę gazową 11 kg. 
Tel. 697 408 374.
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

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

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)

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 26 91
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

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 
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i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.
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NowoGard - szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
sZcZeciN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

informacja Pks 091/39-�1-887 lub 091/46-98-315

ważny od �4.06.�007r.

Nowogard 19.11.2007r.
OFERTY PRACY 
PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Kucharz
2. Kasjer
3. Piekarz cukiernik
4. Pracownik produkcji
5. Krawcowa
6. Kierownik sieci sklepów
7. Barman – kelner
8. Kierownik rejonowy
9. Sprzedawca
10. Pracownik fermy, trak-

torzysta
11. Robotnik budowlany
12. Pracownik utrzymania 

czystości 
OFERTY PRACY Z RE-

JONU
1. Stolarz ( Kałużna )
2. Wykrawacz filetów rybnych 

( Mieszewko )
3. Traktorzysta, mechanik 

maszyn rolniczych, prac. gos-
podarczy ( Pucice )

4. Elektryk ( Rurka )
5. Doradca klienta (Szczecin)
6. Przedstawiciel handlowy 

(Szczecin)

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. 
o promocji zatrudnienia i insty-
tucji rynku pracy ( Dz. U. z 2004r. 
Nr. 99, poz. 1001 z późn. Zm.) 

Zobowiązuje pracodawców do: 
Art. 36 ust. 5, „ Pracodawcy są 

obowiązani na bieżąco informować 
powiatowe urzędy pracy właściwe 
ze względu na siedzibę pracodawcy 
o wolnych miejscach zatrudnienia 
lub miejscach przygotowania za-
wodowego. Informując o wolnych 
miejscach zatrudnienia lub miejs-
cach przygotowania zawodowego, 
pracodawcy nie mogą formułować 
wymagań dyskryminujących 
kandydatów ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę, po-
chodzenie etniczne, narodowość, 
orientację seksualną, przekonania 
polityczne i wyznanie religijne 
lub względu na przynależność 
związkową.”

Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca 
przed zatrudnieniem osoby lub 
powierzeniem jej innej pracy zar-
obkowej jest obowiązany uzyskać 
od niej pisemne oświadczenie 
o pozostaniu lub nie pozosta-
niu w rejestrze bezrobotnych  
poszukujących pracy, a osoba 
podejmująca pracę jest obowiązana 
złożyć takie oświadczenie.” 

Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca 
jest obowiązany zawiadomić w 
formie pisemnej, w okresie do 5 
dni, właściwy powiatowy urząd 
pracy o zatrudnieniu osoby za-
rejestrowanej jako bezrobotna 
lub o powierzeniu jej innej pracy 
zarobkowej
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Młody nowogardzki szczypiornista robi 
furorę w Niemczech

Niemcy uznawane są za ojczyznę piłki ręcznej. Tym bardziej cieszy więc fakt, że pochodzący z Nowogardu młody 
zawodnik robi prawdziwą furorę w jednym z tamtejszych klubów.

Karol Mościcki, bo o nim mowa, 
przygodę z piłką ręczną rozpoczął 
w wielu 9 lat pod okiem Wojciecha 
Chomińskiego. Wraz z Patrykiem 
Chomińskim (dziś mistrz Polski z 
Kusym Szczecin), Oskarem Siupi-
kiem, Tomaszem Iwanem, Jakubem 
Hnatem, Piotrem Szpilkowskim czy 
Krystianem Kubickim stworzyli silną 
ekipę wywalczając m.in. mistrzostwo 
gminy, powiatu i wicemistrzostwo 
województwa.

„Skład naszej drużyny stworzył 
Wojciech Chomiński. – mówi jego 
następca Maciej Kriger – Trenując 
chłopców zaszczepił w nich chęć 
rywalizacji i zwycięstwa. Jako wspa-
niały nauczyciel i przyjaciel uczniów 
z przyjemnością prowadził lekcje. Jako 
młody nauczyciel podpatrywałem styl 
prowadzenia przez niego zajęć i to po-
mogło mi w dobrej pracy. Czteroletnia 
praca z drużyną przyniosła efekty 
i jestem dumny z tego, że mogłem 
pracować z takim gronem, z taką 
młodzieżą oraz ich rodzicami. Karol 
Mościcki i Patryk Chomiński okazali 
się najbardziej wytrwali i pracowici. 

Zaszczepiona w nich ambicja i chęć 
rywalizacji dały podwaliny do kon-
tynuacji przygody ze sportem. Mam 
nadzieję, że już w niedługim czasie 
usłyszymy o nich jako o sportowcach 
reprezentacyjnych chwalących nasze 
miasto Nowogard.”

Wraz z ukończeniem szkoły pod-
stawowej Karol zaczął rozglądać się 
za gimnazjum, w którym mógłby 
rozwijać się również jako szczypior-
nista. Jego kolega i sportowy mentor 
Mateusz Zaremba zabrał go na trzy-
dniowe testy do klubu HSV Ahlbeck, 
w który sam grał. Szkoleniowcy 
szybko poznali się na możliwościach 
młodego zawodnika i zaproponowali 
jego rodzicom by kontynuował naukę 
w Świnoujściu. Tak też się stało. 1 
września trafił do nadmorskiego 
gimnazjum. Popołudnia i weekendy 
zajmują mu mecze. Gra w drużynie 
14-latków, choć zdarzało mu się 
zasilać szeregi zespołu złożonego z 
zawodników dwa lata starszych. Od 
początku zyskał sympatię kibiców 
oraz szacunek wśród rówieśników. 
Lokalna gazeta poświęciła mu na-

wet artykuł wspominając, że barwy 
tego klubu reprezentowali już dwaj 
inni zawodnicy z Nowogardu, czyli 
Mateusz Zaremba i Jarek Galus i już 
w pierwszym meczu Karol zdobył 
14 bramek. Rozpływali się nad jego 
znakomitymi warunkami fizycznymi, 
silnej woli i ambicji i tym, że szybko 
się uczy i rozwija.

Jak widać systematyczną pracą 
można osiągnąć wiele. Są u nas 
szkoleniowcy z pasją i jeśli pod ich 
skrzydła trafią młodzi ludzie chcą-
cy intensywnie trenować to mogą 
osiągać sukcesy. Karol Mościcki 
jest dopiero na początku tej drogi. 
Nie pozostaje nam nic innego jak 
podzielać nadzieję Macieja Krigera, 
że za kilka lat młodzi nowogardzcy 
szczypiorniści zasilą kadrę narodową. 
Po sukcesach drużyny prowadzonej 
przez Bogdana Wentę piłka ręczna 
stała się popularna, tym bardzie miło 
by było kibicować nowogardzkiemu 
zawodnikowi występującemu z orzeł-
kiem na piersi.

Andrzej Garguliński

Na początek przegrana 
w Koszalinie

UKS 16 Koszalin – UKS „TRÓJKA –Niebieska Team” Nowogard
84:56 (23:20, 15:17, 26:9, 20:10)

Mistrzostwa gminy w teni-
sie stołowym

Orzechowo i 
Wierzbięcin 
najlepsi

W miniony piątek w hali sportowej 
Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie 
odbyły się mistrzostwa gminy w tenisie 
stołowym chłopców i dziewcząt. Dwie 
najlepsze ekipy obydwu kategorii poza 
tytułem wywalczyły prawo do rep-
rezentowania Nowogardu w zawodach 
rejonowych.

W ś r ó d  d z i e w c z ą t  n a j l e p i e j 
zaprezentowały się zawodniczki z 
Orzechowa wyprzedzając Wierzbięcin 
i nowogardzką „Dwójkę”. Z kolei w 
kate3gorii chłopców bezkonkurencyjni 
okazali się gospodarze zawodów. Dru-
gie miejsce zajęła reprezentacja Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Nowogardzie a 
trzecie Szkoły w Orzechowie.

Końcowa klasyfikacja:
Dziewczęta 

1 miejsce - SP Orzechowo  – opiekun  
R. Urtnowski, 
2 miejsce – SP Wierzbięcin  – op-
iekun J. Korkosz, 
3 miejsce – SP 2 Nowogard – opiekun  

J. Jesionka, 
4 miejsce – SP 3 Nowogard – opiekun 
J. Cieślak,

Chłopcy: 
1 miejsce – SP Wierzbięcin – opiekun 
J. Korkosz, 
2 miejsce – SP 3 Nowogard – opiekun 
J. Cieślak, 
3 miejsce – SP  Orzechowo  – op-
iekun  R. Urtnowski, 
4 miejsce – SP – Długołęka - opiekun  
R. Urtnowski,

5 miejsce – SP 2 Nowogard– opiekun 
G. Górczewski.

Mistrzostwach Rejonu, odbędą się 
w dniach 10 i 11 grudnia w Szkole 
Podstawowej w Dębicach i Szkole 
Podstawowej w Wierzbięcinie. 

Andrzej Garguliński

U K S  „Tr ó j k a  –  Ni e b i e s k a 
Team”Nowogard: Korpa Justyna, 
Polińska Klaudia, Ostaszewska Nicol, 
Papuszka Marta, Pabisiak Agnieszka, 
Podleś Karolina, Kozieł Anita, Sos-
nowska Klaudia, Szwabowicz Agata.

Nie udała się inauguracja rozgry-
wek koszykarskiej ligi młodziczek. 
Nasze zawodniczki uległy w Kosza-
linie tamtejszemu zespołowi UKS 16 
84:56. Przez pierwszą połowę meczu 
młode nowogardzianki dotrzymy-
wały kroku starszym rywalkom, ale 
później te nie dały szans naszym 
koszykarkom.

Trener Rafał Rożek: „W debiucie 
ligowym do przerwy graliśmy bardzo 
dobry mecz, przegrywaliśmy tylko 
jednym oczkiem (38:37). Niestety po 
przerwie zabrakło siły. Zespół nasz 
w niepełnym składzie, przeciwko rok 
starszym przeciwniczkom nie podołał 
trudom meczu. Mimo porażki jestem 
zadowolony z postawy zawodniczek. 
Naszym zadaniem jest ogrywać się i 
zdobywać doświadczenie.”

Wyniki pozostałych meczów:
Kotwica Kołobrzeg – Olimpijczyk 

Drawsko 30:40
Kusy Szczecin – Mini Gier Radowo 

84:36

Następny mecz UKS „TRÓJKA 
–Niebieska Team” Nowogard rozegra 
25 listopada. W niedzielę o godz. 
11.00 w hali ZSO w Nowogardzie 
podejmować będzie MUKS Kotwicę 
Kołobrzeg.

Andrzej Garguliński
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W środę 14 listopada w Szkole Podstawowej nr 1 odbył się pierwszy, z serii planowanych Dni Ot-
wartych. W ramach tego  Dnia, rodzice naszych uczniów mieli okazję do indywidualnych rozmów 
z pedagogami oraz do uczestniczenia w dwóch wyjątkowych wydarzeniach artystycznych. 

reklamareklama

RR EKLAMAEKLAMA

banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Nowogard
Tel. 0 605 522 340
e-mail: medmas@wp.pl

Radiowa w
Radio VOX Gryfice 90,7 FM

C M Y K

reklama reklama

.

.

cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A

„Nie bądź pewny, że czas masz(…)” Pierwszym z nich była inscenizacja 
baśni pt : „Czerwony Kapturek”, której 
wyjątkowości dodawał fakt, iż młodzi 
aktorzy z klasy VI „b” posługiwali się 
jedynie językiem niemieckim. Profe-
sjonalne przygotowanie klasy do tego 
przedstawienia zawdzięczamy naszej 
germanistce pani Anicie Rybus.

O godzinie 17, rodzice i pedagodzy 
zaproszeni zostali na  Wieczornicę 
Poetycką pod intrygującym tytułem 
„Nie bądź pewny, że czas masz…”W 
przyciemnionej sali, rozświetlonej 
ciepłym blaskiem świec i rozmarzo-
nym dźwiękiem gitar, widzowie mieli 
okazję wysłuchać utworów poetyckich 
i muzycznych w wykonaniu uczniów z 
klas VI a, VI b, IV a, których motywem 
przewodnim było przemijanie i kru-
chość człowieka. Montaż  muzyczno-
poetycki powstał pod opieką polonistki 
Marty Ziółkowskiej, opiekę nad stroną 
muzyczną przedstawienia sprawował 
pan Piotr Kędzia, natomiast wspaniałe 
dekoracje wykonała plastyczka pani 
Katarzyna Gnacińska-Olczyk. Nastrój 
jaki panował na scenie, udzielił się wielu 
widzom, w  niejednym oku zakręciła się 
łezka. Gdy zgasły świece, zabrzmiały 
oklaski, które długo nie milkły…

Marta Ziółkowska
Foto – Bartłomiej Ziółkowski
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Usunąć 
ten pomnik!
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KSERO KOLOROWE
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A
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Informujemy, że   

23 listopada 2007 r.
piątek w godz.  9.00 - 10.00 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 

Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Burzliwa 
Sesja Rady 
Miejskiej

W środę 14 listopada obradowała 
XII Sesja Rady Miejskiej. Najważ-
niejsze punkty porządku obrad to 
przyjęcie Lokalnego Planu Rewi-
talizacji oraz uchwalenie nowych 
stawek podatków lokalnych. Gorąca 
i burzliwa była dyskusja o oddaniu 
w dzierżawę ponad 50 ha gruntów 
w miejscowości Słajsino na potrzeby 
Związku Celowego Gmin R-XXI (pod 
budowę Zakładu Przetwórstwa Od-
padów) – ostatecznie radni uznali, że 
umowa nie zabezpiecza dostatecznie 
interesów gminy ani mieszkańców 
Słajsina i odesłali projekt uchwały 
do ponownego rozpatrzenia przez 
Komisje Rady. Radni zdecydowali 
o podwyższeniu sobie diet – ten 
punkt relacjonujemy w osobnym 
artykule. Tytuł relacji pochodzi 
z Lokalnego Planu Rewitalizacji 
– zalecając zmianę wyglądu części 
placu Wolności w rejonie budynku 
Biblioteki autorzy projektu zalecają 
wyburzenie pomnika. Wśród rad-
nych zawrzało… 

czytaj na s. 3
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reklama

POMóżMy SOBiE
Informujemy, że zamieszcza-

nie ogłoszeń w tej rubryce jest 
bezpłatne. Zgłoszenia są przyj-
mowane pod numerami telefo-
nów: 091 392 21 65 do 16.00, po 
16.00 - 091 392 50 87.

Tutaj mogą Państwo za po-
średnictwem gazety lub osobi-
ście zaoferować swoją pomoc, 
np.: odzież, meble, żywność, 
opał.

• Oddam sofę dwuosobo-
wą ze skrzynią na pościel, 
szafę w dobrym stanie i dwa 
fotele skórzane. 

tel. 0 880 243211
• Oddam fotel jednooso-

bowy, kurtki dziecięce pow. 
10 r. ż. kożuch. tel. 091 39 22 
154

Nie bądźmy obojętni wo-
bec ludzi znajdujących się w 
trudnej sytuacji.

   Z góry dziękujemy. 

Punkt Konsultacyjny Interwencji Kryzysowej 
przy Parafii św. Rafała Kalinowskiego, 

ul. Jana Pawła II w Nowogardzie
Tel. 662 959 640

czynny 
poniedziałek od 16.00 do 19.00

czwartek od 15.00 do 19.00

Nowy dzierżawca 
plaży?

Cześć radnych od dłuższego czasu 
głośno wyraża swe niezadowolenie 
z funkcjonowania nowogardzkiej 
plaży miejskiej. Ta sprawa była jed-
nym z częściej poruszanych tematów 
w czasie samorządowej kampanii 
wyborczej. Teraz nasi wybrańcy 
zaczęli działać.

Są pieniądze na wieżę kościołaSzpital 
wyciągnął rękę…

Uchwalając ponownie zmiany 
w budżecie (poprzednią uchwałę 
zakwestinowala ze względów for-
malnych RIO) uwzględniono prośbę 
szpitala, który poprosił o 48 000 
złotych na remont i modernizację 
niektórych pomieszczeń. Uchwałę 
podjęto niejednogłośnie – w dyskusji 
przypominano, że po poręczeniu kre-
dytu gmina już nie powinna dotować 
szpitala.

LMM 

Radni cenią swój czas
Radni zaczęli bardziej cenić swój czas usprawniając nieco przebieg obrad 

Rady Miejskiej. 

Ulica Błotnisto – Wertepowa
Czy ktoś wie gdzie w naszym mieście znajduje się ulica Błotnisto – Wertepowa? Chyba tylko sami zainteresowa-

ni. Oficjalnie na mapach Nowogardu widnieje ona jako ulica Ogrodowa, ale jej mieszkańcy, którzy codziennie w 
drodze z i do domu muszą zmagać się z błotem, dziurami i wybojami właśnie tak ją przemianowali.

Do burmistrza Kazimierza Ziemby 
wpłynęły dwa wnioski w sprawie 
wypowiedzenia umowy z dzierżawcą 
plaży. Komisja budżetowa domaga się 
by tę umowę wypowiedzieć w trybie 
natychmiastowym. Z kolei członko-
wie komisji społecznej wnioskują 
by uczynić to z półrocznym wypo-
wiedzeniem. Decyzja w tej sprawie 
należy do burmistrza. Zanim Ziemba 
ją podejmie poprosi prawników o 
opinię aby wszystko odbyło się w 
świetle prawa.

Ag

Część ulicy Ogrodowej wyłożona 
jest kostką polbrukową. Reszta jest 
trudna do pokonania i zwyczajnie 
brzydka, co kontrastuje z ładnymi, 
nowymi domkami jednorodzinny-
mi.

„Ja już drugi raz musiałam napra-
wiać zawieszenie w moim samocho-
dzie. – relacjonuje jedna z jej miesz-
kanek – Pisaliśmy w tej sprawie do 
Urzędu Miejskiego, ale usłyszeliśmy, 
że gmina nie ma na to pieniędzy. My 
nie domagamy się żadnej autostrady. 
Chcielibyśmy aby utwardzono tę dro-
gę, choćby wypełniając dziury szlaką. 
Jeżeli radni i burmistrz uważają, ze 
taka inwestycja nie jest potrzebna to 
zapraszamy ich na spacer lub prze-
jażdżkę. Wtedy na pewno zmieniliby 
zdanie.”

I zapewne tak by się stało. Każdy 
metr jazdy czy a nawet pieszej prze-
chadzki wymaga wzmożonej uwagi. 
Trzeba ciągle patrzeć gdzie stawia się 
nogę lub wybierać najlepszy, a właś-
ciwie najmniej szkodliwy tor jazdy. 

Mieszkańcy ulicy Ogrodowej tę trasę 
pokonują kilka razy dziennie. 

Jest szansa, że problem zostanie 
w miarę szybko rozwiązany. Kilka 
godzin po naszej wizycie na uli-
cy Ogrodowej podczas sesji Rady 
Miejskiej radny Jerzy Kaczmarski 

zapytał burmistrza o tę sprawę. W 
odpowiedzi usłyszał, że budowa drogi 
jest zaplanowana, są na to pieniądze, 
pozostaje jedynie techniczne rozwią-
zanie problemu, który, według słów 
Kazimierza Ziemby, nie należy do 
najłatwiejszych.                              Ag

Ulica Błotnisto - Wertepowa zwana Ogrodową

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej 
podjęto uchwałę zmieniającą budżet 
gminy.

Gmina otrzymała od wojewody 
dotację celową na wykonanie zdania 
„Odbudowa spalonej wieży kościoła 

parafialnego pw.WNMP” i radni 
podjęli stosowną uchwałę przeka-
zując pieniądze na dokończenie 
remontu wieży. Teraz wszystko zależy 
od pogody…

LMM

Podczas ostatniej sesji Rafał Szpil-
kowski zaproponował by zrezygno-
wać z wysłuchiwania sprawozdania 
z działalności burmistrza. Powodem 
złożenia takiego wniosku nie jest ani 
brak zainteresowania działaniami 
Kazimierza Ziemby, ani troska o jego 
struny głosowe. Chodzi o to, ze radni 
i wszyscy zainteresowani otrzymują 
tekst sprawozdania wydrukowany na 

kartce. Więc zdaniem Szpilkowskiego 
czytanie go jest marnowaniem czasu. 
Wniosek poparła większość radnych, 
jednak niewiele im to pomogło. 
Gorąca a dyskusja wokół uchwał o 
podwyżce diet, planie rewitalizacji 
czy przekazania gruntu dla Celowego 
Związku Gmin R-XXI sprawiła, że 
sesja zakończyła się około godziny 
20.00.                                                Ag 
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Lokalny Plan Rewitalizacji

Na pograniczu bajki 
i marzeń…

O Lokalnym Planie Rewitalizacji dla Miasta Nowogard pisaliśmy już wielo-
krotnie, bowiem po opracowaniu trafił on do publicznych konsultacji, a później 
do KoMisji Rady i na Sesję. Zarówno konsultacje jak i późniejsza Sesja nie 
zostawiła na Planie suchej nitki. Po kosmetycznych zmianach trafił ponownie 
na Sesję w minioną środę.  Aktualna wersja także nie zadowoliła radnych. 
Dyskusja była gorąca ale merytoryczna.

Co to jest Lokalny Plan Rewita-
lizacji?

Fizycznie to pokaźnych rozmiarów 
książka, w której urbaniści i ekono-
miści zawarli swoją wizję odnowy 
miasta, a dokładniej niektórych jego 
kwartałów. Dokument jest niezbęd-
ny bowiem bez niego nie można 
starać się o fundusze zewnetrzne. 
Jednakże podczas czytania rodzi się 
coraz więcej wątpliwości – maluje 
się czarny obraz trudności. Szczeg 
ólnie prawnych. Gdy popatrzymy na 
strukturę własności to na każdym 
kroku widzimy kolizję interesów pry-
watnych, komunalnych i przeróżnych 
instytucji. Gdy już pokonamy te trud-
ności to zaczną się schody finansowe 
– kto ma płacić i ile? 

Gdybyśmy chcieli zrealizować 
wszystko co w planie zapisano to w 
latach 2007 – 2013 ( z możliwością 
kontynuowania rozpoczetych inwe-
stycji do roku 2015) musielibyśmy 
wyasygnować około 60 milionów 
złotych. Czy ktoś w Nowogardzie ma 
takie pieniądze? 

Wymienione przykładowo wąt-
pliwości radnych rozwiewał autor 
opracowania – przecież nigdzie 
nie jest napisane, ze trzeba robić 
wszystko. To radni będą decydować, 
które elementy planu przyjmować 
do realizacji. Mimo wyjaśnień autora 
niektóre projekty wzbudzały dysku-
sję. Tytułowy pomnik był u radnych 
przysłowiową kością niezgody.

W planach rewitalizacji placu Wol-
ności zapisano, że zaleca się usunięcie 
pomnika, bo zamyka plac od strony 
jeziora i burzy harmonię przestrzeni. 
Proponuje się w dokumencie usu-
nięcie pomnika lub jego „skrócenie”. 
Jest też ewentualność budowy innego 
pomnika.

Radni bronili i krytykowali po-
mysł – i wcale linia zwolenników 
i przeciwników nie była kreślona 
przez poglądy polityczne. Oprócz 
historycznych były też argumenty 
zdawałoby się przyziemne – gdzie 
będziemy składać kwiaty podczas 
ważnych świąt panstwowych?

Obszerny dokument będziemy 
prezentować w kolejnych wydaniach 
gazety. Dzisiaj tylko przedstawie 
problemy z Sesji.

Plan przewiduje likwidację ogród-
ków działkowych pod skarpą ulicy 
Kowalskiej. W dokumencie zapisa-
no to zadanie nie pytając o zdanie 
działkowców.

W rejonie ulicy Kościelnej zapropo-
nowano wyburzenie nieprzystającej 
do otoczenia zabudowy – pawilonów 
gdzie mieszczą się sklepy. Właściciele 
nie tylko straciliby miejsca pracy, ale 
dodatkowo powinni partycypować w 
kosztach budowy nowych obiektów.

Z nimi także autorzy projektu nie 
rozmawiali.

Czy dziwi Czytelnikow mój tytuł 
bajkowo-marzeniowy?

LMM

Czy rancza przy ul. Kowalskiej znikną?

Uczennice I L.O., które otrzymałay Stypendium Rady 
Powiatu: od lewej - Agata Wozniak(kl.IIIc), Paulina 
Nowak(kl.IIb) i Paulina Osajda(kl.IIIc).

Starosta nagradza

Stypendia dla 
najzdolniejszych

W ramach Powiatowego Programu 
wspierania edukacji uzdolnionych 
dzieci i młodzieży oraz wyrównywa-
nia szans edukacyjnych  Stypendium 
Rady Powiatu w Goleniowie w roku 
szkolnym 2007/2008  otrzymały trzy 
uczennice I L.O. im. ppor. Emilii 
Gierczak w Nowogardzie : Agata 

Wozniak (średnia ocen: 5,21), Pau-
lina Nowak (średnia ocen: 5,17) oraz 
Paulina Osajda (średnia ocen: 5,07). 
Stypendium w kwocie 200 zł przyzna-
wane jest na okres 10 miesięcy(rok 
szkolny).

Basiula



DZIENNIK
NOWOGARDZKI� m - Nr 89 (1626)

Wszystkim, którzy
mimo brzydkiej pogody
uczestniczyli w ceremo-

nii pogrzebowej

śp. Mariana 
Józefiaka

serdeczne podziękowania
składa rodzina

Pani 
Annie Łysiak
szczere wyrazy 

współczucia
z powodu śmierci 

Taty
składają

pracownicy Publicznego 
Gimnazjum nr 1 
w Nowogardzie

Podziękowanie
Księdzu Proboszczowi
Stanisławowi Budziło,

Kołu Różańcowemu
oraz wszystkim 

uczestnikom
pogrzebu naszej mamy, 

babci,i prababci 

Marii Betka
składa rodzina

Wyrazy współczucia 
i żalu

Pani Stanisławie 
Malanowskiej
oraz całej rodzinie
z powodu śmierci 

Męża
składa

Rada MG SLD 
w Nowogardzie

koNdoleNCJe

koNdoleNCJe podziękowaNia podziękowaNia

Rodzinie zmarłego pana 

Andrzeja 
Malanowskiego 
wyrazy szczerego żalu i

serdecznego współczucia 
składa 

Kazimierz Ziemba  B
urmistrz Nowogardu 

oraz pracownicy 
Urzędu Miejskiego 

w Nowogardzie.

Radni podwyższyli 
swoje diety

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej nowogardzcy radni podwyższyli 
swoje diety. Nie było to jednak, jak zapewne wielu sobie wyobraża, porozu-
mienie ponad podziałami i wspólny skok na kasę. Uchwała została przyjęta, 
ale nie jednogłośnie. 

W uzasadnieniu wniosku pod-
pisanego przez dziesięciu radnych 
czytamy: „Diety radnych nie były 
waloryzowane od kilku lat, co skut-
kuje, iż diety radnych w Nowogardzie 
są jednymi z najmniejszych w wo-
jewództwie zachodniopomorskim. 
Diety radnych nie rekompensują strat 
wynagrodzeń wynikłych z powodu 
niepłatnych nieobecności w pracy 
zawodowej wynikłych z tytułu prac 
w komisjach i sesjach oraz innych 
kosztów ponoszonych przez radnych 
na rzecz gminy.”

Faktem jest, że od 2002 roku wy-
sokość diet nie była podnoszona i do 
środy radni otrzymywali 350 zł, prze-
wodniczący komisji i wiceprzewodni-
czący Rady 500 zł a jej przewodniczą-
cy 1500 zł. W tym czasie wzrost cen 
i usług wyniósł osiem procent, więc 
uwzględniając to, uposażenie naszych 
wybrańców powinno wzrosnąć do, 
odpowiednio, 378 zł, 540 zł i 1620 
zł. Jednak takiego projektu uchwały 

w ogóle nie rozpatrywano. Dysku-
towano nad trzema wariantami: 
propozycją Komisji Finansowo – Bu-
dżetowej by nie podnosić wysokości 
diet, propozycją Komisji Społecznej 

by podwyższyć uposażenie do 600 
zł, 800 zł i 1500 zł oraz propozycją 
klubu PSL czyli podwyżki do 700 zł, 
900 zł i 1500 zł.

Dyskusję rozpoczęła Anna Szko-
łuda wyrażając swoje oburzenie 
postawą radnych domagających się 
podwyżki, którzy w trakcie kampanii 
obiecywali wyborcom, że kandydują 
nie dla pieniędzy i zaszczytów, ale 
by zrobić coś dobrego. Większość 
pozostałych zarzuciła reprezentantce 
Samoobrony obłudę twierdząc, że te 
podwyżki są po prostu potrzebne 
by właściwie wypełniać obowiązki 
radnego. Jak powiedział Krzysztof 
Kosiński z PSL dotyczy to szczególnie 
tych, którzy mają niskie zarobki, a 
muszą odwiedzać wyborców choćby 

w okolicznych wioskach. Jego zda-
niem nie ma powodu by dokładali 
do tego z własnych pieniędzy. Zgo-
dził się z tym jego kolega klubowy 
Andrzej Wasiak nie widząc niczego 
zdrożnego w tym, że podwyżka bę-
dzie rekompensatą części kosztów 
ponoszonych przez radnych. Przy 
okazji dyskusji dowiedzieliśmy się, 
że PSL-owiski wiceprzewodniczący 
Rady Tomasz Szafran miesięcznie 
wykonuje 160 minut rozmów telefo-
nicznych związanych z pełnieniem 
obowiązków radnego. Podkreślił, że 
nie ma „parcia” na podwyżkę, lecz jest 

ona zdecydowanie uzasadniona. Rad-
na Szkołuda broniła się zarzucając 
Szafranowi cynizm i arogancję.

Przeciwko podwyżce wystąpił Jerzy 
Kaczmarski z PiS stwierdzając, że 
diety nowogardzkich radnych należą 
do najniższych w województwie, ale 
i nasza gmina nie jest szczególnie 
bogata. Zaproponował by podczas 
wyjazdów na spotkania z wyborcami 
korzystać z transportu publicznego 
bądź roweru. Spotkało się to z falą 
złośliwych komentarzy. Rafał Szpil-
kowski z PO powiedział, że bałby się 
spojrzeć wyborcom w oczy gdyby 
zagłosował za podwyżką, gdyż de-
cydując się na kandydowanie każdy 
zgodził się na panujące warunki. Jego 
zdaniem kandydat powinien prze-

kalkulować sobie czy obowiązująca 
wysokość diet pozwoli mu godzić tę 
funkcję z pracą zawodową i ponosić 
konsekwencje swojego wyboru. 
Zaproponował wstrzymanie się z 
podwyżką do czasu aż widoczne będą 
efekty pracy Rady.

Wiceprzewodniczący Mieczysław 
Laskowski z PSL próbował pogodzić 
obie strony proponując by ci, którzy 
są przeciwko uchwale złożyli deklara-
cję by kwotę podwyżki przekazywano 
na cele społeczne. Z propozycji tej 
skorzystała radna Szkołuda odcinając 
się od projektu uchwały poprzez zgło-
szenie votum separatum i deklarując 
przekazanie swojej podwyżki na kon-
to Fundacji „Zdążyć z pomocą”.

Ostatecznie przyjęto projekt 
uchwały uwzględniający najwyższą 
z zaproponowanych podwyżek: 700 zł 
dla radnych, 900 zł dla przewodniczą-
cych komisji i wiceprzewodniczących 
Rady oraz 1500 zł czyli bez zmian dla 
przewodniczącego Rady.

Pozostała jeszcze decyzja, od kiedy 
uchwała ma wejść w życie. Wówczas 
jeszcze raz spróbował storpedować 
ją radny Szpilkowski proponując by 
zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 
2010 roku, tak by kolejni kandydaci 
na radnych wiedzieli na co się de-
cydują. Ta propozycja nie znalazła 
poparcia i zdecydowano, że wejdzie 
w życie 1 grudnia 2007 roku. Osta-
tecznie uchwałę przyjęto 12 głosami 
za, 6 przeciw i 2 wstrzymującymi 
się. Uchwała przewiduje możliwość 
obniżenia diety o 30 % w przypadku 
jednej nieobecności na sesji, 

20 % w przypadku jednej nieobec-
ności na posiedzeniu komisji, przy 
czym maksymalne obniżenie uposa-
żenia radnego może wynieść 50 %.

W czasie dyskusji ciekawa była 
postawa SLD. Podczas głosowania 
nad wyborem projektu klub lewicy 
solidarnie wstrzymywał się od gło-
su, a gdy przyszedł czas na przyjęcie 
uchwały, której losy były już przesą-
dzone dzielnie głosowali przeciwko 
jej przyjęciu.

Ag



DZIENNIK
NOWOGARDZKI �16-22.11.2007 r. 

RR EKLAMAEKLAMA

banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne
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WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Nowogard
Tel. 0 605 522 340
e-mail: medmas@wp.pl

Radiowa w
Radio VOX Gryfice 90,7 FM
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żyCzeNia

Adeli i Kazimierzowi
LiGNER

w 60 rocznicę 
pożycia małżeńskiego

moc najserdeczniejszych życzeń,
szczęścia, spokoju, uśmiechu
i dużo wiary w pomyślność

na dalsze lata wspólnego życia,
a nade wszystko 

zdrowia, zdrowia
życzą 

córka Jadwiga z mężem, dziećmi 
i 5 wnukami

Nowogardzki BOiNC
Rafał Szpilkowski

Amerykańscy naukowcy z uniwersytetu Berkeley kilka lat temu stworzyli 
projekt badań naukowych służący do analizowania przestrzeni kosmicznej. 
Niestety nie było na ziemi komputera dysponującego wystarczającą mocą ob-
liczeniową do przeprowadzenia analiz milionów obiektów we wszechświecie. 
Kalifornijscy akademicy wpadli wtedy na genialny pomysł. Zaproponowali 
internautom z całego świata, aby poprzez internet udostępnili część mocy ob-
liczeniowej swoich komputerów osobistych na potrzeby owych badań. Dzięki 
temu powstało rozwiązanie o nazwie BOINC - wirtualny superkomputer o 
niewyobrażalnej mocy obliczeniowej. W ten sposób zamiast jednej, piekielnie 
drogiej i skomplikowanej maszyny obliczeniowej wykorzystuje się tysiące 
zwykłych domowych komputerów. Jest łatwiej, taniej i szybciej. Korzysta 
na tym nauka, a właściciele tych domowych komputerów mają ogromną 
satysfakcję ze współudziału we wzbogacaniu zasobu wiedzy ludzkości, ze 
służenia wyższej sprawie. 

Ideę nawiązującą do BOINC moż-
na zastosować również w zarządzaniu 
gminą Nowogard. Nie chodzi jednak 
o technologie informatyczne. Chodzi 
o wykorzystanie zasobów ludzkich, 
o zsumowanie cząstkowych poten-
cjałów poszczególnych jednostek w 
jeden zbiorowy potencjał mogący 
wyciągnąć naszą gminę z wielolet-
niej zapaści rozwojowej. 

Bodźcem do napisania tego tekstu 
było otwarte spotkanie w sprawie 
opracowania Strategii Rozwoju Gmi-
ny Nowogard na lata 2007-2013. Zaś 
główną inspiracją była dyskusja w 
grupie d/s infrastruktury i rozwoju 
gospodarczego, w którą najważ-
niejszy wkład wnieśli reprezentanci 
największych podmiotów gospodar-
czych w Nowogardzie oraz kierow-

nicy właściwych wydziałów UM. 
Okazało się, że praca w takim gronie 
jest niezwykle owocna i wnosi dużą 
wartość zarówno w diagnozę prob-
lemów, z którymi boryka się nasza 
gmina, jak i poszukiwanie sposobów 
ich rozwiązania. Główną refleksją jest 
zatem to, iż szansą na przyspieszenie 
poprawy stanu naszej gminy jest 
nawiązanie stałej współpracy z tymi 
jej obywatelami, którzy dysponują 
specjalistyczną wiedzą w swoich 
dziedzinach i będą chcieli podzielić 
się nią dla dobra ogółu. To właśnie 
mógłby być nowogardzki BOINC.

Urząd Miejski zatrudnia najlepszą 
kadrę, jaką mógł pozyskać. Jednak 
stan osobowy wydziałów, ograniczo-
ny zasobnością budżetu gminy, nie 
gwarantuje zatrudnienia specjalisty 
z każdej dziedziny. Nie inaczej jest 
z Radą Miejską, której 21-osobowy 
skład wyłoniony w powszechnych 
wyborach daje jeszcze mniejsze 
prawdopodobieństwo zapewnienia 
kompetencyjności w kluczowych 
nawet obszarach funkcjonowania 
gminy. Nie ulega zatem wątpliwości, 
że w Nowogardzie, poza UM i RM, 
mamy dziesiątki osób, które w swo-
ich dziedzinach dysponują większą 
wiedzą niż jakikolwiek radny, czy 
pracownik UM z burmistrzem 
włącznie. Wydaje się zatem rzeczą 
błędną, że ten potencjał obywatelski 
pozostaje niewykorzystany, a przez 
to zmarnowany. Może właśnie uak-
tywnienie na potrzeby wspólnoty 
gminnej tych niewykorzystanych 
mocy analitycznych byłoby kluczem 
do sukcesu gminy Nowogard?

Aby zainicjować to współdzia-
łanie niezbędne jest odejście od 
pozostałości poprzedniego systemu 
w postaci modelu władza-petent i 
przejście do modelu partnerskiego. 
Jednak musi zaistnieć wśród przed-
stawicieli władzy czy to stanowiącej, 
czy wykonawczej jeden podstawowy 
warunek. Tym warunkiem jest świa-
domość i komunikowanie własnego 
niedoboru wiedzy i niemożności 

wskazania rozwiązań. Często do-
tychczas wobec problemów różnej, 
również najwyższej wagi stosowana 
była taktyka odkładania na później, 
tzw. spychologia. Działało to na 
prostej zasadzie: Problem jest trud-
ny, więc zamiast wziąć się z nim za 
bary, odłożymy go na następny rok. 
Kilka z wielu wyników „spychologii 
następnorocznej” to problemy: funk-
cjonowania kąpieliska miejskiego, 
braku mieszkań socjalnych,  zde-
wastowanej kanalizacji deszczowej, 
fundacji „Zdrowie”, czy efektów 
restrukturyzacji szpitala. Myślę, że 
specjaliści w swoich dziedzinach 
dołożyliby jeszcze kilka punktów 
do tej listy. Ta spychologia wynikała 
również z wieloletnich zaniedbań w 
pełnieniu funkcji kontrolnej przez 
Radę Miejską, ale przede wszystkim 
wynikała z tego, że nie było chętnych 
do rzeczywistego zmierzenia się z 
tymi problemami. W takiej sytuacji 
dobrze by było zwyczajnie, po prostu 
powiedzieć: „spróbujmy wspólnie po-
szukać rozwiązania tego problemu.” 
Dla jasności wywodu dobrze byłoby 
posłużyć się tu przykładami. 

Przykład pierwszy. W Nowogar-
dzie mamy  wielu przedsiębiorców, 
którzy osiągają w swoich branżach 
spore sukcesy. Ci ludzie doskonale 
wiedzą, że rozwój firmy opiera się na 
prostym schemacie – przychód musi 
być większy od wydatków, a dochód 
należy mądrze inwestować w rozwój 
ograniczając pokusę konsumpcji. Kto 
jest lepszym partnerem do dyskusji o 
rozwoju gospodarczym gminy niż te 
właśnie osoby? Z kim lepiej byłoby 
rozmawiać o możliwości zdynami-
zowania wzrostu dochodów własnych 
gminy i cięciu zbędnych wydatków 
budżetowych?

Przykład drugi. Rzeczą natural-
ną wydaje się powiązanie oświaty, 
kultury i sztuki. Czy odbyło się 
kiedykolwiek spotkanie dyrektorów 
publicznych i niepublicznych pla-
cówek oświatowych, domu kultury 
i biblioteki oraz osób związanych z 
kulturą niezależną, podczas którego 
mogliby oni swobodnie porozmawiać 
o formach skoordynowania swojej 
pracy?

Przykład trzeci. Gmina Nowogard 
boryka się z ogromnymi problemami 
w sferze gospodarki mieszkanio-
wej. Czy kiedyś zdarzyło się, aby 
poproszono o jej ocenę i wskazanie 

możliwości poprawy sytuacji przed-
stawicieli  nowogardzkich spółdzielni 
mieszkaniowych, zarządców nieru-
chomości,  rzeczoznawców majątko-
wych, czy deweloperów?

Każdemu z nas przyświeca myśl, 
by osiągać jak największe sukcesy w 
swojej profesji, jak najlepiej wykony-
wać swoją pracę zawodową i zarabiać 
na tym jak najlepsze pieniądze. Jed-
nak poza godzinami pracy wszyscy 
jesteśmy takimi samymi obywate-
lami naszej gminy. Czy kto bogaty, 
czy biedny, tak samo złamie nogę na 
dziurawym chodniku. Wszystkim 
nam tak samo zależy, byśmy cieszyli 
się z naszego otoczenia, byśmy mieli 
gdzie przyjemnie spędzić wolny 
czas, byśmy mieli zagwarantowaną 
opiekę zdrowotną, by nasze dzieci 
miały jak najlepsze szkoły, by mogły 
się bezpiecznie poruszać po ulicach. 
Wszyscy chcemy być dumni z na-
szego miasta, z naszych wsi, chcemy 
widzieć, że się rozwijają, zmieniają 
na lepsze. Dlatego można się domy-
ślać, że każdy z nas chętnie dołoży 
swoją małą cegiełkę do wspólnego 
dzieła. Jednak musi otrzymać taką 
możliwość.Dlatego warto budować 
współpracę na linii władza – obywa-
tele. Warto tworzyć zespoły zadanio-
we z udziałem obywateli, stosować 
jak najczęściej konsultacje społeczne, 
publikować w prasie informacje o 
problemach, z którymi boryka się 
gmina i przyczynach je powodują-
cych. Warto  w jak najobszerniejszej 
formie zamieszczać wszelkie doku-
menty w internetowym Biuletynie In-
formacji Publicznej oraz na gminnej 
stronie internetowej. Władza o do-
brych intencjach, świadoma swojej 
wartości i pozbawiona kompleksów 
nie ma powodu do stawiania muru 
między sobą, a obywatelami. Pełna 
jawność poczynań i otwartość na 
dialog społeczny, a nawet wręcz na-
kłanianie obywateli do aktywnego 
współudziału w zarządzaniu gminą 
są wyznacznikiem nowoczesnego 
pojmowania samorządności. Sa-
morządności, która jest rozumiana 
jako służba i współudział w lokalnej 
społeczności, a nie jako wyobcowa-
nie poprzez przekonanie o własnej 
nieomylności i wszechwiedzy.

Wszystkich chętnych do współ-
udziału w realizacji idei opisanej w 
powyższym tekście proszę o kontakt: 
szpilkowski@poczta.fm

Kocem otul psa…
Przytulisko dla zwierząt w Sikorkach zwraca się do mieszkańców 

z prośbą – jeśli macie Państwo zbędne koce przekażcie je nam. W 
okresie zimowych chłodów są one niezbedne do okrycia naszych 
podopiecznych. Koce można przekazywać bezpośrednio do Sikorek, 
do przychodni dla zwierząt przy ul. Dworcowej lub do redakcji „DN”. 
Z góry dziękuję.                                                                        Tadeusz Soroka.
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Setna rocznica śmierci 
św. Rafała Kalinowskiego

Wczoraj przypadała rocznica śmierci św. Rafała Kalinowskiego, patrona 
jednego z nowogardzkich kościołów. Dziś z tej okazji prezentujemy jego 
życiorys znaleziony na stronie internetowej Stolicy Apostolskiej. 

Ag

Ojciec Rafał od św. Józefa Kalinowski 
urodził się w Wilnie, dnia 1 września 
1835 roku, i otrzymał na chrzcie 
imię: Józef. W Instytucie Szlacheckim 
Wileńskim pod kierunkiem swojego 
ojca postąpił w studiach do tego stop-
nia, że otrzymał najwyższe odznac-
zenie. Potem studiował przez 2 lata 
(1851-1852) w Szkole Agronomicznej 
w Hory-Horkach. W latach 1853-1857 
kształcił się w Akademii inżynierii 
wojskowej w Petersburgu uzyskując 
tytuł inżyniera i stopień porucznika. 
Zaraz potem został mianowany asys-
tentem matematyki w tejże Akademii. 
W roku 1859 współpracował w pro-
jektowaniu linii kolejowej Kursk-Ki-
jów-Odessa. W roku 1863, po wybuchu 
w Polsce powstania 
przeciw ciemiężcy 
rosyjskiemu, jako ka-
pitan sztabu pracując 
w rozbudowie twi-
erdzy w Brześciu nad 
Bugiem, zwolnił się 
z wojska rosyjskiego 
i przyjął obowiązek 
Ministra Wojny w 
rejonie Wilna. Aresz-
towany dnia 24 marca 
1864 roku został ska-
zany na karę śmierci, 
którą zamieniono 
mu na przymusowe 
prace na Syberii przez 
10 lat. Z przedziwną 
mocą ducha, cierpliwością i miłością 
dla towarzyszy wygnania potrafił wlać 
w nich ducha modlitwy, pomagać im 
materialnie i dobrym słowem budzić 
nadzieję i pokój. Zwolniony z wygnania 
w roku 1874, przyjął obowiązek wycho-
wawcy Czcigodnego Sługi Bożego Au-
gusta Czartoryskiego ze stałą rezydencją 
w Paryżu. W pracy wychowawczej 
wpłynął na formację duchową swojego 
ucznia tak, że młody książe August 
odkrył w sobie powołanie kapłańskie i 
zakonne. W roku 1887 wstąpił do Zgro-
madzenia Księży Salezjanów, przyjęty 
przez samego założyciela św. Jana Bo-
sco. Józef Kalinowski zaś w roku 1877 
wstąpił do Zakonu Karmelitów Bosych 
w Gracu w Austrii i przyjął imię zakon-
ne: brat Rafał od św. Józefa. Po złożeniu 
ślubów zakonnych studiował teologię 
na Węgrzech a święcenia kapłańskie 
otrzymał w Czernej koło Krakowa, 
dnia 15 stycznia 1882 roku. Zapalony 
gorliwością apostolską nie oszczędzał 
wysiłków i trudów w zbawianiu wi-
ernych, i pomagał braciom i siostrom 

karmelitankom we wstępowaniu na 
górę doskonałości. W dziele pojedna-
nia sakramentalnego podniósł wielu 
z błota grzechu. Pracował dla dzieła 
zjednoczenia Kościołów i pozostawił 
tę misję jako testament braciom i 
siostrom karmelitankom. Liczne i 
odpowiedzialne urzędy, powierzone 
mu przez przełożonych, pełnił doskon-
ale aż do śmierci. Wyczerpany trudami 
i cierpieniami oddał ducha Bogu dnia 
15 listopada 1907 roku, w klasztorze w 
Wadowicach, który założył i był wtedy 
jego przeorem. Został pochowany na 
cmentarzu klasztornym w Czernej. 
Za życia i po śmierci cieszył się wielką 
sławą świętości, był czczony przez cały 
lud, a nawet przez kardynałów Duna-

jewskiego, Puzynę, Ka-
kowskiego, Gotti’ego. 
Procesy diecezjalne 
przeprowadzono w 
Kurii Arcybiskupiej 
w Krakowie w latach 
1 9 3 4 - 1 9 3 8  i  a kt a 
przesłano do Rzymu, 
gdzie w roku 1943 
został wydany dekret 
w sprawie pism, a w 
roku 1952 Sprawa 
kanonizacyjna została 
wprowadzona na fo-
rum Stolicy Apostol-
skiej. W latach 1953-
1956 został przeprow-
adzony Proces Apos-

tolski i Kongregacja przystąpiła do 
dyskusji o heroiczności cnót. Papież 
Jan Paweł II, 11 padżdziernika 1980 
roku promulgował dekret heroiczności 
cnót, a po zatwierdzeniu cudownego 
uzdrowienia księdza Władysława Misia 
ten sam Papież, dnia 22 czerwca 1983 
roku, beatyfikował Ojca Rafała Ka-
linowskiego w Krakowie. Wzrastająca 
sława cudów doprowadziła w roku 
1989 do przeprowadzenia w Kurii 
Krakowskiej procesu kanonicznego 
o cudownym uzdrowieniu dziecka. 
Po szczęśliwym zakończeniu dys-
kusji lekarzy, teologów i kardynałów, 
Papież Jan Paweł II zatwierdził cud 
do kanonizacji dnia 10 lipca 1990 
roku. Na Konsystorzu z kardynałami 
w dniu 26 listopada 1990 roku Jan 
Paweł II postanowił przystąpić do 
kanonizacji Bł. Rafała Kalinowskiego i 
dokonać ceremonii kanonizacyjnej w 
niedzielę dnia 17 listopada 1991 roku. 
Jan Paweł II przedstawiał go jako wzór 
dla wszystkich chrześcijan Kościoła 
Powszechnego.

„Poprzez szkolenia do za-
trudnienia”

Na przełomie września i października  b.r. Centrum Edukacji i 
Przedsiębiorczości „PROFIT” w Nowogardzie wspólnie z Firmą Usługowo-
Handlową Adama Fedeńczaka przeprowadziło szkolenie bezrobotnych ski-
erowanych przez Powiatowy Urząd Pracy filia w Nowogardzie w zawodach 
kelner, kucharz, garmażer.

Celem szkolenia była pomoc os-
obom bezrobotnym z terenu Gminy 
Nowogard w zdobyciu nowych, 
atrakcyjnych i poszukiwanych 
na rynku pracy umiejętności za-
wodowych. Program szkolenia 
obejmował 212 godzin zajęć teor-
etycznych i praktycznych. Słuchacze 
kursu nabyli takie niezbędne w 
pracy z żywnością 

i środkami spożywczymi kwali-
fikacje dotyczące zasad higieny 
oraz przeszli odpowiednie badania 
lekarskie. Uczestnicy szkolenia 
zostali przygotowani do pracy w 
placówkach i zakładach żywienia 
zbiorowego, gastronomii i małej 
gastronomii. W trakcie kursu za-
poznali się także z procedurami 
rejestracji działalności gospodarczej 
i zaletami prowadzenia własnej 
firmy.

19 października b.r. w restau-
racji „Kamena” odbył się egzamin 
końcowy podczas którego przys-
zli gastronomicy zaprezentowali 
smaczne efekty swojej pracy. Przy-
gotowane zostały one pod bacznym 
okiem doświadczonych pracown-
ików restauracji kierowanej przez 
panie Wandę Fedeńczak i Renatę 
Janiak. Certyfikaty ukończenia 
szkolenia w języku polskim i an-
gielskim wręczył Dyrektor Centrum 
Ryszard Łuczkowski. Gratulacje i 
życzenia uzyskania dobrej pracy 
uczestnikom szkolenia złożyli pr-
zybyli na tę uroczystość: Marcin 
Fedeńczak- współwłaściciel firmy 
FHU „AF”; Iwona Żukiert i Jani-
na Durka- dyr. i z-ca dyrektora 
Szczecińskiej Fundacji Talent-Pro-
mocja-Postęp oraz Renata Glanc i 
Dariusz Kowalewski przedstawiciele 
Powiatowego Urzędu Pracy filii w 
Nowogardzie. Było to już trzecie 

szkolenie organizowane i przeprow-
adzone przez Centrum Edukacji i 
Przedsiębiorczości „Profit” 

w II półroczu b.r. dla bezro-
botnych skierowanych przez 
Powiatowy Urząd Pracy filia w 
Nowogardzie w ramach realizacji 
zadania publicznego z zakresu wspi-
erania przedsiębiorczości i rozwoju 
gospodarczego Gminy Nowogard.

Poprzednie  dwa szkolenia 
przygotowywały uczestników 
do prowadzenia własnej firmy 
lub pracy w handlu i budown-
ictwie w zawodzie technolog robót 
wykończeniowych. Pod koniec 
listopada b.r. zakończy się prow-
adzona obecnie II edycja szkolenia 
dla przyszłych handlowców. W obu 
edycjach tego szkolenia bardzo 
owocna okazała się współpraca z 
Przedsiębiorstwem Informatycz-
nym „FOR-TEL” pana Jacka Gro-
sickiego.

W drugim półroczu 2007r. sz-
koleniami organizowanymi przez 
CEiP „Profit” objętych zostało 40 
młodych kobiet i mężczyzn z terenu 
Miasta i Gminy Nowogard. Wszy-
scy absolwenci szkoleń uzyskali 
kwalifikacje umożliwiające podjęcie 
pracy w poszukiwanych na rynku 
zawodach lub też uruchomienia 
firmy i pracy na własny rachunek

Okazuje się, że podobnie jak 
w dużych ośrodkach miejskich 
także w Gminie Nowogard dobra 
współpraca Urzędu Pracy, firmy 
szkoleniowej i prywatnego biznesu 
może w istotny sposób wpływać 
na tworzenie lepszych szans znal-
ezienia pracy lub uruchomienia 
działalności gospodarczej przez 
osoby    pozostające bez pracy.

LMM

Za psa bez zmian
Znana jest już wysokość opłat za posiadanie psa. Właściciele czworonogów 

mogą odetchnąć z ulgą, wysokość podatku nie została podwyższona.

Od 8 grudnia 2004 roku właści-
ciele psów zobowiązani byli do 40 
zł rocznej opłaty za każde posiadane 
zwierze. Jej wysokość regulował roz-
dział czwarty ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych. Wraz z nowym 
rokiem przepis ten przestanie obo-

wiązywać i o wysokości podatku de-
cydować będą władze lokalne. W na-
szej gminie zdecydowano, że opłata ta 
pozostanie na tym samym poziomie, 
czyli będzie wynosić 40 zł.

Ag
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 Bezpieczna droga 
dla przedszkolaka

Nasz bezpieczny świat

W dniu 05.11.2007 w Przedsz-
kolu Publicznym nr 3 odbyło się 
spotkanie edukacyjne pod hasłem 
„Bezpieczna droga”. Nauczyciele 
naszego przedszkola uważają, iż 
naczelną sprawą jest zapewnienie 
zdrowia i bezpieczeństwa naszym 
podopiecznym.

Zwracają na to szczególną uwagę 
podczas zabaw, zajęć, posiłków, wy-
cieczek i spacerów. Dzieci w wieku 
przedszkolnym nie zawsze zdają 
sobie sprawę z czyhających  na nie 
zagrożeń.

Naszym zadaniem jest więc chronić 
je przed niebezpieczeństwem, dlatego 
przygotowujemy je do samodzielnego 
uczestniczenia w ruchu drogowym 
z zachowaniem i przestrzeganiem 
elementarnych przepisów ruchu 
drogowego.

Projekt edukacyjny adresowany jest 
do dzieci 6 letnich, zawiera określone 
normy postępowania na drodze i 
ulicy, uczy jak być odpowiedzialnym 
i świadomym uczestnikiem ruchu 
drogowego. 

   Aby uatrakcyjnić i podkreślić 
wagę tematyki najstarsza grupa 
przygotowała program artystyczny.  
W uroczystości uczestniczyli starszy 
posterunkowy     p. Sebastian Żróbek, 
p. dyrektor Ewa Wróbel oraz wszyst-
kie dzieci z naszego przedszkola. 
Starszacy uczyły młodszych kolegów 

pięciu zasad przechodzenia przez 
jezdnię. Młodsi koledzy i koleżanki 
dowiedziały się co oznaczają światła 
sygnalizacji świetlnej oraz do czego 
służą znaki drogowe. Dzieci z najstar-
szej grupy odświętnie ubrani z ogrom-
nym zaangażowaniem prezentowały 
zdobytą wcześniej wiedzę w toku 
zabaw i zajęć dydaktycznych. Dla 
zaproszonych gości 

zatańczyły „Polkę” oraz układ ryt-
miczny do piosenki „Samochody”. Po 
występie pan policjant zaprezentował 
dzieciom swój mundur, odpowiadał 
na dziecięce często trudne pytania. 
W trakcie rozmowy ustalone zostały 
następujące normy postępowania:

• Nie oddalaj się od grupy i 
miejsca zabaw.

• Przestrzegaj zasad ruchu dro-
gowego dla pieszych.

• Nie zbliżaj się do nieznanych 
zwierząt.

• Pamiętaj swój adres zamiesz-
kania.

• Pamiętaj o zasadach zachowa-
nia się w sytuacjach zagrażających 
zdrowiu i życiu.

• Zachowaj ostrożność w kon-
taktach z obcymi.

• Nie baw się w miejscach nie-
dozwolonych np. w poblizu ulic.

   Dzieci zrozumiały, że policjant 
to ich przyjaciel do którego zawsze 
można się zwrócić o pomoc. Słodycze 
umiliły ostatnie chwile spędzone z 
gośćmi. Starszacy po powrocie do 
Sali z zapałem rysowały p. policjanta 
ubranego w niebieski mundur.

„Dzisiaj każdy przedszkolaczek
Rozpoznaje trafnie znak,
Prawidłowo przez ulicę
Umie przejść – o właśnie tak…..”

Nauczycielka
 Grupy starszaków

Mgr. Małgorzata Pawelec

Dnia 5 listopada w  Przedszkolu nr 
1 w Nowogardzie odbyło się spotka-
nie dzieci 5 i- 6 letnich z policjantem. 
Gościem w naszym przedszkolu 
był pan Sebastian Źróbek. Celem 
spotkania było wdrażanie dzieci do 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa 
na drodze i podczas zabawy.

Pan Sebastian Źróbek  przybliżył  
dzieciom zasady ruchu drogowego, 
odpowiedniego zachowania dzieci 
wobec osób obcych oraz zachowania 
się w sytuacji ataku groźnego psa. 

Dzieci wykazały się znajomością 
numerów Policji, Pogotowia Ra-
tunkowego i Straży Pożarnej oraz 
umiejętnością zgłaszania wypadku.  
Spotkanie z panem policjantem za-
kończyło się programem artystycz-
nym przedstawionym przez  dzieci 
6- letnich. 

Dzieci z Przedszkola nr 1 dziękują 
panu Sebastianowi Źróbek za wpro-
wadzenie w bezpieczny świat.           

Alina Klimaszewska

Policja w szkole
Nietypowa lekcja wychowawcza odbyła się w nowogardzkim Gimnazjum 

nr 2. Uczniów odwiedzili policjanci z Komendy Powiatowej w Goleniowie.

Na zaproszenie wychowawcy klasy 
I a Anny Bakalarz do szkoły przybyli 
rzecznik prasowy Komendy Powia-
towej nadkomisarz Wiesław Ziemba 
oraz funkcjonariusz z referatu ruchu 
drogowego sierżant sztabowy Stani-
sław Kozieł. W czasie lekcji wycho-
wawczej opowiedzieli uczniom o 
realiach służby i problemach z tym 
związanych, z zadaniami oraz rolą 
policji w społeczeństwa. Oczywiście 
największym zainteresowaniem 
cieszył się pokaz sprzętu używanego 
w codziennej pracy stróżów prawa. 
Młodzież mogła z bliska obejrzeć 
m.in. pałkę Tonfa, kajdanki, kami-
zelki odblaskowe i kuloodporne, 
urządzenia do badania stanu trzeź-

wości itp. 
Tematem lekcji były także zagro-

żenia które mogą czekać gimna-
zjalistów w dorosłym życiu a także 
odpowiedzialność za popełnione 
czyny karalne. Uczniowie zadawali 
bardzo dużo pytań, interesowało ich 
szczególnie to jakie trzeba spełnić wa-
runki aby zostać policjantem a także 
jakie mogą być kary za popełnione 
przewinienia. 

Lekcja upłynęła bardzo szyb-
ko, ale policjanci i gimnazjaliści 
umówili już się na następną, tym 
razem już w budynku nowej Ko-
mendy Powiatowej w Goleniowie. 

Ag
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SP Strzelewo

Akademia w Święto 
Niepodległości

Sukces Sylwii Koladyńskiej
W dniach 16 - 19 października 

2007 odbył się w Lublinie II Ogól-
nopolski Konkurs Gitarowy im. M. 
Sokołowskiego. W rywalizacji udział 
wzięli  gitarzyści i gitarzystki z  naj-
ważniejszych ośrodków gitarowych  
Polsce, min. z  Warszawy, Wrocławia,  
Krakowa,  Łodzi,  Katowic,  Szcze-
cina,  Koszalina,  Tomaszowa Maz. 
,  Gdańska,   Kielc,  Radomia,  Piot-
rkowa Tryb.  Rywalizacja gitarzystów  
zakończyła  się dużym  sukcesem  dla  
uczennicy  z PSM w Nowogardzie  
Sylwii  Koladyńskiej,  która  została 
laureatką konkursu zdobywając wy-
różnienie. Sylwia zaprezentowała się 
w dwudziestominutowym programie 
wykonując utwory C. Negri, F. Sora, 
J. Broca, P. Panina i C. Strokosza. 
Należy dodać ,że jest to drugi sukces 
nowogardzkiej gitarzystki na Lubel-
skim konkursie. Rok temu wróciła 

ona  z  Lublina  z nagrodą  specjalną   
przewodniczącego   jury. Konkurs to 
jeden z elementów odbywającego się 
w Lublinie Nieustającego Między-
narodowego Festiwalu Gitarowego. 
Podczas festiwalu odbywały się kon-
certy gwiazd gitarystyki z Polski, Sło-
wacji i Hiszpanii. Muzyki gitarowej 
można było słuchać w Filharmonii 
Lubelskiej oraz w pięknym wnętrzu 
historycznej sali Trybunału Koron-
nego. Gitarzyści oceniani byli przez 
jury w składzie : Jan Labant ( Słowacja 
), Iwona Bodziak, Jakub Niedoborek, 
Cezary Strokosz i Andrzej Ziółkowski 
Impreza zakończyła się ogłoszeniem 
wyników i koncertem galowym w 
Filharmonii  Lubelskiej ,  gdzie obok 
laureatów można było usłyszeć Kon-
cert muzyki flamenco przy udziale 
filharmoników lubelskich.

inf.własna – opr.LMM   

Listopad w NDK
- 16.11.2007 r. (piątek) o godz. 12.00 Nowogardzki Dom 
Kultury (sala widowiskowa) zaprasza młodzież na koncert w 
wykonaniu Jacka Talusa.

- 17.11.2007 r. (sobota) o godz. 17.00 Nowogardzki Dom 
Kultury (sala widowiskowa) zaprasza na koncert poezji 
śpiewanej pt. „Naprawdę nie dzieje się nic...” w wykonaniu 
absolwentów i uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr II w 
Nowogardzie.

- 24.11.2007 r. (sobota) o godz. 15.00 Nowogardzki 
Dom Kultury (sala widowiskowa) zaprasza na koncert w 
wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej w Goleniowie, Filia w 
Nowogardzie.

- 21.-23.11.2007 r. udział młodzieży z Nowogardzkiego Domu 
Kultury ze spektaklem pt. „Zielono nam” podczas EKO 
MEDIA FORUM 2007 w Poznaniu. 

Opr. LMM

Szach i mat
W dniu 11.11.2007 roku z okazji 

Święta Niepodległości rozegrano 
otwarty turniej szachowy, którego 
organizatorem była Rada Miejsko-
Gminna Zrzeszenia LZS. Walkę na 
planszach prowadzono przez 9 rund 
trwających po 30 minut, ponieważ 
każdy zawodnik miał 15 minut na 
swoją partie. Pary kojarzono syste-
mem szwajcarskim, przy pomocy 
komputera. A oto wyniki : 1 m Paweł 
Taberski z Nowogardu, 2 m Roman 
Bendryn ze Świnoujścia a trzecie 
miejsce zdobył Artur Klimek z No-
wogardu największa niespodzianka 
zawodów. Szkoda  że w turnieju 
zagrało tylko dwóch juniorów Dawid 
Klimek i Łukasz Tychoniec. Wszy-

scy wymienieni otrzymali słodkie 
upominki a zwycięzca został uhono-
rowany okazałym pucharem, który 
otrzymał z rąk Przewodniczącego 
Rady M-G LZS Jana Tandeckiego. 
Turniej przebiegał w gorącej atmosfe-
rze walki ale też przyjaźni a o żołądki 
zawodników zadbał Marian Siwy. 
Następny turniej rozegrany zostanie 
w miesiącu styczniu przyszłego roku, 
będzie to turniej z cyklu Grand Prix 
Miast Północno-Zachodnich naszego 
województwa, dlatego też szczególnie 
zapraszamy amatorów tej pięknej 
gry do udziału w zawodach. O do-
kładnym terminie powiadomimy na 
łamach DN. 

Janusz Kawecki

11 listopada obchodziliśmy 89 
rocznicę odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Aby uczcić to wyda-
rzenie uczniowie z klasy IV i VI 
Szkoły Podstawowej w Strzelewie, 
przygotowane przez p. Małgorzatę 
Kurzawę, przygotowali dla swoich 
kolegów uroczystą akademię. Dzieci 
recytując wiersze i śpiewając pieśni 
przypomniały jak długą drogę musie-

li przejść Polacy, zanim nadszedł dla 
nich ten upragniony dzień – Dzień 
Niepodległości. Uczniowie opo-
wiadali o tym, jak dzielnie walczyli 
nasi przodkowie po to, abyśmy my 
mogli teraz żyć w wolnym kraju. Dla 
wszystkich była to wspaniała lekcja 
historii…

inf.własna

NDK zaprasza…
Po wielkim sukcesie w Goleniowie zaprezentują się w Nowogardzie. 

Wojciech Koladyński poprowadzi koncert poezji spiewanej

Tak naprawdę nie dzieje się nic.
Wystąpią młodzi artyści z nowogardzkich szkół.

Sobota, godz.17.00. 
Wstęp wolny.
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Są miejsca czasy i ludzie, których się nigdy nie zapomina…

25 lat minęło...
Jubileusz szkoły jest okazją do 

wspomnień, które pozostają na 
zawsze w naszej pamięci, upływa-
jący czas dodaje im blasku, dźwięk 
szkolnego dzwonka przywołuje 
ponownie wspomnienia. Trudno, 
bowiem być obojętnym wobec 
miejsca, w którym zostawiło 
się część życia…

 25 października 2007 
r. Specjalny Ośrodek Szkolno 
– Wychowawczy w Nowogar-
dzie świętował 25 – lecie ist-
nienia. Uroczystość rozpoczęła 
się punktualnie o godzinie 9.30 
Po odśpiewaniu hymnu głos 
zabrała Dyrektor Ośrodka pani 
Joanna Wardzińska, która po-
witała licznie przybyłych gości: 
przedstawicieli Starostwa Powia-
towego w Goleniowie, Urzędu 
Miasta i Gminy w Nowogardzie, 
Kuratorium Oświaty i Wycho-
wania w Szczecinie, instytucji 
kulturalnych, przedstawicieli 
duchowieństwa, przedstawicieli 
zaprzyjaźnionych przedszkoli i 
szkół powiatowych, gminnych 
oraz miejskich, sponsorów, by-
łych i obecnych nauczycieli, pra-
cowników Ośrodka, Rodziców 
oraz społeczność uczniowską. 

Wśród jubileuszowych ży-
czeń i gratulacji składanych na ręce 
Pani Dyrektor nie zabrakło ciepłych 
słów: sukcesów w dalszej pracy, wie-
lu owocnych przedsięwzięć a nade 
wszystko otwartego serca na potrzeby 
wychowanków oraz wielu wspa-
niałych chwil w trudnej codziennej 
pracy pedagogicznej.

Ten dzień był szczególny i niepo-
wtarzalny dla wszystkich pracow-
ników Ośrodka jednak najbardziej 
uroczystość przeżywali nasi wycho-
wankowie chcąc godnie i jak najlepiej 

zaprezentować nasze dokonania.
Część artystyczna pt. „Cztery pory 

roku w naszej szkole” rozpoczęła się 
Polonezem w takt, którego uczniowie 
w staropolskich strojach ludowych 
wypożyczonych dzięki uprzejmości 

Nowogardzkiego Domu Kultury mo-
gli przedstawić piękny taniec.

Nasze osiągnięcia zaprezentowali-
śmy w formie scenek, przeplatanych 
strofami wierszy i przebojami mi-
nionych epok. Szczególnie owacyjnie 
przyjęto występ naszych młodych 
sportowców oraz taniec zespołu ta-
necznego. Działania i sukcesy, które 
osiągnęliśmy przez te wszystkie lata 
prezentowaliśmy gościom na pokazie 
multimedialnym.

Na zakończenie części artystycz-

nej młodzi wykonawcy zaśpiewali 
pieśń szkoły pt „Przyjazna dłoń” 
przy akompaniamencie szkolnego 
zespołu muzycznego. Jest to pieśń, 
która powstała w 2007 r., jest o nas, o 
przyjaźni i o tych co chcą pomagać. 

Po zakończeniu występu artystycz-
nego publiczność gromkimi brawami 
nagrodziła naszych młodych wyko-
nawców. Następnie przyszła pora 
na wspomnienia – historię Ośrodka 

przedstawiła p. Elżbieta Szemis. Ten 
powrót do wspomnień wzbudził 
szczególnie wśród byłych pracow-
ników wzruszenie, pozwolił przypo-
mnieć wspólnie przeżyte chwile.

Pod koniec uroczystości na boisku 
szkolnym ksiądz Proboszcz Parafii 
p.w. Rafała Kalinowskiego - Kazi-
mierz Łukjaniuk w towarzystwie 
zgromadzonych gości poświęcił 
nowy samochód marki Renault 
jaki otrzymaliśmy od wspaniałych 
sponsorów: Państwowego Funduszu 

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
oraz Starostwa Powiatowego w Go-
leniowie. Samochód oczywiście 
przystosowany jest do przewozu osób 
niepełnosprawnych.

W tym uroczystym dniu zaprosze-
ni goście zwiedzali szkołę, oglądali 
kroniki szkolne, fotografie oraz prace 
uczniów. Duże wrażenie zrobiły na 
gościach pomoce dydaktyczne po-
zyskane z EFS.

Podczas zwiedzania rozmo-
wom nie było końca. Były wspo-
mnienia i wzruszenia. 

Niezwykłą niespodziankę 
przygotował dla nas emeryto-
wany nauczyciel naszej szkoły 
pan Konstanty Spurgiasz dedy-
kując koncert gry na cymbałach 
wszystkim byłym i obecnym 
pracownikom Ośrodka. Wszy-
scy czuliśmy się tak jakby czas 
stanął w miejscu…

W imieniu Dyrekcji, Rady 
Pedagogicznej i pracowników 
Ośrodka pragniemy serdecz-
nie podziękować wszystkim 
przybyłym gościom za uczest-
nictwo, życzliwość, ciepłe sło-
wa skierowane pod naszym 
adresem. Wasza obecność była 
dla nas wielkim zaszczytem. 
Dziękujemy.

Jednocześnie każdego dnia 
naszej pracy uświadamiamy 
sobie jak ważny jest drugi czło-
wiek, każdy sukces i ten mały i 
duży nie cieszyłby nas tak gdyby 

nie wspaniałe grono pedagogiczne i 
pracownicy naszego Ośrodka, dzięki 
którym uroczystość taka jak ta nie 
miałaby tego wymiaru. Teraz tworzy-
my wspólnie dalszą historię szkoły.

Żegnając się życzyliśmy sobie, aby 
kolejną okrągłą rocznicę istnienia 
placówki obchodzić w szkole bogat-
szej o nowy budynek szkolny…

  
Opracowały:

Małgorzata Cyboroń
Monika Sokołowska
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HiSTORiA OŚRODKA SZKOLNO – WyCHOWAWCZEGO 
W NOWOGARDZiE

Państwowy Zakład Wychowawczy 
powstał 01.09.1982 r. na mocy Orze-
czenia Organizacyjnego wydanego 
przez Kuratorium Oświaty i Wycho-
wania w Szczecinie i mieścił się przy 
ulicy Świerczewskiego 17 obecnie Po-
niatowskiego. PZW przyjmował dzieci   
z Nowogardu i okolic na podstawie 
orzeczenia Poradni Wychowawczo 
– Zawodowej.

Zajmowaliśmy I piętro budynku 
po dawnym hotelu robotniczym, w 
którym dodatkowo funkcjonowały: 
Poradnia Wychowawczo – Zawodo-
wa, MZEAS i internat LO. Założycie-
lem szkoły i jej pierwszym dyrekto-
rem był Jan Martyniuk. Był to trudny 
okres dla szkoły. Trzeba pamiętać, że 
w Polsce trwał stan wojenny. Głęboki 
kryzys gospodarczy objął też oświa-
tę. W „Cezasie” nie można było ku-
pić sprzętu i pomocy dydaktycznych.   
Z nowogardzkich szkół przywieziono 
stare ławki, krzesełka i tablice, które 
trzeba było naprawiać.

W pierwszym roku uczyło się 42 
uczniów w czterech klasach {V – VIII}. 
Grono pedagogiczne liczyło 3 nauczy-
cieli pracujących w pełnym wymiarze 
godzin oraz trzech dochodzących. 
W 1983 r. utworzono internat, który 
mieścił się w pokojach po byłym 
internacie LO. W roku 1984 decyzją 
Kuratora Oświaty i Wychowania PZW 
zostaje przekształcony w Specjalny 
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy i 
taka nazwa obowiązuje do dziś. W 
tym roku powiększa się liczba klas, 
zatrudniono nowych nauczycieli. 
Powstały pracownie kroju i szycia, 
gospodarstwa domowego oraz obróbki 
drewna i metalu. Wprowadzono zajęcia 
wyrównawcze{obecnie usprawnianie 
technik szkolnych}. Pierwsi absolwenci 
kończąc naukę, zabierali nie tylko świa-
dectwa, ale sumę naszych wysiłków, 
starań i część naszych serc. 

W roku 1987 dyrektor J. Martyniuk 

odszedł na emeryturę, a stanowisko 
dyrektora objęła p. Barbara Pawlak. 
Ośrodek przyjmuje coraz więcej dzieci, 
zwiększa się też liczba nauczycieli i wy-
chowawców. Trudności ekonomiczne, 
w jakich znalazły się szkoły w latach 
90-tych, zmusza dyrektora Ośrodka 
do działalności zarobkowej: wynajmuje 
się pomieszczenia, świadczy usługi ga-
stronomiczne przez stołówkę szkolną. 
Za uzyskane pieniądze doposaża się 
kuchnię, zakupuje pomoce, odnawia 
klasy. W 1992 r. powiększyła się baza 
lokalowa,przejmujemy budynek przy 
ul. Wojska Polskiego 27, który zostaje 

przeznaczony na internat dla chłopców. 
Opiekę nad młodzieżą sprawuje wy-
kwalifikowana kadra. Zostały wprowa-
dzone zajęcia logopedyczne i korekcji 
wad postawy. Uczniowie uczestniczą 
we wszystkich konkursach organizo-
wanych przez kuratorium zajmując 
czołowe miejsca, odnoszą sukcesy w 
sporcie. Organizujemy wystawy prac 

naszych wychowanków nie tylko w 
szkole, ale i w Bibliotece Miejskiej oraz 
w Wojewódzkich Wystawach Twór-
czości Dziecięcej. Nasze dzieci jeżdżą 
na wycieczki krajoznawcze do stolicy, 
w góry, nad morze, a harcerze na zloty 
Nieprzetartego Szlaku. 

W 1995 na emeryturę odchodzi 
dyrektor Barbara Pawlak pozosta-
wiwszy po sobie liczne, ale zawsze 
współpracujące i życzliwe sobie grono 
pedagogiczne. Nowym dyrektorem zo-
staje p. Elżbieta Podemska. W Ośrodku 
następują dalsze zmiany i ulepszenia. 
Szkoła zyskuje na bezpieczeństwie i wy-

glądzie. W miarę pozyskania środków 
finansowych remontuje się pracownie, 
stołówkę, łazienki w internacie i na 
„Harcówce”. W 1999 roku zgodnie z 
założeniami resortu oświaty powstała 
6- letnia szkoła podstawowa i 3-letnie 
gimnazjum. W tym samym roku ze 
środków PFRONu i Starostwa pozy-
skujemy nowy samochód Volkswagen 

– bus. W 2000 roku w dwóch budyn-
kach założono ogrzewanie gazowe a 
rok później otrzymujemy komputery 
do pracowni komputerowej. W 2004 
r. otrzymujemy środki na ocieplenie 
i generalny remont budynku przy ul. 
Poniatowskiego. Dyrektor E. Podemska 
do końca pozostała „ambasadorem” 
uczniowskich spraw, zyskując ich za-
ufanie, szacunek i wdzięczną pamięć.

W 2005 roku dyrektorem Ośrodka 
zostaje p. Joanna Wardzińska i pełni tę 
funkcję do dnia dzisiejszego. Ośrodek 
w dalszym ciągu odnosi sukcesy w 
dziedzinie sportu (dwie nasze uczen-
nice zajmują pierwsze miejsca w 
ogólnopolskich rozgrywkach tenisa 
stołowego). Szkoła organizuje imprezy 
o zasięgu wojewódzkim (Biennale Wie-
dzy Ekologicznej oraz Przegląd Form 
Artystycznych). Ośrodek wyposażony 
zostaje w nowe pomoce dydaktyczne, 
nowe boisko, nowy plac zabaw. Dosto-
sowaliśmy się do zmieniających się rea-
liów, potrafimy pozyskać środki unijne, 
biorąc udział w realizacji projektów, 
wzbogacając przez to mienie szkoły, 
które ułatwia i urozmaica zajęcia 
dydaktyczne, wychowawcze i rewali-
dacyjne szkoły. Placówka rozwija się i 
mocno istnieje w środowisku lokalnym 
i regionalnym.

Obecnie uczy się 131 uczniów, w 
internacie mieszka 56. Funkcje kierow-
niczą internatu sprawuje wicedyrektor 
Elżbieta Ceranka. Nad edukacją i bez-
pieczeństwem czuwa 27 nauczycieli, 
10 wychowawców, 13 pracowników 
administracji i obsługi, psycholog, 
lekarz i pielęgniarka.

Ośrodek jest miejscem bezpiecznym i 
przyjaznym dla dzieci. 25 letni dorobek 
Ośrodka utrwalony został w fotografii, 
które pozwalają ocalić od zapomnienia 
niejedno ważkie wydarzenie z życia 
szkoły, a współczesne osiągnięcia są 
widoczne w szkolnej rzeczywistości. 

Starogreckie mądrości
OSTRACYZM - (gr. ostrakon 

= skorupka gliniana) rodzaj sądu 
wprowadzonego w Atenach po re-
formie Klejstenesa (509 p.n.e.); miał 
służyć uniknięciu tyranii - w czasie 
zgromadzenia pytano lud Aten, czy 
jest ktoś, kogo podejrzewają o chęć 
zagarnięcia władzy; imię takiego 
człowieka należało napisać na 
glinianej skorupce, jeżeli na kogoś 
wskazało 6 tys. obywateli, musiał on 
udać się na 10-letnie wygnanie; z 
wyroku sądu „skorupkowego” Ate-
ny opuścić musieli m.in. Arystydes 
i Kimon, współcześnie ostracyzm 

oznacza publicznie manifestowane 
gesty niechęci i wrogości jakiejś 
społeczności wobec jej członka, 
chęć wykluczenia go z niej.

Sąd skorupkowy(ostracyzm) 
pomagał chronić ateński system 
przed zagrożeniami tak rzeczywi-
stymi, jak i wyimaginowanymi. 
Umożliwiał wykluczanie z życia 
politycznego ludzi, którzy zdawali 
się stanowić wyjątkowe zagrożenie 
dla demokracji z powodu swojej 
dominującej pozycji. Dotyczyło 
to zarówno osób o rzeczywiście 
wywrotowych skłonnościach, jak 

i takich, które po prostu cieszyły 
się zbyt wielką popularnością i w 
powszechnym odczuciu mogły 
sięgnąć po tyranię. Te cechy ostra-
cyzmu ujawnia słynna anegdota do-
tycząca Arystydesa, polityka, który 
ustalił wysokość członkowskich 
składek płaconych przez uczestni-
ków ateńskiego Związku. Arystydes 
miał przydomek „Sprawiedliwego” i 
powszechnie uchodził za człowieka 
nieprzekupnego. Jak więc opowiada 
Plutarch: „Przy takim pisaniu imion 
na skorupkach któryś z niepiśmien-
nych i zupełnie prostych ludzi ze wsi 
podał swoją tabliczkę Arystydesowi 
jako jednemu z przygodnych ludzi i 
prosił, żeby mu napisał na niej imię 

Arystydesa. Ten zdziwiony zapytał, 
czy Arystydes wyrządził mu jakąś 
krzywdę. Na to tamten odpowie-
dział: »Żadnej. Ja nawet nie znam 
tego człowieka. Złości mnie tylko, 
że wszędzie nazywają go sprawied-
liwym«„

Wyszukał
Jerzy Kaczmarski

Radny Prawa i Sprawiedliwości

Od redakcji:
Powyższy tekst drukujemy po-

nieważ  odczytujemy w podtekście 
próbę jaką podejmuje autor by 
wytłumaczyć porażkę wyborczą 
PiS.
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 Witamy wśród nas...

Córka Zofia Nawrocka 
ur .8.11.07 z Radzanek

w obiektywie  Jana korneluka    -  Nowogard „wczoraj”

Ponadto w Szpi-
talu w Nowogardzie 
urodziło się 1 dziecko 

Zdjęcie oraz dane 
personalne nie zostały 
o p u b l i k o w a n e  z e 
względu na brak zgody 
rodziców

Syn Anety Żylak ur .12.11.07 
z Nowogardu

Córka Emilii Kurowskiej 
ur .11.11.07 ze Świerszczewa

Syn Mileny Guz ur .11.11.07
 z Kościuszek

Córka Aleksandry 
Podworskiej ur .11.11.07 
z Wołkowa

Córka Justyny Matusiak 
ur .11.11.07 z Kościuszek

Córka Małgorzaty Pilarskiej 
ur .10.11.07 z Potulińca

Syn Anny Kulczyńskiej 
ur .12.11.07 
z Radowa Małego

Syn Joanny Matusik 
ur .14.11.07 
z Radowa Wielkiego

Widok z ulicy 3 Maja na ulicę Zieloną - po prawej “wojskowy blok w budowie“
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Zarząd Koła Emerytów i Rencistów
przy ZK w Nowogardzie 

Organizuje
w dniu 23.11.2007 r. wieczornicę 
z okazji Święta Niepodległości.

Chętnych zapraszamy, 
prosimy o potwierdzenie swojej obecności,

we wtorki od godz. 11.00 – 13.00 w biurze ul. Zamkowa 7B
oraz pod numerem tel. 091 39 26 077.

Przewodniczący
Jerzy Tębłowski

Msza święta 
w intencji 

wszystkich zmarłych 
nowogardzkich nauczycieli 

odbędzie się 
w niedzielę 18 listopada 

o godz. 11.00 
w kościele pw. WNMP.

ROLNiKU - PLANTATORZE
PPZ „Nowamyl” S.A. w kontraktacji ziemniaków skrobiowych pod zbiory w 2008

roku zapewnia następujące ATRAKCYJNE WARUNKI SKUPU:
(wyliczeń dokonano przy założeniu, że skupowane ziemniaki będą zawierały 

18,0 % skrobi a kurs EURO/PLN notowany przez EBC wyniesie 3,80 zł.)

1. Cenę ustaloną przez UE, tj.  143,56 zł/t ziemniaków,
2. Dopłatę (premię) w wysokości nie mniejszej niż 20% ceny UE, tj. 28,71 zł/t ziemniaków,
3. Dopłatę za dowóz ziemniaków do zakładu   wg odległości zapisanych umowach kon-

traktacyjnych tj. przy średniej odległości 40-60 km 5,40 zł/t ziemniaków,
4. Zwrot kosztów ubezpieczenia plantacji tj. 2,96 zl/t ziemniaków
5. Łączną cenę wraz z dopłatami w wysokości 180,63 zł/t ziemniaków
(tj. WYŻSZĄ OD CENY UE O 25,82%). 
Ponadto w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej UE dostawca ziemniaków skrobio-

wych otrzyma:
1. Dopłatę związaną z produkcją (CNDP) w wysokości 53,45 zł/t ziemniaków
2. Dopłatę niezwiązaną z produkcją (obowiązywać ona będzie od 2008 r.) w wysokości 

6,48 zł/t ziemniaków 
Łączny zatem przychód ze sprzedaży l tony ziemniaków skrobiowych wyniesie  240,56 zł/t 

ziemniaków
PPZ „Nowamyl” S.A. zapewnia:
1. Sprzedaż sadzeniaków ziemniaka najnowszych odmian skrobiowych w stopniach kwa-

lifikacji CB i CA,
2. Sprawną obsługę w  zakresie sprzedaży  następujących  środków do  produkcji rolnej:
•  nawozy mineralne,
•  środki ochrony roślin,
3. Finansowanie sprzedaży kredytem kupieckim w wysokości do 2.000 zł/ha.

Uwaga!
Stawka dopłaty do l ha powierzchni gruntów ornych obsadzonych materiałem sadze-

niakowym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynosi 500 zł w przypadku ziemniaków. 
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.10.2007r. Dz.U. Nr 201 Poz. 1447)

PEŁNA REALiZACJA LiMiTóW KONTRAKTACJi i SKUPU ZiEMNiAKóW JEST 
WARUNKiEM UMOżLiWiAJĄCyM ODBiORCy STOSOWANiE W PRZySZŁOŚCi 
CEN SKUPU GWARANTUJĄCyCH WySOKĄ RENTOWNOŚĆ PRODUKCJi ZiEM-

NiAKóW SKROBiOWyCH.
Łobez dnia 16.10.2007 r. 

ZARZĄD PPZ „NOWAMYL” S.A.

Klub Abstynenta HANiA 
zaprasza dzieci 

z rodzin mniej zamożnych na Mikołaja, 
który odbędzie się 8 grudnia 2007 r. o godz. 15.00.

Organizatorzy proszą o kontakt wszystkich zaintere-
sowanych w celu zabezpieczenia ilości potrzebnych 

paczek dla dzieci pod numerem telefonu 091 39 
26 717 w godz. 17.00 – 20.00 

lub osobiście w Klubie.
Organizatorzy

Biuro Usług Finansowych
SKARBIEC

Plac Wolności 9 pok. 413
Kredyt:

• konsolidacyjny • gotówkowy
• hipoteczny • samochodowy

Tel. 695 770 724
Do 5000 na dowód

DOM HANDLOWy
„VELES”

zaprasza:
salon glazury,  części samochodowe
pon. – pt. 9.00 – 18.00, sobota 10.00 - 14.00

Nowogard, ul. 5 Marca 7
Tel. 091 39 22 262

SZUKASZ PRACy ??? 
DOŁĄCZ DO NAS !!! 

Największa w Polsce sieć sklepów AGD i RTV - AVANS, w związku z 
dynamicznym rozwojem poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: 

KiEROWNiK
(miejsce pracy: Nowogard)

MŁODSZy KONSULTANT 
(miejsce pracy: Nowogard)  

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie 
dokumentów aplikacyjnych 

(list motywacyjny oraz CV ze zdjęciem) w formie ele-
ktronicznej na adres: praca@domator-avans.pl

KONTAKT: Domator Sp. z o.o., ul. Spółdzielców 5, 62 – 510 Konin, 
tel. 063 245 66 26 wew.313, www.praca-avans.info

Warsztat przy myjni 
na ulicy Zamkowej 7, 
świadczy usługi 

dodatkowe w zakresie:
• szybkich napraw 
• wymiany oleju 
• napraw blacharsko-spawalniczych 
• spawanie plastiku i aluminium 
• napraw układu hamulcowego 
• napraw układu kierowniczego

Godziny otwarcia:
Pon.-Pt. 9.00 -18.00 ,Sobota   9.00-14.00 

Nr tel. 669 910 731 
Serdecznie zapraszamy!

Naprawa 
i konserwacja 

podwozi
Mechanika i blacharstwo

Michał Jankowski
wojtaszyce 37

 Tel. 0788 667 9�8, 661 283 227

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A
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Poradnia Medycyny Pracy 

NZOZ „SANUS” 
pokój. 210 w Przychodni 

(ul. Kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okreso-

we i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWENCi!!! 

CENy PROMOCyJNE!
Rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

KOMiS RZECZy UżyWANyCH
- meble

- elektronarzędzia
-sprzęt AGD

- i inne
Osina

pon. – niedziela

9.00 – 17.00

p.U.H. GrUNd-maX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

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”)

Restauracja OSKAR
zaprasza

na Bal Andrzejkowy
godz. 20.00

- dobra kuchnia
- świetny zespół muzyczny
- udana zabawa do białego rana
Rezerwacja miejsc 
tel. 091 39 20 091.

Przyjmujemy 
zapisy 

na Sylwestra.

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

informuje:
Wnioski o nowy dowód osobisty 

należy składać do 31 grudnia 
2007 roku! Natomiast do 31 

marca 2008 roku w myśl nowej 
ustawy można posługiwać się 

książeczkowymi dowodami oso-
bistymi, w celu poświadczenia 
tożsamości i obywatelstwa pol-
skiego.Już dziś wymień dowód 

osobisty!
Burmistrz Nowogardu

Kazimierz Ziemba
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OG£OSZENIA 
drObNE

Zadbaj o przegląd 
swojego 

samochodu
na zimę - już czas!

Zadzwoń przyjedź!

NiERUCHOMOŚCi
• Zamienię mieszkanie własnościo-

we 3 pokojowe w bloku plus garaż 
na dom w Nowogardzie z dopłatą. 
091 39 21 985.

• Kupię dom w Nowogardzie 
może być połowa lub piętro. 
607 066 425.

• Kupię połowędomu lub piętro w 
Nowogardzie. Tel. 606 265 333.

• Sprzedam mieszkanie czteropoko-
jowe o powierzchni 67,7 m kw w 
bloku przy ul. 15 Lutego. Tel. 0605 
423 085 po godz. 15.00.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojo-
we, 104 m kw. Tel. 602 474 266.

• Kupię działkę budowlaną. Tel. 
513 157 137.

• Trzypokojowe, 63 m kw, parter, ce-
gła, okna PCV, co gazowe, centrum 
Nowogardu, cena do uzgodnienia 
– sprzedam. Tel. 0697 770 237.

• Sprzedam mieszkanie 2 poko-
jowe, 55 mkw na os. Radosław. 
691 281 813.

• Sprzedam: brama garażowa, uchyl-
na z pilotem, nowa, wym. 2,60 x 
2,20. Tel. 0693 368 894.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojo-
we 33 m kw, cena 400 zł ( + czynsz, 
energia, gaz). Tel. 696 588 221.

• Do wynajęcia pokój na wsi – bez-
płatnie. Tel. 695 780 299.

• Szukam do wynajęcia pokoju lub 
małego mieszkania dla jednej oso-
by. Tel. 695 569 951.

• Kupię garaż na ul. Leśnej. Tel. 091 
39 23 125.

• Do wynajęcia stoisko handlowe. Tel. 
604 977 144.

• Szukam do wynajęcia kawalerki 
w Nowogardzie lub pokoju z do-
stępem do kuchni i łazienki. Tel. 
660 321 605.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. 508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie czteropoko-
jowe o pow. 113,3 m kw, co gazowe, 
w starym budownictwie, I piętro + 
garaż. Tel. 609 686 797.

• Kupię ziemię orną. Tel. 
513 045 346.

• Kupię mieszkanie 3 pokojowe bez-
czynszowe. 600 897 758.

MOTORyZACJA
• Sprzedam radio cd samochodowe 

PIONEER DEH-30 MP, MP3, pi-
lot, 4x50 W, gwarancja, plus 4 nowe 
głośniki samochodowe. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 0605 522 340. 

• Sprzedam VW Passat, 92 r., 1,9 
TD, autoalarm, el. szyberdach, hak, 

RD, dwa komplety kół. Tel. 0693 
368 894.

• Sprzedam sprężyny tylnie do 
Uno, 2 pary + tłumik sportowy. 
693 021 097.

• Sprzedam Simson Skuter, cena 1600 
zł. 605 882 110.

• Sprzedam Mercedes Sprinter, 1998 
r., poj. 2,9, cena do uzgodnienia. Tel. 
694 325 416.

• Sprzedam Seat Ibiza, poj. 896, rok 
prod. 1995, cena 2000 zł do uzgod-
nienia, opłacone do IX. 2008 r. Tel. 
091 39 21 912.

• Sprzedam zimowe opony 16/55/205 
w dobrym stanie. Tel. 608 337 427.

ROLNiCTWO
• Karp, lin, kroczek – sprzedam. Tel. 

091 39 18 297.
• Sprzedam talerzówkę podnoszoną 

ciężką. Tel. 667 839 291.
• Sprzedam warchlaki. Tel. 

604 390 356.
• Sprzedam prosiaki odsadzone. Tel. 

091 39 170 03.
• Kupię merynosa kenta tryka lub 

wymienię. Tel. 514 740 494.

USŁUGi
• Malowanie, montaż paneli podło-

gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 783, 
0660 392 851.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DyWANOPRANiE. 0604 373 143.
• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kos-

malski, Nowogard Poniatowskiego 
7. Tel. 091 39 21 110, 603 584 553.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TiR-y). 
Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ I AKUPRESURA – wizyty 
po uzgodnieniu terminu i godziny 
z pracownikiem Gabinetu Kosme-
tycznego w Nowogardzie, ul. Zielo-
na 3, tel. 091 39 20 714. Możliwość 
dojazdu do klienta.

• Tipsy żelowe – tanio – 
609 464 332.

• Spulchnianie gleby glebogryzarką 
działkowiczom oferuje inżynier 
rolnik, cena 0,50 zł/ 1 m kw po-
wierzchni – do uzgodnienia. Tel. 
kom. 600 653 124.

•  Usługi remontowo-budowlane. Tel. 
784 053 493.

• TiPSy – tanio i profesjonalnie. 

Tel. 504 589 679.
• Usługi elektryczne, wyciąga-

nie pionów i liczników na ze-
wnątrz, instalacje mieszkaniowe. 
660 171 386.

• Usługi ciesielsko – dekarskie, pod-
bitki, regipsy. Tel. 669 320 592.

• Montaż ogrodzeń betonowych 
i innych. Tel. 091 39 72 575, 
695 085 470.

• Usługi budowlane: remonty 
mieszkań – kafelki, wykończenia. 
693 021 097.

• Sprzątanie. 884 171 109.
• Profesjonalny montaż zestawów 

satelitarnych. Tel. 600 228 038.
• Usługi transportowe – kraj, za-

granica, przeprowadzki. Tel. 
694 325 416.

• Tipsy – żelowe – tanio (możliwość 
dojazdu do miejsca zamieszkania). 
Tel. 508 309 932.

PRACA
• Firma PPUH Giejbo Goleniów 

zatrudni mechanika samocho-
dów osobowych. Tel. 606 948 278, 
091 407 33 07.

• Zatrudnię mężczyzn do pracy w 
sklepie meblowym w charakterze 
sprzedawcy. Bliższe informacje 
można uzyskać w sklepie meblo-
wym KWADRAT ul. Armii Krajo-
wej 49, 72-200 Nowogard. CV wraz 
z numerem telefonu proszę składać 
w sklepie meblowym KWADRAT 
MEBLE ul. Armii Krajowej 49 lub 
GAMA MEBLE ul. Warszawska 9 
lub na e-mail gama76@tlen.pl.

• Restauracja Przystań zatrudni bar-
mana/barmankę, znajomość języka 
obcego. Dobre warunki płacowe. 
Tel. 091 39 20 221.

• Firma zatrudni kierownika sieci 
sklepów. Tel. 512 131 575.

• Przyjmę krawcowe do szycia plan-
dek. 0605 276 271.

• Restauracja przy stacji paliw w Ol-
chowie zatrudni sprzątaczkę. Tel. 
091 39 20 733.

• Poszukuję pracownika do sklepu 
(mężczyzna). Tel. 512 215 673.

• Firma sprzedająca maszyny rolnicze 
zatrudni sprzedawcę, prawo jazdy 
kat. B, mile widziany j. niemiecki. 
Tel. 506 012 702.

iNNE
• Sprzedam szczenięta pudelki mi-

niaturki. 697 992 605.

• Sprzedam szafę chłodniczą i wagę 
elektroniczną. 66 88 222 56.

• Cegłę rozbiórkową, kamień polny i 
trelinkę kupię. 508 211 575.

• Sprzedam tanio meble sklepowe 
uniwersalne na stelażu metalowym 
+ lada. 662 788 296.

• Sprzedam telefon komórkowy No-
kia 3220, ładowarka, cena 150 zł. 
Tel. 605 522 340.

• GRZEJNiKi c.o. panelowe, 2-
płytowe, do mieszkania, domku, 
różne rozmiary, także nietypowe, 
nowe i używane. Tel. 091 46 00 518 
lub 501 466 467.

• JUNKERSy gazowe, do kuchni, 
łazienki, wersja świeczkowa lub 
elektroniczna na gaz ziemny lub 
propan, cena od 400 zł. Tel. 091 46 
00 518 lub 0501 466 467.

• ELEKTRyCZNE przepływowe 
podgrzewacze wody – 380 V, fir-
my AEG, Waillant, moc 18-21 kw, 
małe gabaryty, idealne do domku, 
baru, cena od 150 zł. Tel. 091 469 
03 38 lub 0501 466 467.

• PiECE gazowe c.o., Vaillant, wi-
szące lub stojące – ogrzewanie lub 
dwufunkcyjne (ogrzewanie + cie-
pła woda) używane z gwarancją, 
serwisowa oraz GAZOWE pod-
grzewacze wody 130-190 litrowe, 
stojące idealne gdzie jest kilka ła-
zienek (domek). Tel. 091 46 00 518 
lub 0501 446 467.

• Oddam w dobre ręce 7 miesięcz-
ną suczkę rasy seter (mieszaniec), 
przyjazna, lubiąca dużo ruchu. Tel. 
663 040 712.

• Oddam w dobre ręce dwa szczenia-
ki, kundelki, białe. Tel. 504 525 966.

• Kupię wózek spacerowy dla bliźniąt. 
Tel. 091 39 26 434.
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Coraz częściej w naszych pobliskich lasach można zauważyć wyrzu-
cony gruz budowlany oraz  odpady budowlane. Tymczasem  gruz 
budowlany dostarczony na składowiska odpadów komunalnych 
będzie wykorzystywany na miejscu.
W związku z powyższym Celowy Związek Gmin R-XXI przyjmie 

nieodpłatnie gruz budowlany i inne materiały budowlane 
odpadowe na składowisko w Słajsinie. 

Kontakt: tel. 091 39 27121 w godz. od 8 do 15.
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 44

Poprawne rozwiązania krzyżówki nr 43 – JAK TY KOMU TAK ON TOBIE - nadesłali:

Pragmatyzm
Co nam szczerze mówiąc
Może dać odnowa,
Gdy odpowiedzialność 
Jest anonimowa.

Modlitwa
Ogłosiliśmy czas odnowy,
Pora, by pójść do Częstochowy.
Przeprosić Pana za to i owo,
Cośmy zrobili z Polską Ludową.
Ja, jako prawy obywatel,
Odpowiedzialność czuję za to.
Za fałszowanie statystyki,
Za ekonomiczne wyniki,
Za zaniedbywane rolnictwo,
Wielkopłytowe budownictwo,
Za inwestycje, planowanie,
Nieprawidłowe zarządzanie,
Sprawy kadrowe i płacowe,
Za stare związki zawodowe.
Za propagandę i rzecz prosta,
Za to by „Polska w siłę rosła”.
I chociaż ja nie byłem przy tym,
Gdyż jestem skromnym emerytem,
I nie mam willi, ani daczy,
Niech Bóg łaskawie mi wybaczy.

Kluczenie
Cwaniak cwaniaka
W górę popycha, 
Z klucza ten awans,
Czy też z wytrycha?

Nabytek
Oto mój postulat,
Pardon, że nie nowy,
Czas nabyć licencję
Na olej do głowy.

Cyrkowiec
Po linie chodził ładnie,
Wytrawny z niego gracz!
A kiedy nawet spadnie,
To w dobrą siatkę – płac.

Magdalena Mrówczyńska (Maszkowo), Jerzy 
Zawadzki (Orzechowo), Patrycja Żóralska

(Czermnica), Maria Olszewska (Brzozowo), 
Andrzej Czarnowski (Osowo), Jerzy Siedlecki, 
Danuta Majeranowska, Franciszek Palenica, Halina 
Szwal, Barbara Bartosik, Józef Górzyński, Michał 
Furmańczyk (Strzelewo), Bogumiła Urtnowska 
(Kulice), Andrzej Leszczyński, Stanisława Pokor-

ska, Władysława Kubisz, Bogdana Walewska, Mag-
dalena Czupryńska, Maria Gortat (Czermnica), 
Krystyna Tretiak (Maszkowo).

Prenumeraty „DN” na grudzień wylosowali:
- Magdalena Mrówczyńska z Maszkowa,
- Władysława Kubisz z Nowogardu,
- Stanisława Pokorska z Nowogardu.

Gratulujemy! 
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

rOZK£Ad JAZdY PKP 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)

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 
Bezpłatne LO dla Dorosłych - ul. ZIELONA 
 - 091 392 66 91
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych - 3 MAJA  
 - 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
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 02Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 

Nowogard,  Osina. 
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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 PKS
NowoGard - szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
szCzeCiN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

informacja pks 091/39-21-887 lub 091/�6-98-31�

ważny od 2�.06.2007r.

Nowogard 15.11.2007r.
OFERTy PRACy 
PUP GOLENióW, 

FiLiA NOWOGARD
1. Kucharz
2. Kasjer
3. Piekarz cukiernik
4. Pracownik produkcji
5. Krawcowa
6. Kierownik sieci sklepów
7. Barman – kelner
8. Kierownik rejonowy
9. Sprzedawca
10. pracownik fermy, trakto-

rzysta
11. Robotnik budowlany
OFERTy PRACy Z REJONU
1. Operator ładowarki, ope-

ratorów, maszyn, kierowników, 
inżynierów budowy, (Szczecin)

2. Stolarz (Kałużna)
3. Traktorzysta, mechanik 

maszyn rolniczych, prac. gospo-
darczy (Pucice)

4. Elektryk (Rurka)
5. Przedstawiciel handlowy

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. 
o promocji zatrudnienia i instytu-
cji rynku pracy ( Dz. U. z 2004r. 
Nr. 99, poz. 1001 z późn. Zm.) 

Zobowiązuje pracodawców do: 
Art. 36 ust. 5, „ Pracodawcy 

są obowiązani na bieżąco infor-
mować powiatowe urzędy pracy 
właściwe ze względu na siedzibę 
pracodawcy o wolnych miej-
scach zatrudnienia lub miejscach 
przygotowania zawodowego. 
Informując o wolnych miejscach 
zatrudnienia lub miejscach przy-
gotowania zawodowego, pra-
codawcy nie mogą formułować 
wymagań dyskryminujących 
kandydatów ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę, 
pochodzenie etniczne, narodo-
wość, orientację seksualną, prze-
konania polityczne i wyznanie 
religijne lub względu na przyna-
leżność związkową.”

Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca 
przed zatrudnieniem osoby lub 
powierzeniem jej innej pracy za-
robkowej jest obowiązany uzyskać 
od niej pisemne oświadczenie o 
pozostaniu lub nie pozostaniu w 
rejestrze bezrobotnych  poszuku-
jących pracy, a osoba podejmują-
ca pracę jest obowiązana złożyć 
takie oświadczenie.” 

Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca 
jest obowiązany zawiadomić w 
formie pisemnej, w okresie do 5 
dni, właściwy powiatowy urząd 
pracy o zatrudnieniu osoby za-
rejestrowanej jako bezrobotna 
lub o powierzeniu jej innej pracy 
zarobkowej
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V liga juniorów:
GKS Mierzyn – Pomorzanin Nowogard 1:1 (1:1)

Remis na zakończenie
Pomorzanin: Pozierak – Skowroński (46’ A. Żywica), Fijałkowski, Wip-

plinger, Paszkiewicz, Kasprzyk, Goździk, D. Żywica (46’ Ogiewa), Sroka, 
Nowacki.

Bramka dla Pomorzanina: Sroka.

Wyjazdowym remisem w meczu z 
młodymi zawodnikami GKS Mierzyn 
zakończyli rozgrywki V ligowi junio-
rzy Pomorzanina.

Pierwsza połowa to przede wszyst-
kim ataki gości i kontry drużyny 
gospodarzy. Jako pierwsi groźna 
sytuacje stworzyli sobie zawodni-
cy Pomorzanina. W 10. minucie 
Gaik dośrodkowuje w pole karne, 
przypadkowy strzał na bramkę jed-
nego z naszych zawodników broni 
bramkarz, a dobitka Kasprzyka 
trafia w poprzeczkę. Cztery minuty 
później po zamieszaniu w naszym 
polu karnym Pozierak broni swój 
zespół przed startą bramki. W 20. 
minucie GKS przeprowadza kolejną 
akcję, prostopadłe podanie trafia do 
napastnika a ten będąc sam przed 
naszym bramkarzem umieszcza pił-

kę w siatce. Na wyrównanie trzeba 
było czekać siedem minut. Nowacki 
zagrał wówczas do Sroki, który będąc 
na piętnastym metrze uderzeniem 
z pierwszej piłki zdobywa pięknego 
gola i pierwsza połowa kończy się 
wynikiem 1:1.

Druga połowa to kopanina, na 
którą spory wpływ miało mocno już 
zniszczone boisko. Nie przeszkodziło 
to Pomorzaninowi stworzyć dwóch 
groźnych akcji. W 54. minucie po 
składnej akcji gości z 20. metrów 
uderzył Wipplinger, ale bramkarz 
GKS efektowną paradą ratuje swój 
zespół. W 70. minucie kontrę prze-
prowadził Pomorzanin, piłka trafiła 
do niepilnowanego Ogiewy, ale ten 
strzelił prosto w bramkarza i mecz 
skończył się podziałem punktów.

Andrzej Garguliński

Pomorzanin i LZS nie 
potrzebują pieniędzy?

Wiele wskazuje na to, że ani nowogardzki Pomorzanin ani LZS nie potrze-
bują dodatkowych środków. Choć istnieje możliwość pozyskania zewnętrz-
nych funduszy żaden z nich nie zgłosił jeszcze takiej potrzeby. 

Z Ministerstwa Sportu istniej 
możliwość pozyskania pieniędzy 
na realizację zadań państwowych z 
zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu wśród dzieci i mło-
dzieży w ramach programu „Sport 
Wszystkich Dzieci” w 2008 r., rea-
lizację zadań publicznych z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej i 
sportu w ramach dotacji budżetowej 
na rok 2008, oraz wykonanie zadań 
państwowych realizowanych w ra-
mach projektu „KAROL” w 2008r. 
Można to zrobić z pomocą Urzędu 
Miejskiego a dokładnie Wydziału 
Rozwoju Lokalnego i Funduszy. Po-
moc w przygotowaniu niezbędnych 
dokumentacji zaoferowało również 
Nowogardzkie Forum Organizacji 
Pozarządowych.

Ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej można zrealizować 
wiele ciekawych zadań m.in. zakup 
i dystrybucję sprzętu sportowego, 
organizację imprez sportowych i 
rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży, 
organizację obozów sportowo – re-
kreacyjnych dla dzieci i młodzieży, 
upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu w środowisku wiejskim, orga-
nizację szkoleń dla kadr pracujących 
z dziećmi i młodzieżą, wspieranie 
działalności animatorów oraz orga-
nizatorów sportu dzieci i młodzieży. 
Pierwszy termin składania ofert w 
ramach projektu „Karol” upływa 30 

listopada, natomiast dwa pozostałe 
7 grudnia. Prawdziwi pasjonaci, ani-
matorzy sportu i ludzie, którzy nie 
czekają aż samorządowcy łaskawie 
sypną budżetową kasą wykorzystują 
tę okazję. Prowadzący koszykarki 
klub UKS „Trójka Niebieska Team” 
Nowogard  Rafał Rożek przygoto-
wuje dwa wnioski, Andrzej Nowak 
dla TKKF WODNIAK trzy wnioski, 
Ryszard Posadzki z kolarskiego klubu 
LUKS Panorama Chrabąszcze dwa 
wnioski, Maciej Kriger i Sebastian 
Szymański z UKS „Jedynka” również 
dwa a Sławomir Kucal z Ligi Obrony 
Kraju jeden wniosek. 

Uderzające jest to, że w tym to-
warzystwie brakuje sztandarowych, 
wydawałoby się, organizacji zaj-
mujących się sportem w naszej 
gminie. Ale albo Pomorzanin i LZS 
są na tyle bogate, że nie potrzebują 
dodatkowych pieniędzy albo przy-
zwyczajeni przez lata, że wszystkie 
przekazywane im środki pochodzą z 
gminnego budżetu wygodnie czekają, 
aż pieniądze dostaną na tacy. Nie 
te czasy, panowie, nie te czasy. Dziś 
działalność sportowa i nie tylko opie-
ra się na pozyskiwaniu pieniędzy od 
sponsorów i z rozmaitych funduszy. 
Więc albo trzeba się dostosować, albo 
dać sobie spokój i ustąpić miejsca 
ludziom z inicjatywą.

Andrzej Garguliński

Mecze odwołane, wyrok 
odroczony

Planowane na najbliższy weekend piłkarskie rozgrywki niższych lig zostały 
odwołane z powodu nadejścia zimy.

Zachodniopomorski Związek Piłki 
Nożnej zdecydował, że w najbliższa 
kolejka rozgrywek IV, V okręgówki 
i niższych klas rozgrywek zostały 
odwołane. Powodem tego są kiep-
skie warunki atmosferyczne, które 
sprawiły, ze już w poprzedniej kolejce 
mecze rozgrywane były w śniegu i 
błocie, a jeden z nich, pomiędzy Spar-
tą Gryfice a Mieszkiem Mieszkowice 
został odwołany.

Pomorzanin w najbliższy weekend 
miał zmierzyć się z Vinetą Wolin, któ-
ra aktualnie zajmuje pozycję lidera. I 
patrząc na postawę naszego zespołu 

trudno spodziewać by pokrzyżowali 
szyki niepokonanym od ośmiu kole-
jek zawodnikom z Wolina. Termin 17 
kolejki rozgrywek V ligi planowany 
jest na marzec przyszłego roku, szcze-
gółowa data nie jest jeszcze znana. 

A więc przerwa zimowa nadeszła 
szybciej niż się spodziewano. Jest 
więc czas na spokojne i rozsądne de-
cyzje Zarządu klubu, solidne przepra-
cowanie okresu przygotowawczego i 
walkę by Pomorzanin w końcu odbił 
się od dna, na którym od dłuższego 
czasu się znajduje.

Andrzej Garguliński

Ruszyła Liga Halowa
Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS 

wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 
4 jest organizatorem Ligi Halowej w 
Piłce Siatkowej. Do rozgrywek zgłosi-
ło się 8 zespołów. Pierwsze dwa spot-
kania rozegrano 27 października.

LZS  Wyszomierz przegrał z LZS 
Osina 0:3, a LUKS Nowogard poko-
nał LZS Sikorki 3:1.

Pełną kolejkę rozegrano 3 listopa-
da.Oto wyniki:

- LUKS Nowogard – LZS Wyszo-
mierz 3:1,

- LZS Żabowo – JDS Nowogard 
3:2,

- LZS Sikorki – LZS Osina 3:2
- Oldboys Nowogard – LZS Wierz-

bięcin 3:0.
Nastepna kolejka rozegrana zo-

stanie 24.XI.07 (w dniu 17.XI.07 
reprezentacja Nowogardu i LUKS 
Nowogard biora udzial w Mistrzo-
stwach Województwa Zachodniopo-
morskiego w Pyrzycach).

Opr.LMM

Halowy turniej piłkarski 
W najbliższą sobotę 17 listopada w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 

w Nowogardzie rozpocznie się turniej piłki nożnej halowej dla uczniów szkół 
podstawowych. Organizatorami imprezy są UKS „Dwójka” przy współpracy 
SP 1.

Zapraszamy.

Siatkarski Turniej Niepodległości
Dla uczczenia Święta Niepodległości w hali SP4 rozegrano turniej piłki 

siatkowej z udziałem 5 drużyn. Drogą losowania zespoły podzielono na 
dwie grupy:

grI – LUKS Nowogard , Oldboye Nowogard
grII – JDS Nowogard, LZS żabowo, LZS Wyszomierz.
Po rozgrywkach grupowych do walki o III miejsce przystąpiły drużyny LZS 

Wyszomierz i LUKS Nowogard. Zwyciężyli siatkarze z Wyszomierza 2:0.
W wielkim finale Oldboye Nowogard pokonali LZS Żabowo 2:0.

Inf. MGZ LZS



DZIENNIK
NOWOGARDZKI20 m - Nr 89 (1626)

�K WADRAT�
ul. Armii Krajowej 49

NOWOGARD
Tel. 091-39-21-470

(po byłej przychodni)

MEBLE
dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

Transport gratis na terenie miasta Serdecznie zapraszamy

ul. Warszawska 9

NOWOGARD
Tel. 091-39-25-476

PIWNICA BIEDRONKA (główne wejście)

Str efy
przyjaznych

cen

NIE PRZEPŁACAJ - KUPUJ TYLKO U NAS

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

TANIE OPŁATY WSZYSTKO - 0.90 PLN

GOTÓWKOWE
HIPOTECZNE i SAMOCHODOWE

KONSOLIDACYJNE

UBEZPIECZENIA FOTO - BOŻENA
72-200 Nowogard
ul. 3-go Maja 48

Tel. 091 39 26 953
Tel.kom. 501 054 706

Na Życie
i Mieszkaniowe

KREDYTY

LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY
Gryfice, ul. Bracka

(środkowy budynek trojaków)
tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00
W SOBOTY 10.00 - 14.00

tel. 091 392 12 77,tel./fax 091 392 56 39

FABRYKA
OKIEN
I DRZWI PCV
Nowogard
ul. 3 Maja 31

CMYK

LEKARZ 
UROLOG

przyjmuje w czwartki 
dwa razy w miesiącuw 
NZOZ “PRAXIS” przy 

ulicy Dworcowej 2
w Nowogardzie. 

Rejestracja codziennie
pod nr. telefonu 
(091) 392 07 87.
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Uczciliśmy Święto 
Niepodległości

W całym kraju odbywały się uroczystości 
upamiętniajace powstanie niepodległej Polski 
i Jej powrót na mapę Europy po 123 latach 
niewoli.

Również w Nowogardzie pamiętano o tam-
tych latach. 

O godzinie 11.00 ksiądz dziekan Grzegorz 
Zaklika powitał poczty sztandarowe i delegacje 
społeczeństwa przed kościołem pw.WNMP, za-
prosił je i wprowadził do świątyni na uroczystą 
mszę świętą w intencji Ojczyzny. W homilii 
najważniejsze były zdania o wspólnej trosce o 
dobro Ojczyzny, o potrzebie patriotyzmu i o roli 
rodziny w patriotycznym wychowaniu.

Po mszy delegacje i liczni mieszkańcy przybyli 
na plac Wolności aby pod Pomnikiem Kombatan-
tów złożyć wieńce i wiązanki kwiatów.

Historię kształtowania się Niepodleglej Rzecz-
pospolitej w latach 1918 – 1923 przypomniał bur-
mistrz Kazimierz Ziemba podkreślając heroizm 
obywateli oraz światłość i nieugiętość ówczesnych 
elit politycznych z Józefem Piłsudskim na czele 
w walce zbrojnej i dyplomatycznej o ostateczny 
kształt granic Polski oraz w organizowaniu całej 
infrastruktury prawnej i gospodarczej kraju.

Po przemówieniu Burmistrza liczna grupa 
mieszkańców udała się do Biblioteki na swoistą 
lekcję historii – pani Dyrektor Zofia Pilarz 
przedstawiła drogę życiową wybitnego Polaka, 
Patrioty  i Żołnierza gen.Władysława Andersa. 
Można było obejrzeć wiele dokumentów zwią-
zanych z tą osobą.

Uroczystości kończył koncert fortepianowy 
– w Sali Widowiskowej NDK utwory Fryderyka 
Chopina interpretowali Kinga Firlej-Kubica i 
Mikołaj Kubica.

Tekst i foto LMM i F. Karolewski

czytaj na s. 3

Plany Odnowy 
Miejscowości 
- konsultacje

czytaj na s. 4

Wizja lokalna 
bez świadków

czytaj na s. 4

Głos w sprawie 
obwodnicy 

czytaj na s. 5

Wbrew 
czytaj na s.7

Przyszłość 
“Pomorzanina“
-propozycje
kibica

czytaj na s.11

Koncert w NDK
* * *
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Punkt Konsultacyjny Interwencji Kryzysowej 
przy Parafii św. Rafała Kalinowskiego, 

ul. Jana Pawła II w Nowogardzie
Tel. 662 959 640

czynny 
poniedziałek od 16.00 do 19.00

czwartek od 15.00 do 19.00

Msza święta 
w intencji 

wszystkich zmarłych 
nowogardzkich nauczycieli 

odbędzie się 
w niedzielę 18 listopada 

o godz. 11.00 
w kościele pw. WNMP.

We wtorek zgłoszono kolejną 
kradzież ozdobnych drzewek. Tym 
razem ofiarą złodziei padł właściciel 
plantacji mieszczącej się już poza 
granicami miasta, na przedłużeniu 
ulicy 3 Maja. Skradziono mu 133 
sztuk świerka srebrnego. Swoje straty 
oszacował na 330 zł.

Tego dnia włamano się do skrzynki 
z czasopismami znajdującej się przy 
punkcie sprzedaży przy ulicy Koś-
ciuszki. Wartość gazet to 1400 zł.

W środę skradziono wózek dzie-
cięcy pozostawioy na klatce schodo-
wej budynku przy ulicy Kościuszki. 
Wartość srebrnej spacerówki osza-
cowano na 700 zł.

Przy ulicy Bohaterów Warszawy 
policjanci zatrzymali samochód 
marki seat malaga. Jego kierowca 
miał sądownie orzeczony zakaz pro-
wadzenia pojazdów mechanicznych, 
więc w trybie przyspieszonym stanął 
przed obliczem sądu.

Odnotowano kolejne oszustwo 
osób podających się za przedstawicie-
li różnych instytucji lub akwizytorów, 
które pod takim pretekstem zostają 

wpuszczani do mieszkania. Naj-
częściej ofiarą tego typu przestępstw 
padają osoby starsze. Tak było i 
tym razem. Oszuści podawali się za 
przedstawicieli gazowni i mówiąc o 
konieczności przeprowadzenia prze-
glądu instalacji gazowej wyłudzili 200 
zł. Oczywiście z gazownią nie mieli 
nic wspólnego.

W czwartek przy ulicy Armii 
Krajowej doszło do kolizji dwóch 
rowerzystów. Kobieta jadąca chod-
nikiem podczas wyprzedzania przez 
innego rowerzystę została potrącona 
łokciem, upadła i doznała urazu nogi. 
Sprawca kolizji odjechał z miejsca 
zdarzenia, a jako, że miało ono miej-
sce w obrębie pasa drogowego policja 
wszczęła postępowanie. Świadkowie 
kolizji proszeni są o kontakt.

W piątek z zaparkowanego przy 
ulicy Wiejskiej opla corsy skradziono 
dwie tablice rejestracyjne.

Podczas jednej z kolizji policjanci 
obsługujący to zdarzenie zaczęli 
podejrzewać, ze jeden z jego uczest-
ników jest pod wpływem alkoholu. 
Badanie potwierdziło, że kierowca 

samochodu marki peugeot Dawid 
M miał 1,69 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu.

W niedzielę na ulicy Piłsudskiego 
policjanci zatrzymali nietrzeźwego 
rowerzystę. Rafał O. miał aż 2,70 
promila alkoholu.

Przy ulicy 700-lecia patrol zatrzy-
mał jadącego motorowerem Zbignie-

wa M., który miał sądowy zakaz pro-
wadzenia pojazdów mechanicznych. 
Tym razem sprawa nie kwalifikowała 
się do trybu przyspieszonego i docho-
dzenie trwa.

Ag

Zima już groźna
Tak jak co roku zima zaskoczyła kierowców i na efekty nie trzeba było 

zbyt długo czekać.

W sobotni ranek za oknem ujrze-
liśmy śnieg i sądząc po policyjnych 
statystykach wielu kierowców nie 
spodziewało się tak szybkiego na-
dejścia zimy. Efekty przyszły niemal 
natychmiast. Już od rana jadąc choć-
by w kierunku Szczecina można było 
zobaczyć porozbijane samochody 
znajdujące się w przydrożnych ro-
wach. Tylko w sobotę i niedzielę no-
wogardzka policja odnotowała jede-
naście kolizji. Trudno powiedzieć ile 

stłuczek nie było zgłaszanych przez 
ich uczestników. Jak powiedzieli 
policjanci zdecydowana większość z 
nich spowodowana była niedostoso-
waniem techniki jazdy do panujących 
warunków atmosferycznych bądź 
złym przygotowaniem pojazdów. 
Więc jeśli ktoś nie wymienił jeszcze 
opon na zimowe powinien się po-
spieszyć by nie dać się zaskoczyć po 
raz kolejny.

Ag

Powyborczych spekulacji ciąg dalszy

A jednak wybory burmistrza
Trzy tygodnie po wyborach nie ustają spekulacje, co do przyszłości bur-

mistrza Kazimierza Ziemby.
Mimo braku słynnych już 18 głosów 

do zdobycia mandatu posła nadal 
mówi się o odejściu Kazimierza Ziem-
by z piastowanej funkcji, a co za tym 
idzie o wyborach nowego burmistrza 
naszego miasta. 

Zaraz po ogłoszeniu oficjalnych 
wyników wyborów mówiło się, że 
ma on objąć stanowisko wojewody 
zachodniopomorskiego. Teraz wśród 
spekulacji pojawił się fotel wiceprezesa 
Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa i podsekretarza stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa.

Burmistrz po raz kolejny wypowia-
da się na ten temat ze sporą rezerwą: 
„W niedzielę w Warszawie mieliśmy 
posiedzenie Rady Naczelnej PSL i jak 
na razie nie ma żadnych ustaleń. 14 li-
stopada podpisana zostanie deklaracja 
o zawarciu koalicji z PO i dopiero wów-
czas zapadną jakieś decyzje. My nie 
chcemy robić jakichś drastycznych cięć. 
Owszem, mówi się o Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o 
podsekretarzu stanu, ale więcej będę 
mógł powiedzieć po 14 listopada.”

Ag

Goleniów 
- Kabaretowy listopad

- Goleniowski Dom Kultury zapra-
sza sympatyków Jerzego Kryszaka 
na   POPISY  LIDERA KABARETU 
we czwartek 22 listopada o godzinie 
17.30

Bilety w cenie 30 złotych do nabycia 
w Centrum Informacji Turystycznej  
w Goleniowie, Plac Bramy Wolińskiej 
1, tel. 0 91 418 95 90

- II Ogólnopolski Festiwal Kaba-
retów CHICHOT  już  w sobotę 17 
listopada w  GDK . Karnety w cenie 
20 zł. ( normalny) i 10 zł. ( ulgowy ) 
do nabycia w Centrum    Informacji 
Turystycznej, Plac Bramy Woliń-
skiej  1, tel. 091 418 95 90  oraz w 
GDK ,ul. J. Słowackiego 1 w dniu 
festiwalu.

- Goleniowski Dom Kultury i  
„Cafe Scena”  zapraszają  23 listopada   

na   WIECZOR ROMANSOW  w 
wykonaniu Lilii Kobilnyk  (Ukraina 
).Bilety w cenie 10 złotych ( w cenie 
biletu filiżanka aromatycznej kawy 
i herbaty ) do nabycia w Centrum 
Informacji Turystycznej Plac Bramy 
Wolińskiej 1, tel. 091 418 95 90.
Patronem medialnym imprezy jest 
Dziennik Nowogardzki.

red.
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Konsultacje w sprawie 
Planów Odnowy Miejsowości             

Urząd Miejski informuje, że dnia 15 listopada br.o godzinie 15.00 odbędą się 
konsultacje dotyczące Planów Odnowy Miejscowości dla 33 sołectw z Gminy 
Nowogard. Konsultacje zorganizowane będą w Szkole Podstawowej nr 1. W 
związku z powyższym zapraszamy mieszkańców wsi i przedstawicieli wszyst-
kich sołectw. 

Podczas spotkania analizie poddane zostaną następujące dokumenty: 
- Plan Odnowy Miejscowości Błotno 
- Plan Odnowy Miejscowości Brzozowo
- Plan Odnowy Miejscowości Boguszyce
- Plan Odnowy Miejscowości Czermnica
- Plan Odnowy Miejscowości Dąbrowa
- Plan Odnowy Miejscowości Długołęka
- Plan Odnowy Miejscowości Grabin
- Plan Odnowy Miejscowości Glicko
- Plan Odnowy Miejscowości Jarchlino 
- Plan Odnowy Miejscowości Karsk
- Plan Odnowy Miejscowości Kulice 
- Plan Odnowy Miejscowości Krasnołęka
- Plan Odnowy Miejscowości Lestkowo
- Plan Odnowy Miejscowości Maszkowo 
- Plan Odnowy Miejscowości Orzechowo 
- Plan Odnowy Miejscowości Orzesze
- Plan Odnowy Miejscowości Ostrzyca 
- Plan Odnowy Miejscowości Olchowo 
- Plan Odnowy Miejscowości Strzelewo 
- Plan Odnowy Miejscowości Sikorki
- Plan Odnowy Miejscowości Szczytniki
- Plan Odnowy Miejscowości Sąpolnica 
- Plan Odnowy Miejscowości Świerczewo 
- Plan Odnowy Miejscowości Trzechel
- Plan Odnowy Miejscowości Wołowiec 
- Plan Odnowy Miejscowości Wierzbięcin 
- Plan Odnowy Miejscowości Wyszomierz 
- Plan Odnowy Miejscowości Wojcieszyn 
- Plan Odnowy Miejscowości Żabowo
- Plan Odnowy Miejscowości Żabówko 
- Plan Odnowy Miejscowości Osowo
- Plan Odnowy Miejscowości Słajsino 
- Plan Odnowy Miejscowości Miętno
Celem spotkania jest zapoznanie się mieszkańców sołectw z opracowanymi 

Programami Odnowy Miejscowości, a następnie naniesienie uwag i poprawek. 
Poprawione dokumenty niezwłocznie po konsultacjach zostaną odesłane do 
autorów w celu naniesienia ostatecznych zmian. 

Na przełomie listopada i grudnia br. Programy Odnowy Miejscowości w 
wersji finalnej przedstawione będą do zaakceptowania Radom Sołeckim, a 
następnie Radzie Miejskiej. 

Każde wieś musi posiadać Program Odnowy Miejscowości, zatwierdzony 
przez zebranie wiejskie oraz uchwalony przez Radę Miejską, który umożliwi 
aplikowanie o fundusze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 - 2013 (PROW 2007 -2013). 

Materiały Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy
 przygotował do druku LMM

Kocem otul psa…
Przytulisko dla zwierząt w Sikorkach zwraca się do mieszkańców 

z prośbą – jeśli macie Państwo zbędne koce przekażcie je nam. W 
okresie zimowych chłodów są one niezbedne do okrycia naszych 
podopiecznych. Koce można przekazywać bezpośrednio do Sikorek, 
do przychodni dla zwierząt przy ul. Dworcowej lub do redakcji „DN”. 
Z góry dziękuję.

Tadeusz Soroka.

Czytelnicy alarmują

W szpitalu dzieje się źle!
„ W dniu 5 listopada w godzinach popołudniowych zasłabł mój mąż chory na 

anemię. Wezwałam pogotowie, które szybko zawiozło męża do szpitala. Trafił 
na oddział wewnętrzny gdzie przeprowadzono transfuzję krwi. Gdy wieczorem 
zadzwoniłam do szpitala pan doktor Bąk powiedział mi, że mąż jest już po 
zabiegu i nic mu nie grozi. Zapytałam czy mąż pozostanie w szpitalu jeszcze 
w dniu następnym czyli 6 listopada. Chciałam być pewna, że mąż będzie miał 
opiekę, bo ja na dzień 6 listopada miałam umówione wcześniej badania kon-
trolne u swojego lekarza w Szczecinie. Po zapewnieniu doktora Bąka spokojnie 
pojechałam na badania. Po powrocie dowiedziałam się, że męża wypisano ze 
szpitala i próbowano dowozić do domu karetką. W domu nikogo nie było więc 
obsługa karetki zaczęła szukać kogoś z rodziny jeżdżąc z chorym mężem po 
mieście – szukano rzekomo córki, która od dawna w Nowogardzie nie mieszka, 
a potem syna, który pracuje i w domu był nieobecny.

Po nieskutecznych poszukiwaniach, chorego z powrotem odwieziono do szpi-
tala. Dlaczego tak postąpiono? Chory, który traci chwilami kontakt z otoczeniem 
i nie jest w stanie podać swego adresu wożony był przy paskudnej pogodzie po 
całym mieście.

Wieczorem odebrałam męża ze szpitala, przy okazji zabierania rzeczy oso-
bistych wręczono mi także reklamówkę z lekarstwami. W domu okazało się, 
że są to lekarstwa innego pacjenta, który w tym dniu został także wypisany z 
oddziału i odwieziony do domu w Olchowie.

Wiedząc, że tamten pacjent pozostał bez lekarstw mój syn zadzwonił do 
doktora Bąka z pytaniem co ma robić z medykamentami. Usłyszał zdumiewa-
jącą odpowiedź: niech je pan przywiezie do szpitala. Gdy syn powiedział, że 
nie będzie dopłacał do bałaganu w szpitalu usłyszał dobrą radę – niech je pan 
wyrzuci do kosza!

Następnego dnia udałam się do ordynatora oddziału pana Rokickiego, by 
złożyć skargę w związku z zaistniałą sytuacją. Ordynator nie chciał ze mną 
rozmawiać, był opryskliwy i lekceważył mnie. Powiedział, że powinnam być 
zadowolona bo mąż otrzymał odpowiednią ilość krwi, a jeśli nie jestem zado-
wolona to mogę korzystać z usług innego szpitala!

Lekceważąco wyraził się także o ewntualnym artykule w prasie.
Nie mogę zrozumieć dlaczego tak traktuje się pacjenta, który przez 40 lat 

pracował i płacił składki, a teraz robi mu się łaskę udzielając pomocy.
Dziwi minie także zmiana postawy ordynatora Rokickiego – zawsze o nim 

miałam jak najlepsze zdanie – w nieodległej przeszłości zarówno mąż jak i 
ja byliśmy leczeni na Jego oddziale i byliśmy bardzo zadowoleni. Co się więc 
stało?”

Halina Winczewska 

O wyjaśnienie tej bulwersującej 
sprawy poprosiłem ordynatora Od-
działu Wewnętrznego dr Rokickiego. 
Oto jego pisemne oświadczenie:

W odpowiedzi na skargę pani 
Winczewskiej informuję, że mu-
siała pani źle zrozumieć rozmowę 
telefoniczną z dr Bąkiem bowiem to 
właśnie dr. Bąk wystawił tego dnia 
zlecenie na przewóz chorego. Na po-
zostałe zarzuty nie mam komentarza 
– brak mi słów na przeinaczenia.

Tyle pisemnego oświadczenia. 
Jednak zanim otrzymałem owe wy-
jaśnienie przeprowadziłem długą 
rozmowę. Nie w szpitalu dzieje się źle, 
(jak sugeruje Czytelniczka) tylko całe 
nieporozumienie wynikło z rozmowy 
telefonicznej. Dr Bąk zrozumiał, że 
już  w godzinach popołudniowych 6 
listopada pacjent będzie miał opiekę 
w domu i dlatego wystawił zlecenie 
na przewóz pacjenta karetką, chociaż 
szpital nie ma takiego obowiązku – o 

transport martwi się zwykle rodzina 
pacjenta. Ważny jest także początek 
całej sprawy – dr Bąk wyjaśniał, że 
panią przyjęto bardzo grzecznie i po-
wiadomiono, że aktualnie  nie ma na 
oddziale odpowiedniej grupy krwi. 
Krew załatwiano w ekspresowym 
tempie, zaciągano także informacji 
o grupie krwi u lekarza rodzinnego 
pacjenta. Po otrzymaniu krwi po-
informowano panią Winczewską, 
że może pacjenta przywozić. Tak się 
też stało i w tym samym dniu czyli 
5 listopada przetoczono krew. Zro-
biono więc wszystko co możliwe, by 
udzielić pomocy.

Trzeba jednakże zrozumieć także 
panią Winczewską – nie może dziwić 
jej zachowanie i rozżalenie w obliczu 
niebezpieczeństwa jakie widziała dla 
swojego męża. Sama przyznaje, że 
udzielano jej na oddziale pomocy, bo 
była bardzo zdenerwowana.

LMM
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zaprasza
Dzieci, młodzież, dorosłych (emerytów i rencistów) do 

udziału w konkursie na:
„STROIK ŚWIĄTECZNY”

Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto na adres 
Nowogardzkiego Domu Kultury (pracownia plastyczna gabinet nr 2), Plac 
Wolności 7, dostarczy do dnia 13 grudnia 2007 r. stroik świąteczny wykonany 
z materiałów różnych, dowolną techniką.

Komisja powołana przez organizatorów dokona oceny prac biorąc 
pod uwagę względy estetyczne, 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 14 grudnia 2007 roku w Nowogardzkim Domu Kultury

Wyniki Konkursu ogłoszone będą na naszej stronie internetowej 
Nowogardzkiego Domu Kultury: www.ndk.pl oraz w prasie lokalnej w 
miesiącu styczniu 2008 r. Nagrodzone osoby zapraszamy do odbioru nagród 
w gabinecie plastycznym (sala nr 2 - podpiwniczenie)                      w 
Nowogardzkim Domu Kultury.

Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs!

Wizja lokalna bez sprawców cd.

To nie była wizja, 
to był eksperyment

Rozmowa z zastępcą prokuratora rejonowego w Gryfinie 
Arturem Pęcakiem

W poprzednim wydaniu naszej gazety, w tekście zatytułowanym „Wizja 
lokalna bez sprawców”, wróciliśmy do sprawy tragicznej śmierci Marka Sai. 
Rodzina zabitego mężczyzny została poinformowana w miniony poniedzia-
łek, że na miejscu zbrodni odbędzie się wizja lokalna. Jadąc do Gryfina sądzi-
li, że będą mieli okazję zobaczyć sprawców śmierci. Na miejscu okazało się, że 
ci nie zostaną przywiezieni. Proszony o wyjaśnienie prokurator prowadzący 
tę sprawę odmówił wyjaśnień tłumacząc, że nie może rozmawiać z prasą i 
odesłał nas do zastępcy prokuratora rejonowego. Artur Pęcak potrzebował 
nieco czasu na zaznajomienie się z zebranym materiałem i umówił się z 
nami na rozmowę w piątek już po złożeniu poprzedniego wydania naszej 
gazety. Treść tej rozmowy publikujemy poniżej.

„Dziennik Nowogardzki”: Jak 
według Prokuratury przebiegały 
wydarzenia, podczas których 
zginął Marek Saja?

Artur Pęcak: Prokuratura ak-
tualnie prowadzi postępowanie 
po to, by ustalić jak przebiegały te 
zdarzenia i ja nie jestem w stanie 
teraz opowiedzieć przebiegu tego 
zdarzenia, ponieważ jest to teraz 
jeszcze przedmiotem prowadzo-
nego postępowania. Postępowanie 
nie jest jeszcze w tej chwili zakoń-
czone. Jest w końcowej fazie, ale 
nie zostało jeszcze zakończone. 

Jaka jest kwalifikacja 
tego czynu?

Jest to pobicie ze skutkiem 
śmiertelnym.

Co za to grozi?
To jest artykuł 158 paragraf 3, 

który mówi, że jeżeli następstwem 
bójki lub pobicia jest śmierć czło-
wieka sprawca podlega karze 
pozbawienia wolności do roku do 
lat dziesięciu.

Rodzina zabitego nie zgadza 
się z tą kwalifikacją argumentu-
jąc, że sprawcy wtargnęli na teren 
ogrodzony, sięgając po śmietnik, 
którym bita była ofiara (sięgnęli 
po narzędzie zbrodni.)

My nie będziemy dyskutować na 
łamach prasy o kwalifikacji czynu, 
o dokonanych ustaleniach w toku 
postępowania. Taka kwalifikacja 
prawna została przyjęta w oparciu 
o zgromadzony materiał, a kwestią 
ostateczną będzie ocena sądu.

Wyjaśnijmy jeszcze kwestię 
poniedziałkowej wizji lokalnej. 
Rodzina została poinformowana, 
że tego dnia na miejscu zbrodni 
odbędzie się wizja lokalna. W 
społecznej świadomości pojęcie 
to rozumiane jest jako rekon-
strukcja wydarzeń przez spraw-

ców. W poniedziałek sprawców 
zabrakło.

Jak ustaliłem to nie była wizja lo-
kalna, ale eksperyment procesowy 
dotyczący oświetlenia, możliwości 
obserwacji tamtego miejsca. W 
takim przypadku obecność osób 
podejrzanych nie jest konieczna. 
Takiego eksperymentu dokonuje 
organ procesowy. Pojęcia wizji 
lokalnej nie ma w prawie, jest 
eksperyment i odtworzenie. Jeżeli 
jest potrzeba przeprowadzenia 
odtworzenia to wtedy wszystkich 
uczestników zdarzenia przypro-
wadza bądź zaprasza na to miejsce 
zdarzenia, żeby powiedzieli gdzie 
się wówczas znajdowali, jak to 
zdarzenie przebiegało, itd.

To na koniec pytanie kiedy roz-
pocznie się proces. Czy chociaż 
przybliżona data jest już znana?

Chcielibyśmy to postępowanie 
zakończyć do świąt Bożego Naro-
dzenia, ale jest jeszcze możliwość 
składania wniosków dowodowych 
przez obrońców oskarżonych.

Czyli po Nowym Roku proces 
powinien się rozpocząć?

Trudno jest mi się wypowiadać 
za sąd. My kierujemy tylko akt 
oskarżenia i na chwilę obecną 
mogę powiedzieć, że prowadzimy 
te czynności tak, by przed świętami 
zakończyć i skierować akt oskarże-
nia, natomiast nie jestem w stanie 
powiedzieć jak sąd to wszystko 
poukłada czasowo. Sprawa będzie 
rozpatrywana przez Sąd Okręgo-
wy w Szczecinie tak że ciężko jest 
mi odpowiadać za sąd.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał 

Andrzej Garguliński

Apel

3 grudnia 2007 roku mijają  dwa 
lata od pożaru Kościoła p.w.  
Najświętszej Marii Panny w 
Nowogardzie. Wielu mieszkańców 
ze smutkiem i przerażeniem patrzyło 
na pogorzelisko, na zniszczenia, 
które spowodował ogień zaprószony 

przez dziecko. Czy ktoś uwierzyłby 
wtedy, że po niespełna dwóch latach 
nasz Kościół będzie tak piękny? Z 

każdym dniem nabiera 
blasku, o jakim przed 
pożarem nikomu się nie 
śniło. Zawdzięczamy to 
dużej grupie ludzi, którzy 
tuż po pożarze nie załamali 
rąk, tylko przystąpili do 
odbudowy. Miałem i 
mam zaszczyt rejestrować 
ich pracę oraz jej efekty 
aparatem fotograficznym. 
W ten sposób powstaje 
już druga część publikacji,  
którą tworzą „Dziennik 
odbudowy”, autorstwa 
Proboszcza ks.Grzegorza 
Zakliki, oraz wykonane 
przeze mnie zdjęcia. Na 
kartach tej publikacji 
zawarte są wszystkie 
wydarzenia związane  z 
odbudową: od  8 grudnia 
2006 do 26 września 2007. 
Wszyscy,  którzy pragną, 
aby czas odbudowy i 

rozkwitu naszego Kościoła został 
utrwalony dla przyszłych pokoleń, 
serdecznie zachęcam do finansowego 
wsparcia tej publikacji. Informacje o 
sponsorach będą wyeksponowane 
na jej kartach. 

Franciszek Karolewski
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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 Kultury (pracownia plastyczna gabinet nr 2), Plac 
Wolności 7, dostarczy do dnia 13 grudnia 2007 r. stroik świąteczny wykonany 
z materiałów różnych, dowolną techniką.

Komisja powołana przez organizatorów dokona oceny prac biorąc 
pod uwagę względy estetyczne, 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 14 grudnia 2007 roku w Nowogardzkim Domu Kultury

Wyniki Konkursu ogłoszone będą na naszej stronie internetowej 
Nowogardzkiego Domu Kultury: www.ndk.pl oraz w prasie lokalnej w 
miesiącu styczniu 2008 r. Nagrodzone osoby zapraszamy do odbioru nagród 
w gabinecie plastycznym (sala nr 2 - podpiwniczenie)                      w 
Nowogardzkim Domu Kultury.

Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs!

Uwaga!
W niedzielę 11 listopada 

przybłąkał się w okolice szpitala 

dorosły wilczur 
(owczarek niemiecki). 

Przyjaźnie nastawiony, reaguje na 
komendy. Stęskniony czeka na swoich właścicieli. 
Kontakt: 091 39 21 889, 668 289 709

Obwodnica - głos w dyskusji

Sukces będzie miał wielu ojców
Jeśli wszystko dobrze się ułoży, 

obwodnicą Nowogardu pierwsze sa-
mochody pojadą w 2011 r. , po prawie 
dwudziestu latach od momentu 
sformułowania potrzeby jej budowy 
(pierwsza uchwałę na ten temat Rada 
Miasta Nowogard podjęła w 1992r.).  
20 lat, to bardzo długo. To czas, w 
którym wyrosło nowe pokolenie. 

Czy obwodnica mogłaby być zbu-
dowana wcześniej? Wierzę, że mogła, 
ale  przy większej determinacji lokal-
nych władz. 

Przypomnę, że Uchwała Rady 
Miejskiej z pierwszej połowy lat 90-
tych ustaliły tzw. “północny “  wari-
ant tej trasy , który był korygowany 
kilkakrotnie, zwłaszcza jej przebieg 
w okolicach Wojcieszyna. Od tamtego 
czasu czekano na pieniądze niezbędne 
na rozpoczęcie budowy. Biernie cze-
kano. Okazją do ich zdobycia stało się 
dopiero wejście do Unii Europejskiej, 

ale na miliardy Euro czeka wiele 
gotowych projektów w całym kraju, 
tymczasem nasza obwodnica jest na 
liście rezerwowej. 

25 października b.r. odbyły się 
pierwsze i jedyne jak do tej pory, 
konsultacje Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad (GDDKiA) 
z mieszkańcami gminy w sprawie 
obwodnicy.  Gdyby było ich więcej, 
może nie byłoby tylu emocji, jakie wy-
zwoliły się w trakcie tego spotkania.

Warto w tym miejscu zapytać, co 
zrobił do tej pory Burmistrz w sprawie 
obwodnicy, ile spotkań zorganizował 
z własnej inicjatywy, ile pism wysłał  
do GDDKiA, czy lobbował w Warsza-
wie w tej sprawie?

Jako mieszkaniec Nowogardu i 

jako radny, odnoszę wrażenie, że 
Burmistrz niespecjalnie zabiega o 
interes naszej gminy, zwłaszcza na 
zewnątrz . Robi to, co musi, a nie to, 
co mógłby zrobić. Brakuje chęci czy 
zdolności?

Konsultacje z GDDKiK , o których 
wyżej mowa, są pokłosiem mojej 
wizyty u wicewojewody, o którą 
zabiegałem jeszcze przed wakac-
jami. Spotkanie, m.in.. w sprawie 
obwodnicy odbyło się 03 lipca b.r. w 
obecności  przedstawicieli GDDKiA.  
Tam obecnym zwróciłem uwagę 
na fakt, że radni i społeczeństwo 
Nowogardu są niedoinformowani  
i  czekają na wszelkie wiarygodne 
wiadomości dotyczące obwodnicy.  
Ku mojemu zaskoczeniu,  dyr. Mi-
erzwa z GDDKiA oświadczył, że są 
od dawna gotowi  na  spotkanie ze 
społecznością lokalną i jeśli tylko 
zostaną zaproszeni przez Burmistrza 

lub Przewodniczącego Rady,  przyjadą 
w uzgodnionym terminie.

Tą informacją podzieliłem się z 
wyżej wymienionymi w trakcie po-
siedzenia  Komisji Finansowo-Gos-
podarczej w sierpniu b.r. Dlaczego 
Burmistrz sam nie podjął wcześniej 
takich kroków?

Szanowna koalicjo PSL-PO, jako  
radny z PiS, z Waszej woli będący  w 
opozycji, oczekuję od Was wzięcia 
wreszcie spraw tej gminy w swoje 
ręce.  Pokażcie, co potraficie, wszak 
władza należy do Was  “od  góry  do 
dołu”. Tak sprzyjającą sytuację poli-
tyczną  miało do tej pory  tylko SLD 
- i to mnie martwi…

Jerzy Kaczmarski
Radny Prawa i Sprawiedliwości

EKOFILM ’2008 
im . M acie ja  Łukowskiego
72-200  N owogard, P l. W olności 7
te l.  +  48  (91) 39 -26-283    
fax. +  48  (91) 39 -26-263 e-mail: ndk@ smj.pl

R

Nowogardzki Dom Kultury 
zaprasza 

do uczestnictwa w 

Międzynarodowym Festiwalu Filmów Ekologicznych „EKO-
FILM®’2008” im. Macieja Łukowskiego, 

który odbędzie się w dniach 05.05.-09.05.2008 r. w Nowogardzie

Zwracam się z prośbą o rozpropagow-
anie w Państwa regionie Festiwalu pn. X 
Ogólnopolski i VI Międzynarodowy 
Festiwal Filmów Ekologicznych 
im. Macieja Łukowskiego „EKO-
FILM”® Nowogard‘2008, nad którym 
każdorazowo patronat honorowy 
sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Festiwal nasz to: projekcje filmów 
poświęconych problemom ekologii, 
ochrony środowiska, zagrożeniom i 
koegzystencji człowieka ze światem 
przyrody. To także: Sejmik Ekologiczny, 
różnorodne turnieje wiedzy, konkursy 
plastyczne, wystawy, warsztaty ekolog-
iczne, spotkania pozarządowych grup 
ekologicznych, występy zespołów arty-
stycznych, koncerty, performance itd.

W ramach Festiwalu przeprow-
adzonych będzie wiele konkursów 
do udziału w których serdecznie 
Państwa zapraszamy, a będą to m.in.: 
Międzynarodowy konkurs filmowy, 
Ogólnopolski konkurs na plakat festi-
walowy oraz Międzynarodowy konkurs 
fotograficzny pn. „Natura tworzy, 
człowiek niszczy”. 

Zwycięzcy konkursów otrzymają 
nagrody pieniężne i rzeczowe. Wszelkie 
informacje na temat konkursów (reg-
ulaminy, karty zgłoszeń) jak również 
Festiwalu znajdziecie Państwo na naszej 
stronie internetowej www.ndk.pl

Serdecznie zapraszam.
Z poważaniem

Dyrektor Festiwalu
Mirosława Przybyłek
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SZUKASZ PRACY ?
Chcesz dorobić studiując ?

A może chcesz rozpocząć pracę ?
Nie patrz na swój wiek. 

Elastyczne godziny pracy umożliwiające naukę.
Atrakcyjne wynagrodzenie – płacimy za każdą 

przepracowaną godzinę
Możliwość zdobycia ciekawych doświadczeń

W związku z szybkim rozwojem
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów im. NSZZ Solidarność 

poszukuje pracowników do punktów 
HANDLOWYCH. 

Przyjdź na rozmowę kwalifikacyjną 
15.11.2007 godzina 10.00
16.11.2007 godzina 10.00

Dodatkowych informacji udzielamy pod nr. telefonu
607-339-403 / 607-640-439 lub 091 481 76 44

w obiektywie  Jana korneluka    - Nowogard „wczoraj”
(koło baru mlecznego „ela” stał kiosk ruchu)

Bezpłatne badania 
ortopedyczne

W sobotę 27 października w Szkole 
Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie 
przeprowadzono bezpłatne badania 
ortopedyczne uczniów uczęszcza-
jących do klas I - III. Badane były 
dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2, 
Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły 
Podstawowej w Wierzbięcinie, Szkoły 
Podstawowej w Dhigołęce i Szkoły 
Podstawowej w Żabowie.

Badanie zostało przeprowadzone 
w celu zakwalifikowania uczniów 
do uczestnictwa w gimnastyce ko-
rekcyjnej.

Akcja cieszyła się dużym zainte-
resowaniem rodziców - przebadano 
86 dzieci z wadą postawy. Organi-

zatorami akcji były: Pani Jadwiga 
Kosakiewicz - kierownik NZOZ Pie-
lęgniarstwo w Środowisku Nauczania 
i Wychowania w Nowogardzie Pani 
mgr Lidia Wiznerowicz-Gliwna - 
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 
Pani Bożena Wierszyło - Pielęgniarka 
pracująca w Szkole Podstawowej Nr 
2 Za przeprowadzenie tak wspaniałej 
akcji na rzecz dzieci organizatorzy 
składają serdeczne podziękowanie dr 
n. med. Dariuszowi Laryszowi i dr 
n. med. Marcinowi Ferenc. Podobna 
akcja zostanie przeprowadzona w 
Szkole Podstawowej Nr 4 dnia 17-
11-2007r.

inf. własna

Uwaga znaleziono
12.11.2007r znaleziono 

tablicę rejestracyjną ZGL 0354A
na ul 700-lecia. 

Właściciela prosimy o kontakt z redakcją
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Dwunastego listopada w ramach projektu „Szkoła Równych Szans” 
uczniowie naszej szkoły wybrali się  na spektakl Bałtyckiego Teatru 
Dramatycznego w Koszalinie pt. „Kordian”. Sztuka zaciekawiła 
młodych widzów. O tym jak bardzo im się podobała świadczyły 
długie i gorące brawa po zakończeniu spektaklu. 

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, rafał Nizioł, 
Jagoda dawidson.
Pomoc merytoryczna:małgorzata Łuka.

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz ze środków budżetu państwa 

 

ZDARZYŁO SIĘ W SZKOLE
 
Dziewiątego listopada  w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stani-
sława Staszica w Nowogardzie, odbyło się przedstawienie mające na celu 
uczczenie 89 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczy-
stość zorganizowali uczniowie klasy drugiej Technikum Handlowego, pod 
przewodnictwem Pani Sylwii Antczak. 

Przedstawienie rozpoczęli trzej uczniowie, przedstawiciele trzech 
wielkich mocarstw i państw, Rosji oraz Austrii, rozerwaniem między sie-
bie mapy Polski.
Punktem kulminacyjnym programu był ”motyw pożegnania” żołnierza 
wyruszającego w bój o ojczyznę z żoną oraz cierpienie dziewczyny po 
stracie ukochanego, którym towarzyszyło odśpiewanie pieśni „Pożeg-
nanie” oraz „Rozkwitały pąki białych róż”. Następnie uczniowie złożyli 
kwiaty na przysypanym jesiennymi liśćmi, grobie legionisty.

W trakcie trwania uroczystości recytowano również wiersz „ 
Czarna sukienka” S. Goszczyńskiego, „Polska – moja Ojczyzna” M. Ko-
nopnickiej, „Piosenka o komendancie” A. Oppmana, „Dzieci” E. Słońskie-
go oraz śpiewano patriotyczne pieśni: „Boże, coś Polskę”, „Rota”, „Marsz 
Pierwszej Brygady, „Wojenko, wojenko”. Blask świec, padający na bia-
ło-czerwone flagi oraz delikatny dźwięk melodii bliskich sercu każdego 
patrioty, nadawał uroczystości podniosły i wzruszający nastrój. 

 

HOROSKOP
BARAN – Nie łam się, przecież świat nie kończy się na jednym niepo-
wodzeniu. Człowiek uczy się na błędach, więc wyciągnij jakieś wnioski i 
działaj dalej. Dasz sobie radę. 
BYK – Rozejrzyj się dookoła. Jesień nie musi być nudna. Długie wieczory 
możesz spędzać ze znajomymi lub bliskimi. Czas wolny w ciągu dnia spę-
dzaj aktywnie. 
BLIŹNIĘTA – Za bardzo się przejmujesz. Daj sobie trochę czasu i po-
myśl nad tym, co najbardziej Cię gnębi. A jest tego dużo. Musisz się 
rozerwać i zapomnieć na chwilę o rzeczywistości. Chyba zapomniałeś o 
uśmiechu.  
RAK – Brak ochoty na cokolwiek? Poświęć trochę czasu na relaks. Teraz 
będziesz mógł sobie na to pozwolić, jak jeszcze nigdy wcześniej. Zapo-
mnij o obowiązkach i wypoczywaj.  
LEW – Najgorsze już za Tobą. Teraz będzie już tylko z górki. Dasz sobie 
radę nawet z najtrudniejszymi zadaniami. Teraz nic nie ma wpływu na 
Twoją wydajność w pracy.  
PANNA – Szczęście Ci sprzyja. Nadchodzące dni będą niezapomniane. 
Czeka Cię mnóstwo miłych wrażeń, przeżyć i niespodzianek. Będziesz 
miał niesamowite wspomnienia. 
WAGA – Nic, nawet ulewny deszcz nie jest w stanie zagrozić Twoim 
planom. Sypiesz pomysłami jak z rękawa, więc nuda na pewno Cię nie do-
padnie. Znajomi będą zachwyceni.
SKORPION – To był ciężki tydzień. Nareszcie będziesz miał czas na od-
poczynek. Pamiętaj, aby nie leżeć na kanapie z pilotem w ręku. Aktywnie 
spędzaj czas!
STRZELEC – Wyjdź do ludzi i pokaż się innym. Przyjaciele zapomnieli 
już jak wyglądasz. W weekend musisz wybrać się na jakąś imprezę, bo 
zupełnie zdziczejesz.
KOZIOROŻEC – Chyba przyswajasz tylko jedną zasadę. Pamiętaj, że 
warto czasami spojrzeć na sprawę z tej drugiej perspektywy. Nie każdy, 
tak jak Ty, myśli jednotorowo.  
WODNIK – Tydzień nie zaczął się wspaniale, ale to nie znaczy, że tak 
samo się skończy. Wiesz przecież, że plany często biorą w łeb. Jednak z 
całą pewnością nie będziesz się nudzić. 
RYBY – Czeka Cię nudny tydzień. Przecież sam najlepiej wiesz, że nie 
chce Ci się nawet rozmawiać. Daj sobie trochę czasu, a energia powróci. 
Niczego nie przyspieszaj. 
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P.U.H. GrUNd-maX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

KOMIS RZECZY UŻYWANYCH
- meble

- elektronarzędzia
-sprzęt AGD

- i inne
Osina

pon. – niedziela

9.00 – 17.00

Coraz częściej w naszych pobliskich lasach można zauważyć wyrzu-
cony gruz budowlany oraz  odpady budowlane. Tymczasem  gruz 
budowlany dostarczony na składowiska odpadów komunalnych 
będzie wykorzystywany na miejscu.
W związku z powyższym Celowy Związek Gmin R-XXI przyjmie 

nieodpłatnie gruz budowlany i inne materiały budowlane 
odpadowe na składowisko w Słajsinie. 

Kontakt: tel. 091 39 27121 w godz. od 8 do 15.

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

MONTBUD Sp. z o.o.  

przyjmie 
młodych ludzi do przyuczenia w zawodzie 
o specjalnościach budowlanych takich jak:

• betoniarz • zbrojarz • murarz, tynkarz
• instalator wewnętrznych 

i zewnętrznych sieci sanitarnych
Chętnych prosimy o kontakt osobisty ul. 

Boh. Warszawy 71 Nowogard 
lub telefonicznie 091 39 26 861.

Informujemy, że FIRMA 
GEO-GIS-PROJEKT

Andrzej Siwy, 
ul. Boh. Warszawy 34

zmieniła swoją siedzibę na:
GEO-GIS-PROJEKT Sp. z o.o.

ul. 3 Maja 31 Nowogard
Tel. 091 39 26 622

Srdecznie zapraszamy!

Biuro Usług Finansowych

SKARBIEC
Plac Wolności 9 pok. 413

Kredyt:
• konsolidacyjny • gotówkowy
• hipoteczny • samochodowy

Tel. 695 770 724

NOWO-GLAS
zatrudni
główną księgową 

od początku 2008r.
tel: 091 432 61 22

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Informujemy, że   

13 listopada �007 r.
wtorek w godz. 14.30 -15.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 

Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!
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OG£OSZENIA dRObNE
NIERUCHOMOŚCI

• Zamienię mieszkanie włas-
nościowe 3 pokojowe w blo-
ku plus garaż na dom w No-
wogardzie z dopłatą. 091 39 
21 985.

• Kupię dom w Nowogardzie 
może być połowa lub piętro. 
607 066 425.

• Kupię dom w Nowogar-
dzie, połowę lub piętro. Tel. 
606 265 333.

• Sprzedam mieszkanie czte-
ropokojowe o powierzchni 
67,7 m kw w bloku przy ul. 
15 Lutego. Tel. 0605 423 085 
po godz. 15.00.

• Do wynajęcia mieszkanie 
3 pokojowe, 104 m kw. Tel. 
602 474 266.

• Kupię działkę budowlaną. 
Tel. 513 157 137.

• Trzypokojowe, 63 m kw, par-
ter, cegła, okna PCV, co ga-
zowe, centrum Nowogardu, 
cena do uzgodnienia – sprze-
dam. Tel. 0697 770 237.

• Sprzedam mieszkanie 2 po-
kojowe, 55 mkw na os. Rado-
sław. 691 281 813.

• Sprzedam: brama garażowa, 
uchylna z pilotem, nowa, 
wym. 2,60 x 2,20. Tel. 0693 
368 894.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 
pokojowe 33 m kw, cena 400 
zł ( + czynsz, energia, gaz). 
Tel. 696 588 221.

MOTORYZACJA
• Sprzedam radio cd samocho-

dowe PIONEER DEH-30 MP, 
MP3, pilot, 4x50 W, gwaran-
cja, plus 4 nowe głośniki sa-
mochodowe. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 0605 522 340. 

• Sprzedam VW Passat, 92 r., 
1,9 TD, autoalarm, el. szyber-
dach, hak, RD, dwa komplety 
kół. Tel. 0693 368 894.

• Sprzedam Mazdę 626, rok 
prod. 1996, stan bardzo do-
bry. Tel. 664 747 948.

• Sprzedam sprężyny tylnie do 
Uno, 2 pary + tłumik sporto-

wy. 693 021 097.
• Sprzedam Simson Skuter, 

cena 1600 zł. 605 882 110.

ROLNICTWO 
 

• Karp, lin, kroczek – sprze-
dam. Tel. 091 39 18 297.

• Sprzedam talerzówkę 
podnoszoną ciężką. Tel. 
667 839 291.

• Sprzedam prosiaki 42 szt. za 
2000 zł lub zamienię na trzy 
tony zboża. Tel. 091 39 17 617 
po 20.00.

• Sprzedam warchlaki. Tel. 
604 390 356.

• Sprzedam prosiaki odsadzo-
ne. Tel. 091 39 170 03.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli 

podłogowych i inne drob-
ne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• Józef Durkowski – usługi 
kominiarskie. 091 39 25 969, 
0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 
373 143.

• Transport, przeprowadzki 
– 0604 516 451.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV 
Kosmalski, Nowogard Po-
niatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110, 603 584 553.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 
0604 373 143.

• Pranie tapicerki samocho-
dowej (osobowe, busy, cię-
żarowe, TIR-y). Tel. 0604 
373 143.

• MASAŻ I AKUPRESURA – 
wizyty po uzgodnieniu termi-
nu i godziny z pracownikiem 
Gabinetu Kosmetycznego w 
Nowogardzie, ul. Zielona 3, 
tel. 091 39 20 714. Możliwość 
dojazdu do klienta.

• Tipsy żelowe – tanio – 
609 464 332.

• Spulchnianie gleby glebo-
gryzarką działkowiczom 
oferuje inżynier rolnik, cena 

0,50 zł/ 1 m kw powierzchni 
– do uzgodnienia. Tel. kom. 
600 653 124.

• Wożę piach na budowy. Tel. 
0506 80 18 19.

•  Usługi remontowo-budowla-
ne. Tel. 784 053 493.

• TIPSY – tanio i profesjonal-
nie. Tel. 504 589 679.

• Korekta wad postawy, reha-
bilitacja dzieci i dorosłych. 
Tel. 69 522 42 86.

• Usługi elektryczne, wycią-
ganie pionów i liczników na 
zewnątrz, instalacje miesz-
kaniowe. 660 171 386.

• Usługi ogólnobudowal-
ne i wykończeniowe. 
503 565 262.

• Usługi ciesielsko – dekar-
skie, podbitki, regipsy. Tel. 
669 320 592.

• Fachowo wykonam remon-
ty mieszkań, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, te-
rakota, panele, itp. Tel. 0781 
295 868.

• Montaż ogrodzeń betono-
wych i innych. Tel. 091 39 
72 575, 695 085 470.

• Usługi budowlane: remonty 
mieszkań – kafelki, wykoń-
czenia. 693 021 097.

PRACA
• Firma PPUH Giejbo Gole-

niów zatrudni mechanika sa-
mochodów osobowych. Tel. 
606 948 278, 091 407 33 07.

• Zatrudnię mężczyzn do 
pracy w sklepie meblowym 
w charakterze sprzedawcy. 
Bliższe informacje można 
uzyskać w sklepie meblo-
wym KWADRAT ul. Armii 
Krajowej 49, 72-200 Nowo-
gard. CV wraz z numerem 
telefonu proszę składać w 
sklepie meblowym KWA-
DRAT MEBLE ul. Armii 
Krajowej 49 lub GAMA 
MEBLE ul. Warszawska 9 
lub na e-mail gama76@tlen.
pl.

• Restauracja Przystań zatrud-

ni barmana/barmankę, zna-
jomość języka obcego. Dobre 
warunki płacowe. Tel. 091 39 
20 221.

• Firma zatrudni kierow-
nika sieci sklepów. Tel. 
512 131 575.

• Przyjmę krawcowe do szy-
cia plandek. 0605 276 271.

INNE
• Sprzedam szczenięta pudelki 

miniaturki. 697 992 605.
• Sprzedam szafę chłodni-

czą i wagę elektroniczną. 66 
88 222 56.

• Sprzedam pianino. 091 39 
25 132.

• Cegłę rozbiórkową, ka-
mień polny i trelinkę kupię. 
508 211 575.

• Sprzedam tanio meble skle-
powe uniwersalne na ste-
lażu metalowym + lada. 
662 788 296.

• Sprzedam telefon komórko-
wy Nokia 3220, ładowarka, 
cena 150 zł. Tel. 605 522 340.

• GRZEJNIKI c.o. panelowe, 
2-płytowe, do mieszkania, 
domku, różne rozmiary, 
także nietypowe, nowe i 
używane. Tel. 091 46 00 518 
lub 501 466 467.

• JUNKERSY gazowe, do 
kuchni, łazienki, wersja 
świeczkowa lub elektronicz-
na na gaz ziemny lub pro-
pan, cena od 400 zł. Tel. 091 
46 00 518 lub 0501 466 467.

• ELEKTRYCZNE przepły-
wowe podgrzewacze wody – 
380 V, firmy AEG, Waillant, 
moc 18-21 kw, małe gabary-
ty, idealne do domku, baru, 
cena od 150 zł. Tel. 091 469 
03 38 lub 0501 466 467.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, 
wiszące lub stojące – ogrze-
wanie lub dwufunkcyjne 
(ogrzewanie + ciepła woda) 
używane z gwarancją, serwi-
sowa oraz GAZOWE pod-
grzewacze wody 130-190 li-
trowe, stojące idealne gdzie 
jest kilka łazienek (domek). 
Tel. 091 46 00 518 lub 0501 
446 467.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARd

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

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

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)

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 26 91
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

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 
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i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.
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NOWOGARDZKI

NowoGard - szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
szCzeCiN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

informacja Pks 0�1/3�-�1-887 lub 0�1/4�-�8-315

ważny od �4.0�.�007r.

Nowogard 12.11.2007r.
OFERTY PRACY PUP 

GOLENIÓW, 
FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca 
2. Nauczyciel praktycznej nau-

ki zawodu, nauczyciel przedmi-
otów zawodowych

3. Kucharz
4. Kasjer
5. Piekarz cukiernik
6. Pracownik produkcji
7. Krawcowa
8. Kierownik sieci sklepów
9. Barman – kelner
10. Kierownik  sklepu
OFERTY PRACY Z REJONU
1. Operator ładowarki, op-

eratorów, maszyn, kierowników, 
inżynierów budowy, ( Szczecin)

2. Stolarz - rob.gospodarczy ( 
Kałużna )

3. Traktorzysta, mechanik 
maszyn rolniczych, prac. gospo-
darczy ( Pucice )

4. Elektryk ( Rurka )
5. Pakowacz filetów rybnych ( 

Maszewko )
Ustawa z dnia 20 kwietnia 

2004r. o promocji zatrudnienia 
i instytucji rynku pracy 

( Dz. U. z 2004r. Nr. 99, poz. 
1001 z późn. Zm.) 

Zobowiązuje pracodawców 
do: 

Art. 36 ust. 5, „ Pracodawcy są 
obowiązani na bieżąco informować 
powiatowe urzędy pracy właściwe 
ze względu na siedzibę pracodawcy 
o wolnych miejscach zatrudnienia 
lub miejscach przygotowania za-
wodowego. Informując o wolnych 
miejscach zatrudnienia lub miejs-
cach przygotowania zawodowego, 
pracodawcy nie mogą formułować 
w ymagań dyskr yminując ych 
kandydatów ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę, 
pochodzenie etniczne, narodowość, 
orientację seksualną, przekona-
nia polityczne i wyznanie religi-
jne lub względu na przynależność 
związkową.”

Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca przed 
zatrudnieniem osoby lub powi-
erzeniem jej innej pracy zarobkowej 
jest obowiązany uzyskać od niej pis-
emne oświadczenie o pozostaniu lub 
nie pozostaniu w rejestrze bezrobot-
nych  poszukujących pracy, a osoba 
podejmująca pracę jest obowiązana 
złożyć takie oświadczenie.” 

Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca 
jest obowiązany zawiadomić w 
formie pisemnej, w okresie do 5 dni, 
właściwy powiatowy urząd pracy o 
zatrudnieniu osoby zarejestrowanej 
jako bezrobotna lub o powierzeniu 
jej innej pracy zarobkowej
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GKS Mierzyn – Pomorzanin Nowogard 3:2 (0:0)

Bez punktu po raz 24
Pomorzanin: Piątkowski – Dworak, Nieradka, Skórniewski, Sokulski, Bo-

rowik (70’ Lembas), Pertkiewicz, M. Miklas, Budzich (60’ Wolny), Wielgus, 
Gołdyn.

Bramki dla Pomorzanina: Wielgus, Dworak.

Co z tym Pomorzaninem?
W poprzednim wydaniu naszej gazety opublikowaliśmy list Andrzeja 

Szafrana w sprawie kryzysu w klubie Pomorzanin licząc, że będzie on przy-
czynkiem do dyskusji. Nie zawiedliśmy się, bo już następnego dnia dotarł 
do nas głos Władysława Kubisza, który publikujemy poniżej.

Aktualna tabela:
1.  Vineta Wolin 16 35 33-12
2.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 16 32 24-9
3.  Piast Chociwel 16 31 20-13
4.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 16 29 30-29
5.  Polonia Płoty 16 29 30-30
6.  Sparta Gryfice 15 25 28-18
7.  Odra Chojna 16 24 34-28
8.  KP Police II 16 22 18-20
9.  Kluczevia Stargard 16 21 25-23
10.  Świt Szczecin 16 21 28-33
11.  GKS Mierzyn 16 20 25-25
12.  Stal Lipiany 16 18 24-33
13.  Kłos Pełczyce 16 17 18-25
14.  Arkonia Szczecin 16 16 23-26
15.  Mieszko Mieszkowice 15 15 20-20
16.  Pomorzanin Nowogard 16 0 13-49

W ostatniej kolejce Pomorzanin 
mierzył się z drużyną GKS Mierzyn. 
Na inaugurację tego sezonu rywale 
pewnie pokonali nasz zespół 3:1. 
Teraz jednak przebieg meczu był 
nieco inny. Pomorzanin zagrał w 
miarę przyzwoite spotkanie obej-
mując nawet prowadzenie, co się nie 
zdarzyło od dziewięciu kolejek, czyli 
od 8 września, kiedy nowogardz-
ka drużyna mierzyła się z Orłem 
Trzcińsko Zdrój. Na niewiele to się 
jednak zdało. Drużyna prowadzona 
teraz przez Marka Piątkowskiego w 
meczu z GKS Mierzyn doznała 24 
porażki z rzędu. 

Przy okazji warto wspomnieć o 
powrocie do drużyny trenera V ligo-
wych juniorów Marcina Wolnego.

Choć pierwsza połowa nie należała 
do dobrych widowisk kibice Pomo-
rzanina mogą mieć trochę satysfakcji, 
że ich drużyna przeważała. W 10. 
minucie po dośrodkowaniu z rzutu 
rożnego na głowę Gołdyna piłka 
spadłą pod nogi Wielgusa, który z 
sześciu metrów trafił w bramkarza. 
Pięć minut później gospodarze od-
powiadają uderzeniem z 10. metrów 
w okienko, ale Piątkowski nie dał 
się zaskoczyć i obronił ten strzał. W 
25. minucie Sokulski zagrywa dobre 
podanie do Wielgusa, ten będąc na 
30. metrze i mając przed sobą tylko 
wysuniętego bramkarza zdecydował 
się na przerzucenie piłki nad nim, 
lecz ta minęła bramkę. W 35. minucie 
szczęście dopisuje Pomorzaninowi 
gdy po strzale jednego z zawodni-
ków GKS z 15. metrów piłka trafiła 
w słupek.

Początek drugiej połowy to nadal 
przewaga Pomorzanina, która zostaje 

udokumentowana w 50. minucie. Z 
rzutu wolnego z 25. metrów potężnie 
uderzył Pertkiewicz, piłka odbiła 
się od dwóch słupków i wracała na 
boisko, dopadł do niej Wielgus i 
wpychając ją do siatki zdobył bramkę 
n 1:0. Radość nie trwała zbyt długo. 
Gospodarze rzucili się do odrabiania 
strat i już trzy minuty później zdobyli 
wyrównanie. Jeden z miejscowych 
uderzył z 30 metrów, piłka skozłowała 
przed interweniującym Piątkowskim 
i wpadła do siatki. Po kolejnych trzech 
minutach i stracie piłki w środku pola 
gospodarze przeprowadzają kontrę 
zakończoną strzałem z 35. metrów 
nad wysuniętym Piątkowski. i było 
już 2:1. Odpowiedź Pomorzanina 
była efektowna, ale nie efektywna. W 
60. minucie Sokulski zagrywa w pole 
karne do Gołdyna, ten decyduje się 
na przewrotkę, ale trafia w bramka-
rza. Skuteczniejsi byli gospodarze i w 
65. minucie po strzale z 16. metrów 
padła bramka na 3:1. W 80. minucie 
Dworak przeprowadza indywidualną 
akcję, przebiega z piłką całe boisko 
i zdobywa bramkę na 3:2. Ostatnie 
dziesięć minut to ataki Pomorzanina. 
Przed szansą na wyrównanie stawał 
Wielgus, i Nieradka, ale żaden z nich 
nie zdołał wykorzystać swojej okazji 
i do końca spotkania wynik nie uległ 
już zmianie.

Pozostałe wyniki meczów:
Arkonia Szczecin - KP Police II 

1:0, Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Piast 
Chociwel 0:3, Kluczevia Stargard 
- Odra Chojna 3:2, Polonia Płoty 
- Hutnik EKO TRAS Szczecin 1:0, 
Vineta Wolin - Stal Lipiany 2:0, Kłos 
Pełczyce - Świt Szczecin 0:2.

Andrzej Garguliński

Przyłączając się do dyskusji na temat 
„Pomorzanin-czas zmian” chcę tą drogą 
podzielić się swoimi uwagami na temat 
funkcjonowania Klubu Pomorzanin. 
Mianowicie od kilku lat różnymi 
sposobami staram się zainteresować 
sympatyków Klubu sprawą niestatu-
towego funkcjonowania Klubu, z tego 
też powodu nie ma możliwości zmian 
organizacyjnych w klubie. Przypomi-
nam, że statut jednoznacznie określa, 
że członkiem klubu jest osoba fizyczna 
lub prawna, która złożyła deklaracją 
członkowską, opłaca składki i posiada 
legitymacją.

Taki członek ma prawo uczestniczyć 
w zebraniach sprawozdawczo - wybor-
czych, wybierać i być wybieranym. Bez 
tego warunku wszystkie dotychczasowe 
zebrania z mocy prawa były nieważne.

Zbliża się grudniowe zebranie spra-
wozdawczo - wyborcze i jest jeszcze 
pora, aby wymagania statutowe wpro-
wadzić w czyn.

Jeżeli ten warunek nie będzie spełnio-
ny nie widzę możliwości jakichkolwiek 
zmian.  Nawiązując do wypowiedzi 
pana Andrzeja Szafrana dodaję, że 
możliwości pozyskania dodatkowych 
środków finansowych z poza. budżetu 
gminy istnieją bardzo duże, choćby 
sponsoring zakładów pracy za moż-
liwość reklamowanie, swoich firm na 
stadionie oraz indywidualnych opłat 
poza składką członkowską.

Dla przypomnienia młodszej spo-
łeczności miejscowej podaję, że przez 
okres 10 lat prowadziłem Klub Spor-
towy Budowlani przy PBO Nowogard 
w klasie rozgrywkowej B, następnie 
klasy A oraz w klasie okręgowej. Klub 
Budowlani szkolił również młodzież w 
klasie trampkarzy i juniorów. Niektórzy 
zawodnicy tegoż klubu do obecnej 
chwili grają w Pomorzaninie - choćby 
Marcin Miklas i Krystian Miklas, a w 
Inie Goleniów - Tomek Gołaszewski.

Jak zaznaczyłem na wstępie o statu-
towe prowadzenie Klubu Pomorzanin 
pisałem niejednokrotnie do prasy 
lokalnej oraz podnosiłem ten temat na 
zebraniach Zarządu Klubu, gdy w latach 
90-tych przez jedną kadencją byłem 
członkiem zarządu Pomorzanina.

W kwietniu 2007 roku napisałem list 
otwarty do Przewodniczącego Rady 
Miasta w tej sprawie, aby Rada. Miasta 
wpłynęła na burmistrza i prezesa klu-
bu o przywrócenie właściwych relacji 
członkowskich. Pismo to nie odniosło 
jak dotychczas żadnego skutku. 

W załączeniu przesyłam redakcji 
odpis tegoż pisma, może warto prze-
drukować je na waszych łamach. 

Pisząc ten list pozostaję z nadzieją, 
że do dyskusji przyłączy się szerszy 
ogół naszej społeczności i przyczyni 
się to do tak spodziewanych zmian w 
funkcjonowaniu Klubu.

Ze swej strony uważam, że przy do-
brej organizacji stać nas do występowa-
nia w IV lidze i to w strefie przynajmniej 
środkowej tabeli.

Po zostaję z poważaniem 
Władysław Kubisz 

List otwarty 
do Przewodniczącego Rady Miasta i 

Gminy Nowogard 
Marka Krzywani
Od wielu lat nurtuje mnie problem, 

któremu dawałem nieraz wyraz w 
postaci artykułów do prasy lokalnej, w 
rozmowach z radnymi naszej gminy i 
jak dotąd temat nie został podjęty na 
forum publicznym, a jest obecnie oka-
zja po zmianie składu Rady Miasta, do 
zajęcia się tą sprawą.

Chodzi mianowicie o Ludowy Klub 
Sportowy Pomorzaninm który jest w 
całości dotowany przez budżet gminy, 
a nie postępuje zgodnie ze statutem 
tego związku.

Zarzut jest taki, ze władze klubu 
winny być wybierane przez członków 
klubu, a członkiem klubu jest osoba 
fizyczna lub zbiorowa, która wypełni 
deklarację członkowską, opłaca składki 
i posiada legitymację. Takiego wymo-
gu nie spełnia ani jedna osoba, a od 
przynajmniej dwudziestu lat zebrania 
sprawozdawczo - wyborcze zwoływane 
są poprzez zaproszenia imienne wy-
stosowane do osób wg niewiadomego 
klucza - należy przypuszczać ze osoby te 
są przyjazne prezesowi i dają rękojmię, 
że na nową kadencję w zarządzie nie się 
nie zmieni, szczególnie na stanowisku 
prezesa.

Uważam, że najwyższy czas na de-
mokrację w Klubie Pomorzanin i mam 
nadzieję, że Zarząd Miasta zobowiąże 
obecnego prezesa, aby przed upływem 
kadencji dokonał naboru członków 
klubu (ogłoszenia w prasie lokalnej), 
aby przyszłe zebranie sprawozdawczo 
- wyborcze odbyło się zgodnie ze 
statutem klubu i nosiło przez to cechy 
legalności.

Wielu interlokutorów uważa że zada-
nia stawiane przed klubem są minima-
listyczne, a wyniki sportowe osiągane 
przez zawodników nie są adekwatne do 
nakładów jakie ponosi budżet gminy.

Pozostaję w nadział, że Zarząd Miasta 
poważnie podejdzie do sprawy i demo-
kracja zatriumfuje.

Z poważaniem
Wł. Kubisz
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Przystosowanie się dziecka do przedszkola jest niezwykle trudne zarówno dla 
dzieci, jak i ich rodziców. W celu złagodzenia procesu adaptacyjnego, przez wiele 
miesięcy jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego podejmowane były działania 
integracyjne tj. organizacja tygodnia otwartego, zebrania z rodzicami oraz zabawowe 
spotkania adaptacyjne, które polegały na nawiązaniu ścisłego kontaktu.

Tradycją w naszym Przedszkolu nr1 stał się dzień, kiedy to dzieci zostają uroczyście 
przyjęte do grona przedszkolaków. Uroczystość ,,pasowania na przedszkolaka” dzieci 
2-3-letnich rozpoczęła się prezentacją programu artystycznego przygotowanego 
przez nauczycielki Karolinę Grygowską oraz Renatę Stasiak, w trakcie którego dzieci 
zaprezentowały swoje umiejętności recytatorsko-wokalne. Występ dostarczył wiele 
radości wśród oglądających swoje ,,pociechy” rodziców oraz został nagrodzony 

reklamareklama

RR EKLAMAEKLAMA

banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Nowogard
Tel. 0 605 522 340
e-mail: medmas@wp.pl

Radiowa w
Radio VOX Gryfice 90,7 FM

C M Y K

reklama reklama

.

.

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A

Przedszkolakiem być...

gromkimi brawami.
Aktu pasowania na przedszkolaka 

dokonała dyrektor przedszkola Jolanta 
Jackowiak, a dzieci na pamiątkę otrzy-
mały odznakę ,,Jestem Przedszkolakiem”. 
Uroczystość zakończyła się wspólnym 
poczęstunkiem przygotowanym przez 
rodziców.

Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim rodzicom oraz koleżankom 
z pracy za pomoc w organizacji uro-
czystości. 

do druku podał LMM
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Święto 
Niepodległości

Firma „WAL BUD” 
zatrudni

cieślę – dekarza 
samodzielnego

Firma zapewnia wysokie 
wynagrodzenie.

Kontakt: 604 154 316.

reklama reklama

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A

reklamareklama



DZIENNIK
NOWOGARDZKI2 m - Nr 86 (1624)

reklama

Punkt Konsultacyjny Interwencji Kryzysowej 
przy Parafii św. Rafała Kalinowskiego, 

ul. Jana Pawła II w Nowogardzie
Tel. 662 959 640

czynny 
poniedziałek od 16.00 do 19.00

czwartek od 15.00 do 19.00

Co zrobić z tą wolnością?

Każdą kolejną rocznicę odzy-
skania niepodległości odkrywamy 
jako bogate źródło inspirujące re-
fleksje nie tylko nad naszą historią 
i skomplikowanym losem narodu, 
ale także nad naszą teraźniejszością 
i przyszłością.

Dzień 11 listopada to data - symbol 
nie tylko konkretnego wydarzenia 
89 lat temu, ale także symbol trudu 
i cierpień narodu, który zachował 
własną odrębność i kulturę w okresie 
zniewolenia. Wtedy było to zniewo-
lenie militarne, odebranie osobo-
wości prawnej, walka z polskością z 
zaciętością prowadzona przez obce 
imperializmy. Naród to przetrwał 
płacąc ogromną cenę, cenę życia, 
cenę losu osobistego i zbiorowego. 

Naród przetrwał też później - oku-
pację niemiecką i sowiecką. Ale czy 
to brzemię nie boli, które dotykało 
kolejne pokolenia Polaków, nie po-
zostawiło żadnych śladów w naszej 
narodowej świadomości i w naszej 
mentalności? Czy tylko chwała po-
została? To trudne pytania. Niejed-
nokrotnie „w nocnych rozmowach 
Polaków” próbujemy na nie odpo-
wiedzieć wyczuwając to szczególne 
napięcie jakie istnieje pomiędzy 
zobiektywizowaną prawdą historii 
a psychologicznymi imperatywami 
podtrzymującymi wiarę w sens walki 
o zbiorowe dobro.

Stale na nowo próbujemy też zde-
finiować, odnosząc do okoliczności 
miejsca i czasu, te pojęcia, które 
mają fundamentalne znaczenie dla 
życia narodu, pojęcia patriotyzmu 
czy obowiązku wobec zbiorowości 
narodowej.

Dzisiaj szczególnego znaczenia 
nabiera też konieczność określenia 
się wobec tzw. Europy, na czym ma 
polegać nasze uczestnictwo i w czym 
wyrażać niezbędną indywidualność.

11 listopada, jak co roku, będzie-
my się modlić za Ojczyznę. Obyśmy 
zostali oświeceni czymże ta Ojczyzna 
jest, aby nie utracić tego, co jest kon-
stytutywnym składnikiem poczucia 
wartości Polaków.

Marek Słomski

Święto Niepodległości
Obchody odbędą się w niedzielę 11 listopada.
W programie:
11.00  - msza św. w kościele pw. WNMP
12.00 – złożenie wieńców pod Pomnikiem Kombatantów RP
             i wystąpienie burmistrza Kazimierza Ziemby.
12.15 – zwiedzanie wystawy poswięconej gen. Władysławowi Andersowi 

w Miejskiej          
             Bibliotece Publicznej,
12.30 – koncert w sali widowiskowej NDK – utwory Fryderyka Chopina 

wykonają Kinga Firlej – Kubica i Mikołaj Kubica.
Zapraszamy!

Narodowe Święto 
Niepodległości 

Najważniejsze polskie święto narodowe, obchodzone co roku 11 listopada, 
na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

Dlaczego 11 listopada?
Dnia 11 listopada 1918 roku, po 

123 latach zaborów Polska odzyskała 
wolność. Tego dnia Rada Regencyjna 
przekazała władzę wojskową Józefowi 
Piłsudskiemu. Rozpoczęto przygo-
towania do powołania koalicyjnego 
rządu, w skład którego mieli wejść 
przedstawiciele polskich stronnictw 
politycznych.

Ustanowie-
nie święta

D z i e ń  1 1 
l i s t o p a d a 
ustanowiono 
świętem na-
rodowym do-
piero ustawą z 
kwietnia 1937 
r o k u ,  c z y l i 
prawie 20 lat 
po odzyskaniu 
niepodległo-
ści.

Dzieje ob-
chodów

D o  c z a s u 
w y bu chu  I I 
wojny świa-
towej święto 
obchodzono 
tylko dwa razy 
- w roku 1937 i 1938. W latach 1939-
1944 - podczas okupacji hitlerowskiej 
oficjalne lub jawne świętowanie, 
podobnie jak i każde inne przejawy 
polskości, było niemożliwe.

W roku 1945 władze komunistycz-
ne świętem państwowym uczyniły 
dzień 22 lipca - datę podpisania 
Manifestu PKWN, jako Narodowe 
Święto Odrodzenia Polski.

W okresie PRL święto niepodle-
głości zostało zakazane. Jakiekolwiek 
próby kultywowania obchodów dnia 
11 listopada groziły surowymi sank-

cjami ze strony 
władz.Narodowe 
Święto Niepodle-
głości obchodzo-
ne 11 listopada 
p r z y w r ó c o n o, 
u s t aw ą  S e j mu 
(jeszcze PRL), w 
1989 roku. W III 
Rzeczpospolitej, 
Narodowe Świę-
to Niepodległo-
ści obchodzone 
11 listopada, jest 
najważniejszym 
świętem naro-
dowym Polski. 
Dzień ten jest 
dniem wolnym 
od pracy. Roczni-
cowe uroczysto-
ści mają miejsce 
w wielu polskich 

miastach, jednak największe obchody 
z udziałem najwyższych władz pań-
stwowych odbywają się w Warszawie 
na placu Józefa Piłsudskiego, przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza.

Opr.LMM

Spotkanie z kapitanem 
żeglugi wielkiej

Miejska biblioteka publiczna zaprasza na spotkanie z  Andrzejem Soysalem 
kapitanem żeglugi wielkiej.

Spotkanie odbędzie się w SALI WYSTAWOWEJ Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej w poniedziałek 12 listopada o godz.17.00

Zapraszamy.
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reklama

Wizja lokalna bez sprawców
Na stadionie w Gryfinie gdzie zabito Marka Saję odbyła się wizja lokalna. 

Zabrakło na niej jednak sprawców śmierci mężczyzny.

Sprawcy za lustrem weneckim
Śmierć Marka Saji wstrząsnęła 

nie tylko mieszkańcami okolic No-
wogardu ale i Gryfina. Poniedziałek 
17 września był jego pierwszym 
dniem pracy przy budowie boiska 
na tamtejszym stadionie. Wieczo-
rem, po skończonej pracy wraz ze 
współpracownikami przebywał w 
baraku. W pewnym momencie ba-
rak został obrzucony butelkami po 
piwie. Robotnicy postanowili zwrócić 
uwagę pijanym mężczyznom spoży-
wającym alkohol w pobliskim barze. 
Ci bez wahania ich zaatakowali. Bili 
bez opamiętania. Marek Saja był 
kopany, uderzany koszem na śmieci 
w wyniku czego poniósł śmierć na 
miejscu. Jak ustalono napastnicy 
już wcześniej byli bardzo agresywni, 

próbowali zaatakować innych męż-
czyzn. Wówczas obyło się jednak bez 
bójki. Teraz wiemy, że agresja ich nie 
opuściła i wykorzystali kolejną oka-
zję. Ta już zakończyła się tragicznie. 
Zabili niewinnego mężczyznę, który 
pozostawił żonę i osierocił dziewię-
cioletniego Adriana.

Mężczyźni zostali aresztowani, a 
Prokuratura Rejonowa w Gryfinie 
prowadzi śledztwo. 

W miniony poniedziałek na miej-
scu zbrodni odbyła się wizja lokalna, 
na którą przybyła również rodzina 
zabitego. 

„Chciałbym spojrzeć sprawcom w 
oczy. – mówił ojciec zabitego – Spy-
tać czy dobrze im z tym teraz, czy 
naprawdę chcą teraz nagrody jakiejś 
za to. On po całym dniu harówy był 
wykończony, a oni wyszli z tego baru 
i zażądali krwi i walki. Chłopak był 
wykończony po całym dniu pracy. 
Rozumiem, że gdyby był chuliganem, 
poszedł gdzieś na miasto, zaczepiał to 
sam by sobie guza szukał. On nie był 

taki. Czasami jak pracowaliśmy w lesie 
to on mówił, że jak się nie daje rady to 
trzeba uciekać. Mówiłem: synu, masz 
rację, lepiej uciec. Miałem jednego 
syna, cieszyłem się nim. Myślałem, 
że on mi kiedyś oczy zamknie, a to ja 
musiałem jemu oczy zamykać.”

Jednak ojciec Marka Saji nie miał 
okazji porozmawiać ze sprawcami. 
Tuż po godzinie 17.30 przyjechali 
przedstawiciele Prokuratury, za-
częły się rozmowy ze świadkami, 
pomiary i zdjęcia miejsca zbrodni. 
Dopiero po tym jedna z policjantek 
powiedziała czekającej na chłodzie 
rodzinie zabitego, że sprawcy nie zo-
staną przywiezieni do Gryfina, a jeśli 
Małgorzata Saja, wdowa po Marku, 
chciałaby ich zobaczyć może przy-
jechać następnego dnia o godzinie 

10.00 zobaczyć jednego z nich przez 
lustro weneckie. Okazanie kolejnego 
sprawcy odbędzie się jeszcze dzień 
później, kolejnego jeszcze następne-
go dnia itd. Zaproponowanie czegoś 
takiego czyli codziennego poko-
nywanie niemal 100 km pracującej 
kobiecie mającej na utrzymaniu małe 
dziecko wydaje się co najmniej nie 
na miejscu. Chcieliśmy o tym poroz-
mawiać z prokuratorem Kubiakiem 
prowadzącym sprawę, ten jednak 
stwierdził, że nie może udzielać infor-
macji prasie i odesłał nas do zastępcy 
prokuratora rejonowego. Artur Pęcak 
stwierdził, ze nie zna dobrze sprawy 
i poprosił o kilka dni na zapoznanie 
się z dokumentacją. Dopiero wtedy 
będzie mógł udzielić pełniejszych 
informacji.

To nie było pobicie
Sprawcom postawiono zarzut po-

bicia ze skutkiem śmiertelnym. Grozi 
im do 10 lat pozbawienia wolności. 
Rodzina zabitego jest zszokowana.

„Uważam, że sprawcy powinni być 

sądzeni za zabójstwo. – mówi Małgo-
rzata Saja, która będzie występować 
w procesie w charakterze oskarżyciela 
posiłkowego – Oni zabili mojego 
męża, nie mamy co ukrywać. Wtar-
gnęli na ogrodzony teren. Jeżeli sięgnęli 
po kosz to moim zdaniem sięgnęli po 
narzędzie zbrodni. Przecież mąż 
zmarł na miejscu, nie był zabierany do 
szpitala. Oni wiedzieli co robią.”

„Uważam, że pobicie polega na 
uderzeniu raz czy dwa razy i na tym 
się kończy. Wiele jest takich bójek. 
Marek był bity do momentu aż zmarł. 
Przyjechało pogotowie, przyjechała 
policja, próbowali reanimować, ale nie 
było kogo reanimować. Do tej pory nie 
wiemy zresztą czy ta śmierć nastąpiła 
od razu czy żył jeszcze jakiś czas. To się 
stało tutaj, nie zmarł w karetce pogo-
towia w drodze do szpitala, to się stało 
tu, na miejscu. Uważamy, że to jest 
zbrodnia. – mówi ciocia Małgorzaty 
Saji, dodając, że rodzina będzie do-
magać się zmiany kwalifikacji czynu 
na morderstwo – Gdyby u nas było 
tak jak w Stanach Zjednoczonych żą-
dalibyśmy czterokrotnego dożywocia: 
za zabicie, za osierocenie dziecka, za 
to, że Małgorzata została wdową i za 
ból, który nam sprawili. Jeżeli wyszliby 
z jednego paragrafu trzymałyby ich 
jeszcze trzy. Do końca życie by nie 
wyszli z więzienia. U nas nie ma takiej 
możliwości. Człowiek słyszy: pobicie ze 
skutkiem śmiertelnym do 10 lat. Pani 
prokurator wypowiadała się o nich 
nie jak o przestępcach, mężczyznach, 
mówiła o nich chłopcy. Chłopcy 22-23 
lata?! To są rozwinięci mężczyźni, peł-
noletni, świadomi swoich czynów!”

Bezmyślna agresja grupy pijanych 
mężczyzn sprawiła, że mały chłopiec 
to został osierocony. Dziewięciolatek 

już nigdy nie zobaczy ojca.
„Dziś jest nie tym dzieckiem, którym 

był wcześniej. – opowiada mocno 
zdenerwowana matka chłopca – Był 
dzieckiem beztroskim, a teraz jest za-
mknięty w sobie. Wstaje rano i mówi: 
mamusiu, bardzo bym chciał, żeby 
czas się cofnął, tak ze dwa miesiące. 
Gdy pytam dlaczego, odpowiada: żeby 
tatuś żył. Adrian jest dzieckiem cho-
rym. Jest astmatykiem. Jest uczulony 
na roztocza i dlatego często choruje. 
Zadaje pytania dlaczego inni mają 
tatusiów a ja nie mam. Pyta dlaczego 
ci panowie tak zrobili. Nie umiem mu 
tego wytłumaczyć.”

Sprawcy z dobrych domów
17 września grupa młodych męż-

czyzn z tzw. dobrych domów zabiła 
niewinnego pracownika firmy bu-
dowlanej. Szokujące wydawać by 
się mogło gdyby ktokolwiek szukał 
dla nich jakiegoś usprawiedliwienia. 
A jednak. W miejscu zamieszka-
nia jednego z nich zbierane były 
podpisy mające świadczyć o jego 
nieposzlakowanej opinii, a do tego 
ktoś rozpowszechniał wyssane z 
palca niepochlebne informacje na 
temat ofiary, jakby to miało cokol-
wiek zmienić. Fakty są jednoznaczne: 
sprawcy zaatakowali zmęczonych po 
całym dniu pracy robotników jedne-
go z nich zabijając, innego wyrzucając 
przez płot, jeszcze innych dotkliwie 
bijąc. Ta sama wieść gminna niesie, że 
sprawcy wynajęli dobrych i drogich 
adwokatów. Przeciwko nim stanie 
nienajlepiej sytuowana finansowo 
Małgorzata Saja wspierana prze ro-
dzinę. Czy na to jaka jest sprawiedli-
wość będzie miała wpływ zasobność 
portfela?

AgMałgorzata Saja (pierwsza z lewej) wraz z rodziną czekała na wizję 
lokalną w nadziei, że ujrzy sprawców.
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Otwarte Konkursy Ofert w 
roku 2007 – rozstrzygnięte!       

W roku 2007 Burmistrz Nowogardu ogłosił 3 Otwarte Konkursy Ofert na 
realizację zadań publicznych w Gminie Nowogard. Prezentujemy rozstrzyg-
niecia jakie zapadły po ocenie złożonych projektów. 

I Otwarty Konkurs Ofert. 
Ogłoszony 13 marca br. obejmował 6 

zadań o łącznej kwocie 320 400 złotych – 
Termin składania ofert do 12.04.2007r. 

1. Na realizację zadania publicznego 
Gminy Nowogard dotyczącego prowa-
dzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i 
młodzieży z terenu gminy Nowogard.

Planowane wydatki na powyższe zada-
nie- 25.000 złotych 

2. Na realizację zadania publicznego 
Gminy Nowogard dotyczącego prowa-
dzenia działalności w zakresie wspierania 
przedsiębiorczości i rozwoju gospodar-
czego na terenie gminy Nowogard. 

Planowane wydatki na powyższe zada-
nie- 7.000 złotych.

3. Na realizację zadania publicznego 
Gminy Nowogard dotyczącego prowa-
dzenia działalności w zakresie opieki 
społecznej na terenie gminy Nowogard.

Planowane wydatki na powyższe zada-
nie- 18.000 złotych

4. Na realizację zadania publicznego 
Gminy Nowogard dotyczącego prowa-
dzenia działalności w zakresie ochrony 
zdrowia ludzkiego.

Planowane wydatki na powyższe zada-
nie- 45.000 złotych

5. Na realizację zadania publicznego 
Gminy Nowogard dotyczącego działalno-
ści w zakresie organizacji i upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu.

Planowane wydatki na powyższe zada-
nie- 218.000 złotych

6. Na realizację zadania publicznego 
Gminy Nowogard dotyczącego działal-
ności w zakresie ochrony środowiska na 
terenie gminy Nowogard.

Planowane wydatki na powyższe zada-
nie- 7. 400 złotych

Członkowie Komisji po analizie 
ofert pod względem merytorycznym i 
formalnym zaproponowali, a Burmistrz 
zatwierdził przyznanie dotacji dla na-
stępujących organizacji: 

1. Ognisko TKKF „Wodniak’ – Biegi 
Majowe 2007r, - 15 000 zł – Romuald 
Kowalski,        Andrzej Nowak

2. Centrum Edukacji i Przedsiębior-
czości „PROFIT” – Wspieranie przed-
siębiorczości 

    – 7 000 zł – Barbara Zugaj 
3. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 

Archidiecezji Szczecińsko – Kamień-
skiej 

    – Prowadzenie Punktu Interwencji 
Kryzysowej – 9 000 zł – Marek Słomski

4. Polski Komitet Pomocy Społecznej 
w Nowogardzie – Działalność opieki 
społecznej 

    na terenie Gminy – 9 000 zł – Anna 

Brzost 
5. Fundacja Akademia Europejska Ku-

lice – Kuelz – Moja mała ojczyzna 
    – 1 200 zł – Lisaweta von Zitzewitz
6. Związek Harcerstwa Polskiego 

Chorągiew Zachodnio-Pomorska – Or-
ganizacja 

    zajęć pozalekcyjnych w szkołach – 25 
000 zł – Andrzej Wasiak 

7. Koło pszczelarzy w Nowogardzie 
– Promocja ekologicznych miodów 

    Ziemi Nowogardzkiej – 6 000 zł  - 
Michał Bociarski

8. UKS „Trójka” – Obóz sportowo 
– rekreacyjny – 4 995 zł – Ilona Głębocka, 
Rafał Rożek 

9. UKS „Trójka” – X-ty Ogólnopolski 
Turniej Koszykówki Dziewcząt 

    - 3 800 zł – Ilona Głębocka, Rafał 
Rożek 

10. UKS „Trójka” – Start w Zachod-
niopomorskiej Lidze Koszykówki Mło-
dziczek 

      – 4 600 zł – Ilona Głębocka, Rafał 
Rożek 

11. Ognisko TKKF „Wodniak’ – STRE-
ETBALL Nowogard 2007 

      - 3 000 zł – Romuald Kowalski, 
Andrzej Nowak

12. Klub Motorowy „Cisy” – Motocros-
sowe Mistrzostwa Polski 2007 

      – 90 000 zł – Tadeusz Hołubowski
13. Stowarzyszenie „Pokolenia” – Mi-

strzostwa Polski TAXI – 20 000 zł – An-
drzej Szafran 

W ramach I Otwartego Konkursu Ofert 
udzielono dotacji o łącznej wartości 198 
595 zł. 

Z powodów formalnych odrzucono 
oferty: 

a) NZOZ „INTERMED” Sp. z o.o. w 
Nowogardzie, 

b) Samorządowej Fundacji Opieki Me-
dycznej „Zdrowie” w Nowogardzie, 

c) TKKF „Wodniak” (siatkówka pla-
żowa). 

Z powodu nieosiągnięci wymaganego 
pułapu 70 pkt odrzucono oferty:

a) LUKS „Panorama-Chrabąszcze” 
– 30 pkt, 

b) LKS „Pomorzanin” – 36 pkt, 
c) Stowarzyszenie „Pokolenia” – 2 

pkt, 
d) Miejsko – Gminne Zrzeszenie LZS 

– 62 pkt. 

II Otwarty Konkurs Ofert. 
Ogłoszony 26 kwietnia br. obejmował 3 

zadania o łącznej kwocie 148 005 złotych 
- Termin składania ofert do 28.05.2007r.

1. Na realizację zadania publicznego 
Gminy Nowogard dotyczącego działal-
ności w zakresie ochrony środowiska na 

terenie gminy Nowogard.
Planowane wydatki na powyższe zada-

nie- 1.400 złotych 
2. Na realizację zadania publicznego 

Gminy Nowogard dotyczącego prowa-
dzenia działalności w zakresie ochrony 
zdrowia ludzkiego.

Planowane wydatki na powyższe zada-
nie- 45.000 złotych 

3. Na realizację zadania publicznego 
Gminy Nowogard dotyczącego działalno-
ści w zakresie organizacji i upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu. 

Planowane wydatki na powyższe zada-
nie- 101.605 złotych

Członkowie Komisji po analizie 
ofert pod względem merytorycznym i 
formalnym zaproponowali, a Burmistrz 
zatwierdził przyznanie dotacji dla na-
stępujących organizacji: 

1. LUKS „Panorama – Chrabąszcze” 
– Działalność statutowa Klubu LUKS 
Panorama 

Chrabąszcze - 25 000 zł – Henryk 
Sawicki, Ryszard Posacki

2. Klub Sportowy Oldboje „Bosman” 
Nowogard - Mistrzostwa Europy TAXI 
– 3 000 zł – Andrzej Szafran 

3. Ognisko TKKF „Wodniak” – Siat-
kówka Plażowa 2007 - 3 000 zł – Romuald 
Kowalski, Andrzej Nowak

4. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej 
– Organizacja parafialnej ligi piłki nożnej 
– 8 000 zł – Olgierd Wojciechowicz, 
Marek Słomski

5. UKS „Trójka” – Wakacje na wsi 
– 14 000 zł – Ilona Głębocka, Tomasz 
Szafran 

6. Ognisko TKKF „Wodniak” – IV 
Ogólnopolski Jesienny Turniej Piłki 
Ręcznej - 3 000 zł – Romuald Kowalski, 
Jacek Cieślak

7. LKS „Pomorzanin” – Działalność w 
zakresie organizacji i upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu – 27 000 zł 
– Kazimierz Lembas, 

8. Polski Czerwony Krzyż – Działal-
ność humanitarna, propagowanie Idei 
Honorowego Krwiodawstwa, promocja 
zdrowia i walka z uzależnieniami – 9 000 
zł – Janina Mucek

9. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej 
– Przeprowadzenie badań wyselekcjono-
wanych w wyniku działania punktu in-
terwencji kryzysowej– 8 000 zł – Olgierd 
Wojciechowicz, Marek Słomski

10. Miejsko – Gminne Zrzeszenie LZS 
w Nowogardzie – Organizacja imprez 
z zakresu sportu o rekreacji n terenach 
wiejskich – 3 000 zł – Jan Tandecki 

Z powodów formalnych odrzucono 
oferty: 

a) TKKF „Wodniak” – Bezpieczna 
woda i sport, 

b) Samorządowej Fundacji Opieki Me-
dycznej „Zdrowie” w Nowogardzie, 

W ramach II Otwartego Konkursu 
Ofert udzielono dotacji o łącznej wartości 
103 000 zł. 

III Otwarty Konkurs Ofert. 
Ogłoszony 05 lipca br. obejmował 1 

zadanie o łącznej kwocie 53 000 złotych 
- Termin składania ofert do 03.08.2007r.

1. Na realizację zadania publicznego 
Gminy Nowogard dotyczącego upo-
wszechniania sportu masowego w za-
kresie sekcji piłki nożnej, ręcznej i tenisa 
stołowego. 

Członkowie Komisji po analizie 
ofert pod względem merytorycznym i 
formalnym zaproponowali, a Burmistrz 
zatwierdził przyznanie dotacji dla na-
stępujących organizacji: 

1. LKS „Pomorzanin” – Upowszech-
nianie sportu masowego w zakresie sekcji 
piłki nożnej, ręcznej  i tenisa sportowego 
– 53 000 zł – Kazimierz Lembas, 

Z powodów formalnych odrzucono 
oferty: 

a) UKS „Jedynka” Nowogard, 
b) MGZ LZS Nowogard, 
c) LUKS Panorama Chrabąszcze. 
W ramach III Otwartego Konkursu 

Ofert udzielono dotacji o łącznej wartości 
53 000 zł. 

Burmistrz Nowogardu udzielił w roku 
2007 na realizację zadań publicznych 
gminy dotacji w kwocie 354.595 zł. 
Dotacje zostały przeznaczone na prze-
prowadzenie 24 projektów realizowanych 
przez organizacje pozarządowe w gminie 
Nowogard. 

Wszystkie organizacje, które otrzymały 
dofinansowanie i podpisały umowę z 
Urzędem Miejskim w Nowogardzie mają 
obowiązek sporządzenia sprawozdania 
końcowego ( w razie konieczności częś-
ciowego) z realizacji dofinansowanego 
zadania, do którego należy dołączyć 
kopię artykułów prasowych z informacją 
o przebiegu realizacji projektu oraz kopię 
faktur, list płac i innych dokumentów 
potwierdzających zgodność realizacji 
projektu ze złożoną ofertą. 

W dniu 30 października br. Burmistrz 
Nowogardu powołał Zarządzeniem nr 
82/2007 zespół ds. kontroli realizacji 
zadań publicznych dofinansowanych 
przez Gminę Nowogard w ramach 
Otwartego Konkursu Ofert. W skład 
zespołu wchodzą: Zastępca Burmistrza, 
Skarbnik Gminy, Kierownik Wydzia-
łu EZKiS, Kierownik Wydziału RLiF, 
Zastępca Kierownika Wydziału RLiF. 
Ponadto tego samego dnia wezwano 
organizacje pozarządowe do do złożenia 
sprawozdania (częściowego lub końco-
wego) z wykonywania zadania zgodnego 
z wzorem stanowiącym załącznik nr 
3 do rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 r. 
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). 

Materiał opracowany przez Kierownika 
WRLiF Tobiasza Lubczyńskiego przygoto-
wał do druku LMM 
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Informujemy, że   

1� listopada 2007 r.
wtorek w godz.  1�.�0 - 1�.�0 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 

Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

RR EKLAMAEKLAMA

banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Nowogard
Tel. 0 605 522 340
e-mail: medmas@wp.pl

Radiowa w
Radio VOX Gryfice 90,7 FM

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A
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W Twoje urodziny
Zdrowia, szczęścia 

Ci życzymy.
Pomyślności i radości

Żeby żyć Ci było prościej!
Końskiego zdrowia
Szczerego uśmiechu

Zgrabnego zadu
A przede wszystkim czadu!

Panu Emilianowi
z okazji 30 urodzin

życzą
…

Kochanej mamusi

Danucie 
Proskurnickiej

z okazji 80 urodzin
dużo zdrowia, szczęścia,
samych pogodnych dni,

wiele łask Bożych 
na dalsze lata 

życzą 
córki z mężami, 

wnuki i prawnuki

Dziadku, 
kochamy Cię!

Władysławowi 
Kuczyńskiemu
z okazji 90 urodzin

przysłowiowych 100 lat 
w zdrowiu

życzy wnuczek Roland 
z narzeczoną i rodzicami

Z okazji 60 urodzin najdroższemu mężowi 

Zdzisławowi Wójcikowi 
moc płynących od serca życzeń 

składa 
kochająca żona Irena

Ukochany mężu, przyjacielu drogi
Człowiek bez miłości, Jest bardzo ubogi

A mnie wielkie szczęście spotkało
Bo moje serce Ciebie pokochało

Jesteś dla mnie, Powietrzem i wodą
Jesteś dla mnie, Życiową osłodą

                                                              żona Irena

żyCzeNia

żyCzeNia

żyCzeNia

Zachować we wdzięcznej 
pamięci...

30 października 2007 zmarła ś.p. Jadwiga Reszka – długoletnia dyrektor 
nieistniejącej już Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w 
Jarchlinie. 

Urodziła się w 7 stycznia 1937 r. W 
1956 r. ukończyła Państwowe Liceum 
Pedagogiczne w Słupsku. Początkowo 
przez 11 lat pracowała w powiecie draw-
skim, gdzie przez siedem lat była kier-
ownikiem szkoły. W 1967 r. przybyła na 
ziemię nowogardzką pracując kolejno 
w szkołach w Bagnach, Redostowie i 
Bodzęcinie. Podnosząc swoje kwali-

fikacje zawodowe ukończyła Stu-
dium Nauczycielskie w Szczecinie, 
NURT i złożyła egzamin kwalifika-
cyjny równoważny wyższym studiom 
zawodowym. W 1974 r. powołana 
została na stanowisko dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Jarchlinie. W pracy 
dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi 
kierowała się sumiennością i troską 
o przyszłość swoich uczniów. Jako 
dyrektor wykazywała też wiele troski 
o powierzony obiekt. Pod jej nadzorem 
wykonano wiele prac moderniza-
cyjnych celem poprawy warunków 
nauki dla uczniów, oraz dokonano 
adaptacji budynku na potrzeby miesz-
kaniowe dla nauczycieli. Angażowała 
się także w działalność środowiskową. 
Współdziałała z zakładem opiekuńczym 
i radą sołecką. W 1991 r. odchodząc na 
emeryturę powiedziała:

To były lata pracy z dobrym gronem, 
dlatego też mam wiele  dobrych 
wspomnień. Największe przeżycia? 
Choćby nadanie szkole imienia gen. Wł. 
Sikorskiego w 1984 r. czy też nadanie 
sztandaru w roku następnym. Była 
to pierwsza wiejska szkoła w now-
ogardzkiej gminie, która otrzymała 
patrona.  Przygotowanie  do te j 
uroczystości wymagało wiele wysiłku 
i trwało prawie dwa lata. Wiązała 
się z tym trzyetapowa praca wychow-
awcza. Urządziliśmy Izbę Pamięci 
poświęconą patronowi... Minęło nie 
wiadomo kiedy. Miałam to szczęście, że 
pracowałam z ludźmi zaangażowanymi 
w swej pracy, z którymi potrafiłam się 
porozumieć. Chciałabym im wszyst-
kim podziękować za te wspólne lata, 
za pomoc i współdziałanie. (...) Wiele 
słów podziękowania należy się także 
rodzicom, którzy często wspomagali 
szkołę.

Ceremonia pogrzebowa odbyła 

się 3. 11. 2007 r. na cmentarzu now-
ogardzkim. Oprócz  najbliższej rodziny 
uczestniczyli w niej licznie przybyli 
przyjaciele i pracownicy nowogardzkiej 
oświaty oraz absolwenci SP Jarchlino ze 
sztandarem szkoły. 

Przedstawiciel nauczycieli wygłosił 
następujące słowa:

Żegnamy dzisiaj bliską nam osobę. 
Połączyło nas miejsce pracy. Jej 
życiowym powołaniem była praca nauc-
zyciela. Ś.p. Jadwiga Reszka w połowie 
lat siedemdziesiątych swój los związała 
ze Szkołą Podstawową w Jarchlinie 
obejmując stanowisko dyrektora.

Praca zawodowa była sensem jej 
życia. Najbliższe jej sercu było do-
bro dziecka i środowiska w którym 
pracowała. Wymagająca wobec siebie 
i swoich pracowników nauczyła nas  
sumienności i odpowiedzialności. 
Nauczycielom rozpoczynającym pracę 
przekazała zasady, którymi kierują się 
do dzisiaj. Dzięki jej staraniom szkoła 

otrzymała imię gen. Wł. Sikorsk-
iego i sztandar. Będąc na emeryturze 
utrzymywała kontakt ze szkołą i jej 
pracownikami. Interesowała się losem 
szkoły i wspierała nasze wysiłki w 
obronie szkoły przed jej likwidacją. 
Każdy kto poznał ją bliżej wie, że mógł 
liczyć na jej serdeczność,  oparcie i 
bezinteresowność. 

Choć przenika nas ból rozstania to 
jednak pokrzepiająca jest myśl, że w 
swoim życiu uczyniła tak wiele dobra. 
Niech Bóg bogaty w miłosierdzie wyna-
grodzi wszelkie dobro, które pozostaje i 
żyje w nas. W imieniu wszystkich nauc-
zycieli, którzy pracowali w SP im. gen. 
Wł. Sikorskiego pragnę wypowiedzieć: 
Dziękujemy!!! Pozostaniesz na zawsze 
w naszych sercach i modlitwie.

(we wspomnieniu wykorzystano 
fragmenty rozmowy przeprowadzonej 
przez p. Z. Urbańskiego oraz materiały 
z archiwum WEKiS w Nowogardzie)

ET

Przemoc w rodzinie

Gorzej niż myślimy!
Przypadkowo trafiłem na materiał przedstawiający wyniki przeprowadzonej 

ankiety dotyczącej skali zjawiska przemocy w rodzinie. (Ankietę przeprowadzono 
na zlecenie Stowarzyszenia Nowa Wizja Polski). Wyniki są zatrważające! Z ankiety 
wynika, że 93% respondentów przemocy doświadczyło, lub cały czas doświadcza. 
Najczęściej są to kobiety (64% ), przemocy (w większości psychicznej) doświadcza 
17% mężczyzn. 11% to osoby niepełnosprawne, a 8% to osoby w podeszłym wie-
ku. 

Wszyscy wiemy, że rodzina to pod-
stawowa komórka społeczna, a zatem, 
jeśli źle dzieje się w rodzinie, to jak 
możemy mówić o zdrowym, silnym 
społeczeństwie?

Cały czas pokutuje przekonanie, że 
jeden klaps nie zaszkodzi, że nic złego 
się nie stanie jeśli powie się parę przy-
krych, ostrych słów, że rozbicie talerza 
z przysłowiową zbyt słoną zupą to tylko 
rozładowanie emocji. Wszyscy znamy 
powiedzenie, że jak „chłop baby nie bije 
to jej wątroba gnije”. Ponosimy niepo-
wetowane straty przez takie właśnie 
prymitywne przekonania. Najwyższa 
pora, aby Ustawa o Przeciwdziałaniu 
Przemocy w Rodzinie przestała być 
martwym hasłem! Wszelkie spo-
łeczne postawy wynosimy z domów 

rodzinnych i tam właśnie należy je 
kształtować od pierwszych chwil życia 
obywatela.

Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ze 
od naszej postawy w rodzinie zaczyna 
się …wielka polityka! Zniewolony 
strachem i niską samooceną obywatel, 
zawsze był wygodny dla władzy. Taki 
obywatel to niewolnik, na którego wy-
starczy tupnąć, krzyknąć, któremu wy-
starczy dać jeść na poziomie minimum 
socjalnego, aby był posłuszny. Ale w 
demokratycznym państwie, w państwie 
prawa nie o to chodzi. Polska potrzebu-
je odważnych, znających swoją wartość 
i pewnych tej wartości obywateli, bo to 
ci obywatele stanową o wizerunku kraju 
na międzynarodowej arenie. 

LMM
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Sprostowanie do art. „Obwodnica czy okrężnica? - Ciąg 
dalszy!” (z wtorku 6 listopada 2007 r.)

Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą
Goleniów – Festiwal 
Kabaretowy „Chichot”

 W sobotę 17 listopada wzorem 
ubiegłego roku w sali widow-
iskowej GDK  rozbrzmiewać 
będzie kabaretowy chichot. 
Tego dnia bowiem, miłośnicy tej 
nie najprostrzej sztuki scenicznej 
zaprezentują się w Goleniowie  na:

II  Ogólnopolskim Festiwalu 
Kabaretowym „CHICHOT” 

W konkursowe szranki sta-
nie sześć grup kabaretowych 
wywodzących się z nurtu stu-
denckiego, zdobywców nagród i 
wyróżnień na szeregu festiwalach 
i przeglądach sztuki kabaretowej. 
Formuła konkursowa festiwalu 
przewiduje  przyznanie najlep-
szym w odczuciu widzów   kaba-
retom tytułów :  

- Super     Chichotu   
- Niezłego Chichotu      
- Dobrego Chichotu
- Mniejszych Chichocików 
 W ślad za przyznaniem 

tytułów – najlepsze tego wiec-
zora  kabarety otrzymają na-
grody  p ien iężne ,  k tó rych 

wysokość będzie konsekwencją 
ilości przyznanych im  przez 
widzów głosów. Na wybrane 
przez siebie kabarety publiczność 
stanowiąca tego  wieczora  fes-
tiwalowe jury, głosować będzie 
za pośrednictwem dołączonych 
do karnetrów - kuponów konkur-
sowych. Pula nagród tegoroc-
znego CHICHOTU wynosi 10 
tyś. zł. 

Tegoroczny festiwal poprow-
adzi z właściwym sobie humorem 
znany artysta  polskiej sceny 
kabaretowej JACEK ZIOBRO, 
który w finale konkursowych 
zmagań przedstawi swój program 
autorski.                       

Wszystkich sympatyków golen-
iowskiego CHICHOTU zapras-
zamy już wkrótce po 

zakup karnetów  do Cen-
trum Informacji Turystycznej w 
Bramie Wolińskiej

 ( tel. 0-91  418 95 90 )  
(inf. własna – opr LMM)

Tak mówi stare porzekadło.Tuż 
po ukazaniu się mojego artykułu we 
wtorek 6 listopada br.  otrzymałem 
telelefon od Pana Władysława 
Błażewicza z pretensją, że Jego na 
konsultacjach dotyczących przebiegu 
północnej obwodnicy w Sali kinowej 
- 25 października nie było! 

Fakt, gdy tylko usłyszałem charak-
terystyczny głos Władka, zobaczyłem 
w wyobraźni jego osobę, (kiedyś 
kończyliśmy tę samą uczelnię – 
Akademię Rolniczą w Szczecinie 
i nie widzieliśmy się wiele lat). Już 
wtedy wiedziałem na czym polega 
mój dziennikarski błąd. Od wielu 
lat widziałem tę samą twarz osoby 
na czele grupy PSL-owskiej, (na 
sesjach R.M.) i teraz ta osoba wręcz 
perfidnie wzbraniała mi przekazanie 
mikrofonu w sali kinowej na pseudo-
konsultacjach! 

(Nie znam nazwiska tej osoby 
– widocznej w kadrach filmu z tej 
imprezy!). 

Pan ten zadawał wręcz nieis-
totne długie pytania, oby tylko nie 
przekazać mikrofonu przedstawicie-
lom naszego Stowarzyszenia, którzy 
mogli by powiedzieć niechlubną 
prawdę o północnej obwodnicy! 
Kolego Władku – właśnie z tą 

osobą Ciebie pomyliłem! Rozbroiło 
mnie, a wręcz zadziwiło głośne 
polecenie burmistrza K. Ziemby, 
(który najwyraźniej był podchmieli-
wszy-stałem obok), skierowane 
do podwładnej pracownicy Pani 
Szpilkowskiej, cyt.: „nie daj mu!”. 
Chodziło oczywiście o nic innego, 
tylko o mikrofon, ... i gdzie tu ma być 
mowa o demokracji w naszej gminie? 
Przecież na czele jej powinien stać 
właśnie – burmistrz Nowogardu!

Wracając do Pana Błażewicza, 
skoro poruszyłem temat zieleńców, 
coś tu należy wyjaśnić: faktem jest, że 
wygrał oficjalny przetarg na nowoga-
rdzkie zieleńce i wspomniana w art. 
z 6 listopada suma 1,3 mln zł. (jak 
kiedyś nawet na sesji R.M. wspomniał 
burmistrz) jest rezerwą przeznaczoną 
na cztery lata, w dodatku na zapłatę 
za usługę z Vatem. Stąd roczna suma 
netto, nie jest wcale rewelacyjna jak 
na obsługę wszystkich zieleńców i 
drzew w Nowogardzie. Za oczywistą 
pomyłkę, serdecznie przepras-
zam kolegę Władka Błażewicza i z 
całą sumiennością zwracam Jemu, 
niesłusznie urażony honor!

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony 
Środowiska

Eugeniusz Korneluk

Na pierwszym planie, osoba którą pomyliłem z Panem Błażewiczem 
zabraniająca przekazania mi mikrofonu. 

Widoczne przekazanie mikrofonu swoim ludziom z PSL-u .

KOMISJA EUROPEJSKA 
PRZEKONANA  
–  OWOCE MIĘKKIE 
OBJĘTE DOPŁATAMI!

Polska odniosła sukces i od przyszłego 
roku rolnicy, którzy uprawiają truskawki  
i maliny otrzymają dodatkowe dopłaty. 
Komisja Europejska zgodziła się z naszą 
argumentacją i tymi płatnościami 
zostaną objęci ci rolnicy, którzy 
uprawiają te owoce na powierzchni, co 
najmniej 0,1 ha (10 arów). Dodatkowe 
dopłaty otrzymają także producenci 
pomidorów, które są przeznaczone do 
przetwórstwa. Płatności do tych upraw 
będzie wypłacała Agencja Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Zgodnie z przyjętym prawem wspól-
notowym od roku 2008 w Polsce 
zostały wprowadzone dwa nowe sche-
maty pomocowe w ramach płatności 
bezpośrednich. 

Pierwszy dotyczy płatności z tytułu 
owoców miękkich. Dopłaty będą 
przyznawane rolnikom uprawiającym 
maliny i truskawki na cele przemysłowe 
(dostarczane do przetwórstwa). Dla 
Polski została określona powierzchnia 
referencyjna wynosząca 48 000 ha. 
Rolnicy będą mogli otrzymać max 400 
Euro/ha uprawy malin i truskawek. 
Polska wynegocjowała, aby minimalny 
obszar objęty tą pomocą wynosił 0.1 

ha ( 10 arów). W pozostałych krajach 
UE obszar ten jest większy i wynosi 
aż 0.3 ha. 

Drugim schematem pomocowym 
dla rolników w ramach dopłat 
bezpośrednich jest dodatkowa płatność 
do uprawy pomidorów. Będzie ona 
przyznawana rolnikom, którzy prow-
adzili uprawy pomidorów do przet-
wórstwa, w okresie referencyjnym 
(okres ten będzie ustalony). Koperta 
finansowa dla Polski na ten cel wy-
nosi 6,7 mln Euro. W roku ubiegłym 
w ramach pomocy przyznawanej 
na rynku owoców i warzyw przet-
worzonych pomoc była przyznana 
blisko 2,4 tys. rolnikom zrzeszonym  
w grupach producentów rolnych 
do ponad 171 tys. ton pomidorów 
pr z e my s ł ow ych  ob e j muj ą c ych 
powierzchnię 4,8 tys. ha. O obie 
płatności rolnicy będą mogli ubiegać 
się w ramach płatności do gruntów 
rolnych. Wnioski o takie płatności 
Agencja Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa przyjmuje każdego roku 
od 15 marca. 

Materiał ARiMR – opr LMM
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reklama

 Witamy wśród nas...

Córka Doroty 
i Marcina ur .31.10.07 
z Sąpolnicy

Córka Beaty Olkiewicz 
ur .2.11.07 
z Nowogardu

C ó r k a  A g n i e s z k i 
Sowińskiej ur .2.11.07 
ze Świętoborca

Syn Marty Głazowskiej 
ur. 5.11.07 
z Nowogardu

Coraz częściej w naszych pobliskich lasach można zauważyć wyrzu-
cony gruz budowlany oraz  odpady budowlane. Tymczasem  gruz 
budowlany dostarczony na składowiska odpadów komunalnych 
będzie wykorzystywany na miejscu.
W związku z powyższym Celowy Związek Gmin R-XXI przyjmie 

nieodpłatnie gruz budowlany i inne materiały budowlane 
odpadowe na składowisko w Słajsinie. 

Kontakt: tel. 091 39 27121 w godz. od 8 do 15.

w obiektywie  Jana korneluka    -  z kościelnej wieży - osiedle radosław

Msza święta 
w intencji 

wszystkich zmarłych 
nowogardzkich nauczycieli 

odbędzie się 
w niedzielę 18 listopada 

o godz. 11.00 
w kościele pw. WNMP.

Restauracja OSKAR
zaprasza

na Bal Andrzejkowy
godz. 20.00

- dobra kuchnia
- świetny zespół muzyczny
- udana zabawa do białego rana
Rezerwacja miejsc 
tel. 091 39 20 091.

Przyjmujemy 
zapisy 

na Sylwestra.

Naprawa 
i konserwacja 

podwozi
Mechanika i blacharstwo

Michał Jankowski
wojtaszyce �7

 Tel. 0788 667 9�8, 661 28� 227

reklama reklama
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MONTBUD Sp. z o.o.  

przyjmie 
młodych ludzi do przyuczenia w zawodzie 
o specjalnościach budowlanych takich jak:

• betoniarz • zbrojarz • murarz, tynkarz
• instalator wewnętrznych 

i zewnętrznych sieci sanitarnych
Chętnych prosimy o kontakt osobisty ul. 

Boh. Warszawy 71 Nowogard 
lub telefonicznie 091 39 26 861.

Zakład Karny w Nowogardzie 
72-200 Nowogard ul. Zamkowa 7 

ogłasza aukcję, 
która odbędzie się w dniu 26 listopada 2007 roku 

w siedzibie zamawiającego.
Sprzedawane składniki majątku ruchomego oglądać można na 

terenie garaży zamawiającego w terminie 
od 12 listopada do 16 listopada 2007 r.

Przedmiotem aukcji są:
Samochód marki STAR 200, model 200 10,7 t, nr 

rejestracyjny SZD 747G, rok produkcji 1986.
Wysokość wadium ustala się na kwotę:

Dla aukcji dotyczącej samochodu STAR 200 – 100,00 zł (sto 
zł), które należy wnieść w kasie sprzedającego najpóźniej na 

pół godziny przed planowanym teminem aukcji.
Cena wywoławcza przedmiotu wynosi: dla aukcji dotyczącej 

samochodu STAR 200 – 2000,00 zł (dwa tysiące zł), 
postąpienie wynosi 60 zł.

Zastosowanie mają: par. 14,1 przy czym wadium ustala się na 
5 % oraz par. 21-23 Rozporządzenia RM w sprawie (…) z dnia 

11 sierpnia 2004 r. (DZ.U. Nr 191 poz. 1957).

Biuro Usług Finansowych

SKARBIEC
Plac Wolności 9 pok. 413

Kredyt:
• konsolidacyjny • gotówkowy
• hipoteczny • samochodowy

Tel. 695 770 724

Zarząd Koła Emerytów i Rencistów
przy ZK w Nowogardzie 

Organizuje
w dniu 23.11.2007 r. wieczornicę 
z okazji Święta Niepodległości.

Chętnych zapraszamy, 
prosimy o potwierdzenie swojej obecności,

we wtorki od godz. 11.00 – 13.00 w biurze ul. Zamkowa 7B
oraz pod numerem tel. 091 39 26 077.

Przewodniczący
Jerzy Tębłowski

Bank Spółdzielczy w Goleniowie
ul. Konstytucji 3 Maja 20

72 – 100 Goleniów
zaprasza do składania ofert 

na wykonanie ocieplenia 
części budynku Oddziału Banku w Nowogardzie, ul. 3-go 

Maja 14, oraz  remont klatki schodowej.
Materiały niezbędne do sporządzenia oferty (kosztorys inwes-

torski oraz przedmiar robót) uzyskać można w Sekretariacie 
Banku Spółdzielczego w Goleniowe przy ul. Konstytucji 3-go 
Maja 20, tel. 502 042 762.

Termin składania ofert do 20 listopada 2007 r.

Informujemy, że FIRMA 
GEO-GIS-PROJEKT

Andrzej Siwy, 
ul. Boh. Warszawy 34

zmieniła swoją siedzibę na:
GEO-GIS-PROJEKT Sp. z o.o.

ul. 3 Maja 31 Nowogard
Tel. 091 39 26 622

Srdecznie zapraszamy!

DOM HANDLOWY
„VELES”

zaprasza:
salon glazury,  części samochodowe
pon. – pt. 9.00 – 18.00, sobota 10.00 - 14.00

Nowogard, ul. 5 Marca 7
Tel. 091 39 22 262

Akademia Europejska
w Kulicach

Poszukuje SEKRETARKI 
Język niemiecki pożądany.

Pisemne oferty prosimy kierować 
na adres Akademii:

Nowogard, Kulice 24

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

Sklep ADIX
ul. 700 Lecia 17A

(wejście Delikatesy „Słowik”, 
I piętro)

 • bomki, • ozdoby, 
• stroiki, • szkło 

oraz odzież 
damska, męska, dziecięca
Futerka, kurtki – małe i 

duże rozmiary

NISKIE CENY, 
ZAPRASZAMY

Informacja
W związku ze złożoną informacją do Urzędu Mie-

jskiego przez firmę POLDANOR S.A. w sprawie 
nawożenia pól gnojowicą w obrębie wsi Miętno, 
informuję że na terenach przyległych oraz w re-
jonie osiedla Bema - Leśna w Nowogardzie mogą 
wystąpić uciążliwości zapachowe. Stan ten będzie 
się utrzymywał przez najbliższe dni. Prawidłowość 
nawożenia pól gnojowicą jest kontrolowana przez 
służby ochrony środowiska Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba
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Wesoła Ferajna

PrzedSzkOle Nr1 

WYSTAWA 
„ZWIERZAKI PLUSZAKI”

Zespół śpiewaczy „Wesoła Ferajna” 
rozpoczął swoją działalność w NDK 
w 1994 roku. W jego skład wchodzą 
emeryci i renciści z Nowogardu i 
okolic. Aktualnie zespół to dziesięć 
pań i sześciu panów. Zespół tworzą 
amatorzy, którzy wywodzą się z ro-
dzin muzykujących. Kierownikiem 

zespołu jest Barbara Źróbek, instruk-
tor NDK. Pomimo swojego wieku 
członkowie śpiewają z ogromną 
pasją biorąc udział w Wojewódzkich 
Przeglądach Amatorskiego Ruchu 
Artystycznego w kategorii zespołów 
obrzędowych, za które zespół otrzy-
mał trzykrotnie tytuł laureata oraz w 

tym roku zdobył Grand Prix. W 2004 
roku zdobył Złotą Malwę podczas im-
prezy w Drawsku Pomorskim. Poza 
tym zespół uczestniczy w imprezach 
o randze lokalnej, ogólnopolskiej 
i międzynarodowej, a także bierze 
udział w widowiskach artystycznych 
organizowanych przez NDK. Jeśli 

ktoś gra na jakimś instrumencie, a 
chciałby zostać członkiem zespołu 
powinien skontaktować się z jego 
członkami. Najlepiej za pośredni-
ctwem NDK.

Foto - Spartakiada 
w Wyszomierzu czerwiec 2007

LMM
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Zawody towarzyskie “Tęczaka” 
W ostatnich dniach października na kanale ‘Świniec” w Trzebieszewie 

rozegrano zawody towarzyskie dla członków Koła PZW Tęczak w Now-
ogardzie. 

Z okazji 50 lecia istnienia 
Miejsko Gminnego Koła PZW 

w Nowogardzie 
Zarząd Koła PZW Tęczak składa na ręce prezesa 

p. Edmunda Paszkiewicza życzenia wielu sukcesów 
na niwie działalności Koła oraz wielu pięknych  
wędkarskich przygód dla wszystkich członków 
zrzeszonych w waszej organizacji. 

Zygmunt Heland 
Prezes Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

W wyjątkowo sprzyjających warunkach atmosferycznych rozegrano ostatnie 
tegoroczne zawody wędkarskie Koła PZW Tęczak.  I choć kanał w Trzebiesze-
wie był oblegany przez amatorów świeżej rybki, jak i zawodników z innych 
Kół, nasi zajęli dobre miejsca od strony zawietrznej. Do zawodów ogółem 
stanęło 25 zawodników w tym dwie kobiety i jeden junior. 

Brania, jak zwykle, na każdym stanowisku były zróżnicowane. Jedni po 
godzinie mogli się pochwalić zaledwie jedną rybką, kiedy inni dobijali już 
do 2000 pkt. Gatunkowo także było różnie jedni biczowali wodę za ukleją i 
drobnym krapikiem, kiedy inni taszczyli wypasione, tłuste płocie. 

Ale, jak mówi stare przysłowie, szczęście sprzyja lepszym. A tym lep-
szym po raz kolejny okazał się Kamil Paleta, który pięciometrowym batem 
„nabiczował” 7240 pkt. Warto przypomnieć, że w ubieglym roku Kamil 
zwyciężył z wynikiem 8300 pkt. Na podium zmieścili się także Jerzy Żytko z 
wynikiem 5140 pkt oraz Henryk Tomaszewski 5060 pkt. 

Dalsze miejsca zajeli: IV – Leszek Szczawiński, V - Jan Fedak, VI – Mirosław 
Rybicki, VII – Stanisław Piórko, VIII – Zbigniew Włodek, IX – Władysław 
Fedak, X – Tomasz Adamelak. 

Juniorowi Michałowi Jemilianowiczowi wręczono upominek za udział w 
zawodach. 

Podziękowania dla zarządu i działaczy Koła: Stanisławy Lecijewskiej, Rys-
zarda Patyka, Henryka Marca, Ryszarda Palety, Zenona Chałupniczka, Jana 
Lipskiego oraz Ignaca Marcinkiewicza za sprawną obsługę zawodów. 

Specjalne podziękowanie dla sponsorów: p.p.: Mariana Jeż,, Henryka i 
Andrzeja Grygowskich oraz właścicieli piekarni z Karska Z. Ławniczak i Z. 
Buszty. 

Z wędkarskim pozdrowieniem 
Zygmunt Heland

50 lat Miejsko –Gminnego koła PzW

Jubileuszowe zawody 
wędkarskie

W dniu 28 października br. odbyły się w Kamieniu Pomorskim zawody 
wedkarskie dla upamiętnienia jubileuszu Miejsko-Gminnego Koła PZW 
– Koło bowiem istnieje już 50 lat!

Do zawodów stanęło 60 zawodników w kategoriach senior i junior.
Wyniki – juniorzy:
I m – Damian Korniluk – 2140 pkt,
II m – Jakub szczesniak – 1980 pkt,
III m – Mateusz Korniluk – 620 pkt
Seniorzy:
I m – Rafał Richert – 10080 pkt,
II m – Waldemar Puszcz – 7040 pkt, 
III m – Tadeusz Kozioł – 5060 pkt,
IV m – Kazimierz Rybak – 4960 pkt,
V m – Zygmunt Buszta – 4880 pkt.
Zdobywca I miejsca w kategorii juniorów i zdobywcy trzech pierwszych 

miejsc wśród seniorów otrzymali okazałe puchary. Zawodnicy sklasyfikowani 
do 31 miejsca otrzymali upominki w postaci sprzętu wędkarskiego.

Z okazji 50-lecia wreczono odznaki i medale.
Złotą Odznaką PZW uhonorowano Danutę Rekowską , a Srebrną Odznaką 

PZW
Jana Stępnia. Medale za Zasługi dla Rozwoju Wędkarstwa otrzymali: Bog-

dan Kondratowicz, Tadeusz Kozioł, Jan Tandecki i Zbigniew Kolasa. Liczne 
grono długoletnich czlonków Koła wyróżniono Dyplomami Uznania. Od-
znaczenia i dyplomy wręczał Prezes Zarządu Okręgowego PZW Włodzimierz 
Kornatowski.

Zawody tradycyjnie kończyły kiełbaski z grilla.
Relacja - Henryk Szczupak
Foto – Edward Paszkiewicz

Wygrali, 
odpoczęli

Otrzymaliśmy pozdrowienia od 
Państwa Haliny i Eugeniusza Hein-
richów, którzy spędzili fantastyczny 
weekend w hotelu „Slavia” – nagrodę 
za udział w konkursie Dziennika 
Nowogardzkiego. Dziękujemy i 
zapraszamy do udzialu w kolejnych 
konkursach naszej redakcji.

LMM
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Przyczynek do dyskusji 
o Pomorzaninie

Do naszej redakcji wpłynął list Andrzeja Szafrana w sprawie Pomorzani-
na. Postanowiliśmy go opublikować licząc na to, że stanie się on początkiem 
dyskusji. A jest o czym rozmawiać. Przegrywając 23 mecze z rzędu nowo-
gardzki klub bije najprawdopodobniej rekord wszechczasów. W ZZPN nikt 
przynajmniej nie przypomina sobie podobnej serii. „Nie wiem czy jest jakiś 
historyk, który by to odtworzył. Niektórzy działacze mówili mi, że mamy 
chyba jakiś nowy rekord związkowy, ale ja nie wiem czy to nie jest nawet w 
skali kraju. Chyba nawet w B-klasie trudno byłoby znaleźć coś podobnego. 
Żeby chociaż jakiś remis, a tu nic. Gdyby ktoś pogrzebał w statystykach to 
mógłby być nawet temat do „Księgi Rekordów Guinessa.” Teraz nie jestem w 
stanie odpowiedzieć czy podobna passa miała już miejsce. To musiałby być 
jakiś pasjonat, który się tym zajmuje.” - powiedział Dariusz Królikowski z 
Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej. 

Już w grudniu odbędą się wybory Zarządu klubu. Zapraszamy więc do 
dyskusji o jego przyszłości.

Ag

Pomorzanin – czas na zmiany
Zabierałem się do zabrania głosu 

na temat Pomorzanina od kilku lat, 
ale głównie za sprawą braku dostę-
pu do płyty boiska na stadionie. W 
chwili obecnej jak Klub osiągnął 
największy kryzys w historii mogę 
ten temat poruszyć szerzej.

Problem Pomorzanina to problem 
Zarządu, jest to grupa ludzi, która 
kilkanaście lat temu przejęła stery 
władzy w Klubie i z biegiem czasu 
poczuła się właścicielami drużyny, 
stadionu, domu harcerza jak i część 
działaczy udziela się w LZS.

Czasami odnoszę wrażenie, że pił-
karze to im raczej przeszkadzają. 

Nie są to działacze tylko admi-
nistratorzy wydający społeczne 
pieniądze, gdyby to byli prawdziwi 
działacze to poświęciliby swój czas 
i operatywność, a drużyna piłkarska 
ciągle grałaby w czołówce IV Ligi. 
Już dawno byłoby boisko ze sztuczną 
nawierzchnią, a budynek gdzie są 
szatnie byłby hotelikiem Klubowym z 
szatniami i odnową biologiczną.

Brak wyników nie jest to wina 
głównie zawodników, bo ci sami za-
wodnicy po gruntownych zmianach 
w Klubie i prawidłowo przepracowa-
nego okresu zimowego będą wygry-
wać mecz za meczem.

Receptą na to jest rezygnacja tego 
Zarządu i możliwość kandydowania 
wszystkich chętnych działaczy z 
Nowogardu. Kandydaci do Zarządu 
muszą dysponować czasem i nie mieć 
po kilka lub kilkanaście różnych 
funkcji. Klub z Nowogardu posiada 
to czego brakuje innym Klubom w 
Polsce, ma zabezpieczenie finansowe 
Urzędu Miejskiego, i zawodników do 
grania. Po wyborach nowego Zarządu 
należy wyodrębnić sekcję piłki nożnej 
z Klubu, uchwalić statut adekwatny 
do dzisiejszych czasów, który pozwoli 
na pozyskiwanie środków finanso-
wych z zewnątrz głównie na pracę z 

młodzieżą. Ograniczyć ilość człon-
ków Zarządu, którzy dostaną zakres 
obowiązków i będą z nich rozliczani. 
Zacisnąć współpracę z rodzicami 
grup piłkarskich młodzieżowych.

 Uważam, że figurantów i decyden-
tów w Klubie nie potrzeba. Następnie 
należy dążyć do przeniesienia  naj-
młodszych adeptów piłkarskich do 
szkół poprzez umowę z Kuratorium 
tworząc klasy sportowe, które ma 
coraz więcej miast, nawet Rewal.

Zawiązać współpracę z Pogonią 
Szczecin, pomoże to w kompleksowej 
obustronnej współpracy łącznie z 
ogrywaniem się kilku zawodników 
Pogoni w Nowogardzie.

Do chwili obecnej nikt takiej 
współpracy z nimi nie podjął, bo 
Pogoń dla pozostałych Klubów jest 
rywalem. Drugim pociągnięciem jest 
współpraca z Bosmanem Szczecin, z 
którym współpracuje kilka Klubów 
w województwie i moja drużyna 
Oldbojów.

Browar jest i będzie strategicznym 
sponsorem Pogoni i rozgląda się za 
bazą poza Szczecinem, a Nowogard 
byłby takim wymarzonym miejscem 
dla nich. 

W perspektywie mogą do nas 
przyjeżdżać na obozy i zgrupowania 
drużyny z kraju i zagranicy. Ponadto 
zespół musi posiadać rezerwę, które 
pozwolą ogrywać się zawodnikom 
kończącym wiek Juniora.

Może to być druga drużyna lub 
umowa o współpracy z innym Klu-
bem np. „Dąb” Dębice (czołowy 
zespół A klasy). 

W drużynie musi być powiew 
„świeżej krwi”, albo nowi zawodnicy 
lub trener, wzmocni to rywalizację i 
mobilizację drużyny. Nadmieniam, 
że przed sezonem zaproponowałem 
na trenera Żolika z „Astry” Ustronie 
Morskie, który był w Nowogardzie i 
przedstawiłem go Burmistrzowi, ale 

nikt z nim rozmów nie podjął, a jego 
drużyna jest w tej chwili wiceliderem 
IV Ligi.

Do napisania tych refleksji upo-
ważnia mnie to, że piłką zajmuję się 
kilkadziesiąt lat, a w latach 70-tych i 
80-tych kilkanaście lat prowadziłem 
Klub sportowy „START” Nowogard 
jako trener i Prezes Klubu i wszystkie 
te problemy znam od podszewki.

Mam nadzieję, że po wyborach 
nowych władz w Pomorzaninie jak 
będzie realizowane to co powyżej 
napisałem, to za cztery lata będziemy 
się ocierać o III Ligę. Ponadto będzie 
lepsza współpraca dotycząca dostępu 

do stadionu, a w wakacje w sposób 
zorganizowany zostaną boiska udo-
stępnione młodzieży niezrzeszonej  
poprzez organizację różnego rodzaju 
lig podwórkowych itd.

Myślę, ze pan Burmistrz nie będzie 
dalej bronił Zarządu Pomorzanina jak 
to robił poprzez ubiegłe lata i z takim 
zaangażowaniem jak do dzisiaj broni 
przewodniczącego LZS-ów. Mamy 
dużo świetnych kibiców, którzy ocze-
kują na zwycięstwa i silną drużynę w 
Nowogardzie, a mieszkańcy nie chcą 
się dalej wstydzić za ten Klub.

Ze sportowym pozdrowieniem
 Andrzej Szafran

IV Ogólnopolski Jesienny Turniej Piłki ręcznej 

Zwycięstwo Kusego
W dniach 26-28 października 2007 roku Zespole Szkół Ogólnokształcących 

w Nowogardzie odbył się IV Ogólnopolski Jesienny Turniej Piłki Ręcznej 
chłopców – rocznika 1991 i młodsi”. Zwyciężył Kusy Szczecin.

Podziękownie
W organizacji turnieju bardzo pomogli sponsorzy, bez których bardzo 

ciężko byłoby zorganizować tę imprezę na takim poziomie. A byli nimi: Urząd 
Miejski w Nowogardzie, Starostwo Powiatowe w Goleniowie, Dominik Gołąb, 
Dariusz Szulejko, Andrzej Piątak, Mirosław Chmielnicki, Robert  Augustynek, 
Leszek Cedro, Norbert Dworak, Anna Wojsznis, 

Wszystkim sponsorom oraz osobom, które pomogły przy organizacji 
turnieju pani Joannie Dzikowskiej i panu Tomaszowi Szafranowi serdecznie 
dziękujemy i mamy nadzieję, że współpraca ta będzie nadal kontynuowana. 
Ponadto chcielibyśmy, aby turniej ten był kontynuowany w latach następnych 
podobnie jak inne tego typu imprezy sportowe. 

Szczególne i serdeczne podziękowania dla Pana Leszka Beceli – dyrek-
tora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie za udostępnienie 
sali sportowej. Jako organizatorzy mamy nadzieję, że latach następnych 
współpraca z dyrekcją szkoły będzie się rozwijała w dobrym kierunku z 
korzyścią dla dzieci i młodzieży.

Ze sportowym pozdrowieniem:
  Jacek Cieślak 

Organizatorem turnieju był: Zespół 
Szkół Ogólnokształcących w Nowog-
ardzie w osobie Pana Jacka Cieślaka, 
a współorganizatorem Urząd Mie-
jski w Nowogardzie. W turnieju 
udział wzięło 9 drużyn, zespoły 
grały systemem „każdy z każdym”. 
Po bardzo zaciętej rywalizacji wyniki 
przedstawiają się następująco:

I. MKS KUSY  Szczecin, opiekun 
–Mieczysław Zart  Puchar Starosty. 

II. KS PR „Gwardia” Koszalin, op-
iekun –.Bogusław Ciesielski  Puchar 
Burmistrza. 

III. WKS Śląsk Wrocław opiekun 
–Piotr Korny  Puchar Dyrektora 
ZSO.

IV. KS „Energetyk” Gryfino, op-
iekun –Piotr Kejs ,Arkadiusz Au-
gustyniak.

V. Gimnazjum nr 7 Szczecin, op-
iekun – Artur Rykaczewski.

VI. ZSO  Pomorzanin Nowogard, 

opiekun – Jacek Cieślak.
VII. Gimnazjum Osina  opiekun 

Michał Janik.
VIII. Gimnazjum 24 Szczecin 

Dąbie opiekun Robert Karbownik.
IX. Gimnazjum Publiczne Drawno 

opiekun Robert Kowalewski.
Najlepszym zawodnikiem turnieju 

został Kamil Łakomy (MKS Kusy 
Szczecin), najlepszym strzelcem 
Seweryn Gryszka (Gimnazjum 7 
Szczecin) a najlepszym bramkarzem 
Kacper Marcisz (KSPR „Gwardia” 
Koszalin).

Dodatkowo zespół Energetyka 
Gryfino otrzymał puchar Prezesa 
ZZPR za grę fair-play.

Turniej sędziowali Krzysztof 
Krystkiewicz i Mateusz Krzemień, 
a przy stoliku pomagali im Zosia 
Gwiazdowska, Paweł Łąpieś i Patryk 
Chudyk

(organizatorzy)
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Poradnia Medycyny Pracy 

NZOZ „SANUS” 
pokój. 210 w Przychodni 

(ul. Kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okreso-

we i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWENCI!!! 

CENY PROMOCYJNE!
Rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

Opel - Kozłowski 
zatrudni

sprzedawcę pojazdów 
samochodowych

e-mail: nowogard-ksiegowa@
opelkozlowski.pl

NOWO-GLAS
zatrudni
główną księgową 

od początku 2008r.
tel: 091 432 61 22

KOMIS RZECZY UŻYWANYCH
- meble

- elektronarzędzia
-sprzęt AGD

- i inne
Osina

pon. – niedziela

9.00 – 17.00

KURY NIOSKI
1,5 roczne  

Wyprzedaż!!!
Gospodarstwo Drobiarskie

Żabowo 13
Tel. 091 39 106 66
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OG£OSZENIA 
drObNE

Zadbaj o przegląd 
swojego 

samochodu
na zimę - już czas!

Zadzwoń przyjedź!

NIERUCHOMOŚCI
• Zamienię mieszkanie własnoś-

ciowe 3 pokojowe w bloku plus 
garaż na dom w Nowogardzie 
z dopłatą. 091 39 21 985.

• Kupię dom w Nowogardzie 
może być połowa lub piętro. 
607 066 425.

• Kupię dom w Nowogar-
dzie, połowę lub piętro. Tel. 
606 265 333.

• Sprzedam mieszkanie cztero-
pokojowe o powierzchni 67,7 
m kw w bloku przy ul. 15 Lute-
go. Tel. 0605 423 085 po godz. 
15.00.

• Do wynajęcia mieszkanie 
3 pokojowe, 104 m kw. Tel. 
602 474 266.

• Kupię 2 lub 3 pokoje w Nowo-
gardzie. 091 41 66 760.

• Kupię kawalerkę w Nowogar-
dzie; sprzedam 3 pokojowe 
mieszkanie w Żabówku. 091 
39 106 73.

• Kupię działkę budowlaną. Tel. 
513 157 137.

• Trzypokojowe, 63 m kw, parter, 
cegła, okna PCV, co gazowe, 
centrum Nowogardu, cena do 
uzgodnienia – sprzedam. Tel. 
0697 770 237.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 po-
kojowe. 508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie 2 poko-
jowe, 55 mkw na os. Radosław. 
691 281 813.

• Sprzedam: brama garażowa, 
uchylna z pilotem, nowa, wym. 
2,60 x 2,20. Tel. 0693 368 894.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 po-
kojowe 33 m kw, cena 400 zł 
( + czynsz, energia, gaz). Tel. 
696 588 221.

• Sprzedam działkę budowalną 
30 arów. 697 987 825.

MOTORYZACJA
• Sprzedam radio cd samocho-

dowe PIONEER DEH-30 MP, 
MP3, pilot, 4x50 W, gwarancja, 
plus 4 nowe głośniki samocho-
dowe. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 0605 522 340. 

• Sprzedam Seat Ibiza, poj. 896, 
rok 1995, opłacone do IX. 2008 
r., cena 2100 zł do uzgodnienia. 
Tel. 091 39 21 912.

• Sprzedam felgi stalowe 4 szt. do 
Mercedesa C180 oraz komplet 
opon zimowych z felgami do 
Forda Mondeo. 091 39 25 132.

• Kupię Simson S 51 Enduro z pa-
pierami. 091 39 501 40.

• Sprzedam VW Passat, 92 r., 1,9 
TD, autoalarm, el. szyberdach, 
hak, RD, dwa komplety kół. Tel. 
0693 368 894.

• Sprzedam Mazdę 626, rok 
prod. 1996, stan bardzo dobry. 
Tel. 664 747 948.

ROLNICTWO 
 

• Karp, lin, kroczek – sprzedam. 
Tel. 091 39 18 297.

• Sprzedam talerzówkę podno-
szoną ciężką. Tel. 667 839 291.

• Sprzedam prosiaki 42 szt. za 
2000 zł lub zamienię na trzy 
tony zboża. Tel. 091 39 17 617 
po 20.00.

• Sprzedam warchlaki. Tel. 
604 390 356.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli pod-

łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 
39 22 783, 0660 392 851.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 
373 143.

• Transport, przeprowadzki 
– 0604 516 451.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV 
Kosmalski, Nowogard Ponia-
towskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 
0604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodo-
wej (osobowe, busy, ciężarowe, 
TIR-y). Tel. 0604 373 143.

• Usługi hydrauliczne. 
600 382 214, 091 39 79 109.

• MASAŻ I AKUPRESURA – wi-
zyty po uzgodnieniu terminu i 
godziny z pracownikiem Gabi-
netu Kosmetycznego w Nowo-
gardzie, ul. Zielona 3, tel. 091 39 
20 714. Możliwość dojazdu do 
klienta.

• Tipsy żelowe – tanio – 

609 464 332.
• Spulchnianie gleby glebogry-

zarką działkowiczom oferuje 
inżynier rolnik, cena 0,50 zł/ 1 
m kw powierzchni – do uzgod-
nienia. Tel. kom. 600 653 124.

• Wożę piach na budowy. Tel. 
0506 80 18 19.

•  Usługi remontowo-budowlane. 
Tel. 784 053 493.

• TIPSY – tanio i profesjonal-
nie. Tel. 504 589 679.

• Korekta wad postawy, rehabi-
litacja dzieci i dorosłych. Tel. 
69 522 42 86.

• Usługi elektryczne, wyciąga-
nie pionów i liczników na ze-
wnątrz, instalacje mieszkanio-
we. 660 171 386.

• Usługi ogólnobudowalne i wy-
kończeniowe. 503 565 262.

• Usługi ciesielsko – dekar-
skie, podbitki, regipsy. Tel. 
669 320 592.

• Zlecę cyklinowanie podłóg. Tel. 
669 320 592.

• Fachowo wykonam remonty 
mieszkań, malowanie, szpach-
lowanie, glazura, terakota, pa-
nele, itp. Tel. 0781 295 868.

• Montaż ogrodzeń betonowych 
i innych. Tel. 091 39 72 575, 
695 085 470.

PRACA
• Restauracja „Przystań” za-

trudni sprzatacza/ kę. Tel. 091 
39 20 221.

• Firma PPUH Giejbo Gole-
niów zatrudni mechanika sa-
mochodów osobowych. Tel. 
606 948 278, 091 407 33 07.

• Zatrudnię mężczyzn do pracy 
w sklepie meblowym w cha-
rakterze sprzedawcy. Bliższe 
informacje można uzyskać 
w sklepie meblowym KWA-
DRAT ul. Armii Krajowej 49, 
72-200 Nowogard. CV wraz 
z numerem telefonu proszę 
składać w sklepie meblowym 
KWADRAT MEBLE ul. Armii 
Krajowej 49 lub GAMA MEB-
LE ul. Warszawska 9 lub na e-
mail gama76@tlen.pl.

• Zatrudnię sprzedawczynię. 
603 688 266.

• Restauracja Przystań zatrudni 
barmana/barmankę, znajomość 
języka obcego. Dobre warunki 
płacowe. Tel. 091 39 20 221.

• Zatrudnię dwie osoby przy 
produkcji prefabrykatów be-
tonowych. Tel. 603 633 610 po 
16.00.

• Firma zatrudni kierownika sie-
ci sklepów. Tel. 512 131 575.

• Przyjmę krawcowe do szycia 
plandek. 0605 276 271.

• Potrzebna pani do opieki nad 
dziećmi w godzinach popołu-
dniowych. Tel. 091 39 26 434.

INNE
• Sprzedam stół pingpongowy. 

Tel. 662 216 378.
• Sprzedam piec c.o., drzewo, 

węgiel, moc cieplna 14 kW. Tel. 
600 911 545.

• Sprzedam szczenięta pudelki 
miniaturki. 697 992 605.

• Sprzedam szafę chłodniczą i 
wagę elektroniczną. 66 88 222 
56.

• Sprzedam pianino. 091 39 
25 132.

• Meblościankę Oskar składającą 
się z poszczególnych elementów 
(szafa, witryny, regał z TV, itp.) 
sprzedam. Tel. 0697 16 83 82.

• Cegłę rozbiórkową, kamień pol-
ny i trelinkę kupię. 508 211 575.

• Sprzedam tanio meble sklepo-
we uniwersalne na stelażu me-
talowym + lada. 662 788 296.
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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
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 43

Nadejście listopada
Piękny listopad wszedł zamaszyście!
Z drzewek i z Ewek spadają liście.

Idealista
Patrząc jak śnieżek za oknem błyska,
Cieszył się bardzo idealista.
- O, jakże biało będzie dokoła!
Idealista radośnie wołał.
- W miękkiego puchu śnieżnych prawidłach,
Pomknę wesoło jakbym miał skrzydła!
I na tych skrzydłach – tak dalej wołał –
Niby duch będę krążyć dokoła!
Aż w czystym puchu wynajdę przystań! –
Tak ciągle wołał idealista.
Lecz cóż: śnieg wprawdzie padał z ochotą,
Lecz na chodnikach zmieniał się w błoto.
Idealista spojrzał na chodnik,
Który w kałużach grzęznął tuż przed nim.
Westchnął: - Minęły marzeń rozkosze! –
I zamiast skrzydeł – włożył kalosze...

Trochę starsi, mniej śliczni
Ach, ten urok małego miasteczka,
Ten czar latem kwitnących balkonów...
Te uliczki, którymi od dziecka,
W świat ruszałem, wracałem do domu,
Senny czas się wyrzekał swej roli!
Przystanąwszy bezkarnie, wciąż patrzył,
Jak pędziliśmy traktem topoli –
Zdyszani, życiowi sztubacy...
Z roku na rok wciąż starsi, mniej śliczni,
Z miast „potwory” zjeżdżamy na łowy.–
Wspomnień garść z każdej cichej uliczki
Wywozimy do miast kolorowych.
Oprawiamy je w ramki pamięci,
Niech nas cieszą w niełatwej godzinie...
Koło czasu się kreci i kręci,
Każda chwila ma kolor i imię.

Mariaż
Dzieje tego mariażu zwięźle streścić mogę,
Ona dała mu rękę, on wkrótce dał nogę.

Rozwiązania krzyżówki nr 41 – PO-
WYBORCZE NADZIEJE – nadesłali:

Grażyna Jurczyk (także 39 i 40), Zofia Lep-
ka (Czermnica), Jerzy Siedlecki, Halina Szwal, 
Barbara Bartosik, Józef Górzyński, Magdalena 
Mrówczyńska (Maszkowo), Bogumiła Urtnowska 
(Kulice), Krystyna Zawidzka, Justyna Kosmalska, 
Stanisława Pokorska, Andrzej Leszczyński, Włady-
sława Kubisz, Jerzy Zawadzki (Orzechowo), Teresa 
Młynarska (Słajsino), Franciszek Palenica, Anna 
Florkowska, Maria Olszewska (Brzozowo), Kry-
styna Tretiak (Maszkowo), Agnieszka Skowrońska 
(Strzelewo), Mirosława Rutkowska, Zofia Jezierska 
(Gostomin), Józef Kochelski (Błotno), Bogdana 
Walewska, Magdalena Czupryńska.

Prenumeraty „DN” na grudzień wylosowali:
- Halina Szwal z Nowogardu,
- Maria Olszewska z Brzozowa,
- Justyna Kosmalska z Nowogardu.

Gratulujemy!

Rozwiązania krzyżówki nr 42 
– ZAPŁONĘŁY ZNICZE – nade-
słali: 

Grażyna Jurczyk, Władysława Kubisz, Halina 
Stefańska, Magdalena Czupryńska, Jerzy Siedlecki, 
Józef Górzyński, Halina Szwal, Barbara Bartosik, 
Teresa Powalska, Irena Przybyłek, Rafal Włodek, 
Jerzy Zawadzki (Orzechowo), Andrzej Czarnowski 
(Osowo), Franciszek Palenica, Jolanta Gruszczyń-
ska (Błotno), Maria Gortat (Czermnica), Krystyna 
Tretiak, Stanisława Pokorska,

Adam Stefański, Bogumiła Urtnowska (Kulice), 
Grażyna Kosmalska.

Prenumeraty „DN” na grudzień wylosowali:
- Adam Stefański z Nowogardu, 
- Rafał Włodek z Nowogardu, 
- Jolanta Gruszczyńska z Błotna. 

Gratulujemy! 
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

rOZK£Ad JAZdY PKP 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)

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 
Bezpłatne LO dla Dorosłych - ul. ZIELONA 
 - 091 392 66 91
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych - 3 MAJA  
 - 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
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 02Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 

Nowogard,  Osina. 
Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Karina Czernicka 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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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 PKS
NowoGard - szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
szCzeCiN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

informacja Pks 091/�9-21-887 lub 091/�6-98-�1�

ważny od 2�.06.2007r.

Nowogard 08.11.2007r.
OFERTY PRACY PUP 

GOLENIÓW, 
FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca 
2. Nauczyciel praktycznej nau-

ki zawodu, nauczyciel przedmi-
otów zawodowych

3. Kucharz
4. Robotnik budowlany
5. Specjalista ds. sprzedaży
6. Handlowiec – Informatyk
7. Kasjer
8. Sprzątaczka
9. Kierownik rejonu
10. Piekarz cukiernik
11. Stolarz
12. Krawcowa
13. Pracownik produkcji
OFERTY PRACY Z REJONU
1. Pracownik gospodarczy  

        (Osowo)
2. Sekretarka ( Kulice )
3. Operator ładowarki, op-

eratorów, maszyn, kierowników, 
inżynierów budowy, ( Szczecin)

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. 
o promocji zatrudnienia i insty-
tucji rynku pracy ( Dz. U. z 2004r. 
Nr. 99, poz. 1001 z późn. Zm.) 

Zobowiązuje pracodawców do: 
Art. 36 ust. 5, „ Pracodawcy są 

obowiązani na bieżąco informować 
powiatowe urzędy pracy właściwe 
ze względu na siedzibę pracodawcy 
o wolnych miejscach zatrudnienia 
lub miejscach przygotowania za-
wodowego. Informując o wolnych 
miejscach zatrudnienia lub miejs-
cach przygotowania zawodowego, 
pracodawcy nie mogą formułować 
wymagań dyskryminujących 
kandydatów ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę, po-
chodzenie etniczne, narodowość, 
orientację seksualną, przekonania 
polityczne i wyznanie religijne 
lub względu na przynależność 
związkową.”

Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca 
przed zatrudnieniem osoby lub 
powierzeniem jej innej pracy zar-
obkowej jest obowiązany uzyskać 
od niej pisemne oświadczenie 
o pozostaniu lub nie pozosta-
niu w rejestrze bezrobotnych  
poszukujących pracy, a osoba 
podejmująca pracę jest obowiązana 
złożyć takie oświadczenie.” 

Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca 
jest obowiązany zawiadomić w 
formie pisemnej, w okresie do 5 
dni, właściwy powiatowy urząd 
pracy o zatrudnieniu osoby za-
rejestrowanej jako bezrobotna 
lub o powierzeniu jej innej pracy 
zarobkowej
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I klasa juniorów:
Pomorzanin Nowogard – Pogoń Szczecin 7:0 (0:0)

Juniorzy Pomorzanina 
mistrzem jesieni

Tabela po rundzie jesiennej:
1. Pomorzanin Nowogard 8 24 36-2 
2. Pogoń Nowa Szczecin 8 19 38-10 
3. MKS Ina Goleniów I 8 17 29-6 
4. MKS Ina Goleniów II 8 15 22-15 
5. Orzeł Rega Merida II Mrzeżyno 8 9 9-30 
6. Gryf Kamień Pomorski 8 9 18-21 
7. Pogoń Szczecin 8 7 23-28 
8. Wybrzeże Rewalskie Rewal 8 3 15-52
9. TKKF Stepnica 8 3 9-36

Pomorzanin: Ebert – D. Stachowiak, (60’ Tomporowski), Soska, Marszałek, 
Jutkiewicz, Kuś, Wnuczyński, Dobrowolski (79’ Mazur), Cyran (80’ Jagoda), 
Nosek (75’ Gronowski), M. Stachowiak (Laskowski).

Bramki dla Pomorzanina: M. Stachowiak – 3, Matrszałek – 2, Wnuczyński, 
Nosek.

W minioną sobotę zespół Pomorza-
nina występujący w I klasie juniorów 
wygrał mecz z zawsze groźną Pogonią 
Szczecin, dzięki czemu zakończył 
rundę jesienną z kompletem punktów. 
Siedem zwycięstw z rzędu dało im pięć 
punktów przewagi nad drugą w tabeli 
Pogonią Nową Szczecin i cenne uczucie 
spokoju podczas przerwy zimowej.

Pomorzanin przeważał od początku 
spotkania, ale w pierwszej połowie nie 
mógł znaleźć sposobu na pokonanie 
bramkarza gości. Trzy razy, po strzałach 
Wnuczyńskiego, Noska i Kusia, piłka 
odbijała się od poprzeczki, strzały z 
dystansu (Nosek, M. Stachowiak, Jut-
kieiwcz) mijały bramkę rywali. Nawet 
z sytuacji sam na sam (Nosek, Dobo-
rowolski, Wnuczyński) golkiper Pogoni 
wychodził obronną ręką. Rywale odpo-
wiedzieli tylko raz, w 18. minucie, ale 
strzał z 20 metrów obronił Ebert.

W 30. minucie jeden ze Szczecinian 
ujrzał czerwoną kartkę, ale nawet to nie 
ułatwiło zadania naszym zawodnikom. 
Goście bronili się bardzo skutecznie i 
do przerwy był bezbramkowy remis.

Na początku drugiej połowy obraz 
meczu się nie zmienił. Sam Nosek nie 
potrafił wykorzystać trzech sytuacji 
sam na sam z bramkarzem. Swoje szan-
se marnowali również Kuś i Wnuczyń-
ski. Wynik meczu został otworzony 
dopiero w 61. minucie. Ebert wybił 

piłkę w okolice pola karnego rywali, 
bramkarz Pogoni wyszedł na 16. metr 
by ją wybić, nie zdołał jednak w nią 
trafić i M. Stachowiakowi nie pozo-
stało nic innego jak tylko umieścić ją 
w pustej bramce. Ta akcja rozwiązała 
przysłowiowy worek z bramkami i już 
dwie minuty później Wnuczyński, po 
wrzutce Cyrana, uderzeniem głową 
podwyższa rezultat spotkania. Po kolej-
nych trzech minutach Nosek wreszcie 
wykorzystał sytuację sam na sam z 
bramkarzem i zdobył trzecia bramkę 
dla swojego zespołu. W 70. minucie, 
po uderzeniu z siedmiu metrów, M. 
Stachowiak zdobywa swoją drugą, a 
pięć minut później, wykorzystując sytu-
ację sam na sam, trzecią bramkę i było 
już 5:0. W 80. minucie w sytuacji sam 
na sam znalazł się Marszałek i zdobył 
kolejną bramkę dla Pomorzanina. Trzy 
minuty później nasz obrońca zdobywa-
jąc swoją drugą bramkę ustalił wynik 
meczu na 7:0. Mimo wysokiego pro-
wadzenie Pomorzanin nadal naciskał 
a najbliżej podwyższenia rezultatu był 
Wnuczyński, który strzelił minimalnie 
niecelnie.

Pozostałe wyniki meczów:
TKKF Stepnica - MKS Ina Goleniów 

I 1:6, Pogoń Nowa Szczecin - Gryf Ka-
mień Pomorski 3:2, MKS Ina Goleniów 
II - Wybrzeże Rewalskie Rewal 4:1.

 Andrzej Garguliński

V liga juniorów:
Pomorzanin Nowogard – Arkonia Szczecin 2:1 (1:1)

Wygrana z Arkonią
Pomorzanin: Pozierak – Fijałkowski, Goździk (55’ A. Żywica), Mordzak, 

Paszkiewicz, Wipplinger, Langner, Kasprzyk (55’ D. żywica), Iwaniuk, Gaik, 
Sroka (65’ Bajerski).

Bramki dla Pomorzanina: Kasprzyk, Iwaniuk.

Tabela:
1.  Świt Szczecin 15 36 57-13
2.  Mieszko Mieszkowice 14 30 25-13
3.  Stal Lipiany 15 30 58-34
4.  Vineta Wolin 15 30 55-22
5.  Kłos Pełczyce 15 28 49-19
6.  Piast Chociwel 14 27 34-27
7.  Polonia Płoty 14 26 46-33
8.  Kluczevia Stargard 14 26 44-29
9.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 15 25 43-30
10.  Sparta Gryfice 15 17 22-32
11.  KP Police II 15 16 47-55
12.  Pomorzanin Nowogard 15 15 29-60
13.  Odra Chojna 15 12 21-47
14.  Arkonia Szczecin 15 10 15-59
15.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 15 8 28-56
16.  GKS Mierzyn 15 8 16-60

V ligowi juniorzy Pomorzanina nie 
mogą uznać tej rundy za udaną. Ich 
rówieśnicy grający w Arkoni Szczecin 
spisują się jeszcze gorzej i właśnie to 
było widać na boisku. W meczu tym 
udanie zadebiutował w roli asystenta 
trenera Paweł Sobczak, zawodnik, któ-
ry zastępował nieobecnego na meczu 
Marcina Wolnego.

Od początku spotkania przewaga 
należała do Pomorzanina, goście na-
stawili się na grę obronną i szukanie 
okazji do kontrataków. Pierwsi bramce 
rywala zagrozili gospodarze, ale strzał 
Sroki z rzutu wolnego przeleciał mini-
malnie nad bramką. W 7. minucie piłka 
znalazła już drogę do siatki. Kasprzyk 
minął dwóch rywali i uderzeniem z 
20. metrów zdobył prowadzenie dla 
swojej drużyny. W 13. minucie groźnie 
kontratakowali zawodnicy Arkonii, ale 
nasz bramkarz nie dał się zaskoczyć. W 
32. minucie Pomorzanin mógł pod-
wyższyć prowadzenie. Sroka znalazł się 
sam przed bramkarzem i spróbował go 
przelobować. Ten jakimś cudem zdołał 
odbić piłkę, nasz zawodnik dobił ją, lecz 
tuż przed linią bramkową znalazł się 
obrońca gości i uchronił swój zespół 

przed stratą drugiej bramki. W 40. 
minucie w podobnej sytuacji znalazł 
się Gaik, ale i tym razem bramkarz nie 
dał się pokonać. W odpowiedzi Arko-
nia przeprowadza kolejny kontratak i 
nasz bramkarz w obrębie pola karnego 
faulował szarżującego zawodnika gości. 
Sędzia podyktował rzut karny i do 
przerwy wynik brzmiał 1:1.

Druga połowa nie mogła podobać 
się kibicom. Na boisku panowała ko-
panina. Z tego chaosu dało się wyłowić 
tylko dwa pozytywne momenty. W 60. 
minucie Sroka zagrał do Iwaniuka któ-
ry czubkiem buta posłał piłkę do siatki 
zdobywając prowadzenie. Dziesięć 
minut później Gaik otrzymuje prosto-
padłe podanie, uderza, ale jego strzał 
odbija bramkarz. Dobijając również 
trafił w bramkarza i mecz zakończył 
się wynikiem 2:1.

Pozostałe wyniki meczów:
GKS Mierzyn - Stal Lipiany 0:11, 

Vineta Wolin - Hutnik EKO TRAS 
Szczecin 6:1, Sparta Gryfice - Świt 
Szczecin 1:0, Kłos Pełczyce - Odra 
Chojna 1:3, Orzeł Trzcińsko Zdrój - KP 
Police II 7:2.

 Andrzej Garguliński

Piłkarska wiosna jesienią
W zeszłym tygodniu zakończyła 

się runda jesienna rozgrywek pił-
karskiej V ligi. Jednak za wcześnie na 
przerwę, gdyż w tym roku awansem 
rozegrane zostaną dwa mecze rundy 
wiosennej. Pomorzanin będzie miał 
okazję zrewanżować się GKS Mierzyn 
za porażkę na własnym boisku w 
pierwszej kolejce 1:3. Wówczas nasz 
niedzielny rywal postrzegany był jako 
jeden z silniejszych zespołów V ligi. 
Rozgrywki zweryfikowały ten pogląd. 
GKS Mierzyn nie zdołał wygrać do 
sześciu kolejek i aktualnie z siedem-

nastoma punktami zajmuje dwunastą 
pozycję w ligowej tabeli.

Początek meczu o godzinie 14.00.
Pozostałe mecze kolejki:
Arkonia Szczecin - KP Police II 

Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Piast Cho-
ciwel, Kluczevia Stargard - Odra 
Chojna, Polonia Płoty - Hutnik 
EKO TRAS Szczecin, Vineta Wolin 
- Stal Lipiany, Kłos Pełczyce - Świt 
Szczecin, Sparta Gryfice - Mieszko 
Mieszkowice.

Andrzej Garguliński

Turniej szachowy
W dniu 11.11. 2007. (Niedziela) 

z okazji Święta Niepodległości  o 
godzinie 10. 00 odbędzie się otwarty 
turniej szachowy. Zawody odbę-
dą się w Nowogardzie w świetlicy 
„Pomorzanina” przy Placu Szarych 
Szeregów. Grać będziemy 9 rund po 
15 minut dla zawodnika, kojarzenia 
systemem szwajcarskim za pomocą 

komputera. Zapraszamy wszystkich 
amatorów tej królewskiej gry, a w 
szczególności dzieci i młodzież. Na 
zwycięzców w kategorii „ Junior” i 
„Open” czekają puchary ufundowane 
przez Zarząd M i G LZS , który też 
jest organizatorem turnieju. 

Janusz Kawecki
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�K WADRAT�
ul. Armii Krajowej 49

NOWOGARD
Tel. 091-39-21-470

(po byłej przychodni)

MEBLE
dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

Transport gratis na terenie miasta Serdecznie zapraszamy

ul. Warszawska 9

NOWOGARD
Tel. 091-39-25-476

PIWNICA BIEDRONKA (główne wejście)

Str efy
przyjaznych

cen

NIE PRZEPŁACAJ - KUPUJ TYLKO U NAS

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

TANIE OPŁATY WSZYSTKO - 0.90 PLN

GOTÓWKOWE
HIPOTECZNE i SAMOCHODOWE

KONSOLIDACYJNE

UBEZPIECZENIA FOTO - BOŻENA
72-200 Nowogard
ul. 3-go Maja 48

Tel. 091 39 26 953
Tel.kom. 501 054 706

Na Życie
i Mieszkaniowe

KREDYTY

LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY
Gryfice, ul. Bracka

(środkowy budynek trojaków)
tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00
W SOBOTY 10.00 - 14.00

tel. 091 392 12 77,tel./fax 091 392 56 39

FABRYKA
OKIEN
I DRZWI PCV
Nowogard
ul. 3 Maja 31

Nowogard i okoliceNowogard i okolice 70-423 Szczecin

tel/fax 091 488 54 26

kom.0502 103 432
0501 307 666www.ardom.pl

KUPNO - SPRZEDAŻ

ul. Piłsudskiego 11/2

ARDOM
DOMY NA WSI GRUNTY

MIESZKANIA

CMYK

P.U.H. GrUNd-maX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

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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Koło  Łowieckie “Lis“ 
ma 60 lat!

KALENDARZ IMPREZ
9.11.2007 Dyskoteka dla młodzieży 17.00 do 21.00
9.11.2007 Dyskoteka w rytmach lat minionych od 21.00
10.11.2007 Dyskotekę poprowadzi DJ BOREK Iguana 21.00 do 5.00
16.11.2007 Dyskoteka dla młodzieży 17.00 do 21.00
17.11.2007 Dyskotekę poprowadzi DJ SPEED (Champion Chojna) 
21.00 do 5.00
23.11.2007 Dyskoteka dla młodzieży 17.00 do 21.00
24.11.2007 Dyskotekę poprowadzi DJ MARWEL (Coco cabana) 
21.00 do 5.00
30.11.2007 Dyskoteka dla młodzieży 17.00 do 20.30
30.11.2007 Zabawa Andrzejkowa – Dyskotekę poprowadzi DJ SPE-
ED (Champion Chojna) 21.00 do 5.00
01.12.2007 Dyskotekę poprowadzą sławni DJ-eje 21.00 do 5.00

KONKURSY 
NAGŁOŚNIENIE 6000 Wat

Chętnych na dyskotekę dowiozą podstawione busy- dowóz gratis
21.30 Przystanek przy Nadleśnictwie (Radosław)
21.35 Przystanek Skład Węglowy
22.00 Przystanek koło ratusza
23.00 Przystanek przy PKP
23.10 Przystanek koło ratusza
24.00 Przystanek przy PKP
24.05 Przystanek koło ratusza
Osoby spoza Nowogardu pragnące dojechać na dyskotekę prosimy 
o kontakt telefoniczny. 

Zatrudnimy barmanki i barmanów

Nowogard, ul. Gen. Bema 43/44
Rez. i info tel. 0513 466 161
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kaleNdariUm
6 lisToPada
imieniny: Anita, Bogdana, Feliks, Hieronim, 
Kalinik, Krystyna, Leonard, Leonarda, Mela-
niusz, Nonnus, Teobald, Trzebowit, Walenty, 
Walentyn i Ziemowit

7 lisToPada
imieniny: Achilles, Amaranta, Antoni, En-
gelbert, Florencjusz, Herkulan, Hezychiusz, 
Karina, Longin, Longina, Melchior, Nikander, 
Nikandra, Piotr, Przemił, Rufus, Wilibrord, 
Wincenty i Żelimir.

8 lisToPada
imieniny: Bogdan, Bogodar, Bogudar, Bohdan, 
Bożdar, Bożydar, Godfryd, Gotfryd, Jan, Józef, 
Klaudiusz, Klarus, Marcin, Maur, Paweł, Sewer, 
Sewerian, Sędziwoj, Symforian, Symforiana, 
Symplicjusz, Symplicy, Wiktoryn i Wilehad.

Kronika policyjna 

Przy okazji 25 lat
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Nowogardzie

szczere podziękowania za wsparcie
udzielone w trudnych chwilach życia

Wszystkim Pracownikom
składa wdzięczna

Barbara Truszyńska z synami
Mateuszem i Bartoszem

Dziękujemy, że pochyliliście się nad nami

Niech ten radosny dzień
na zawsze Twe troski

odsunie w cień.
I niech się śmieje 
do Ciebie świat,

blaskiem szczęścia 
i długich lat

Grażynie Kądziela
z okazji urodzin

najserdeczniejsze życzenia
składają

Gosia i Zbyszek
Kaletowie

życzeNia życzeNia

W poniedziałek zgłoszono kra-
dzież złomu z terenu gorzelni miesz-
czącej się przy ulicy Bema.

We wtorek nieznani sprawcy usiło-
wali włamać się do remizy strażackiej 
w Wyszomierzu. Jednak zdołali tylko 
wybić szybę niczego nie kradnąc.

W środę na ulicach naszego miasta 
patrol policji zatrzymał Tomasza C. 
jadącego motorowerem. Badanie 
wykazało, że miał on około 2 promili 
alkoholu w wydychanym powietrzu.

Włamano się również do miesz-
kania przy ulicy Monte Cassino. Po 
wyważeniu skrzydła okna złodziej 
skradł laptop dell wartości 1000 zł.

Tego dnia policjanci zostali poin-
formowani, że przy ulicy Górnej leży 
potrącona przez samochód sarna. Do 
podobnej kolizji z dziką zwierzyną 

leśną doszło w okolicy Kikorzy. O tej 
porze roku policjanci podobne zgło-
szenia otrzymują 2-3 razy dziennie 
stąd apel do kierowców o większą 
uwagę potrzebną szczególnie w okre-
się gdy tak szybko zapada mrok. War-
to przy okazji przypomnieć pieszym, 
szczególnie tym poruszającym się 
poza terenem zabudowanym o tym 
jak ważne jest posiadanie przy sobie 
elementów odblaskowych, które 
mogą uchronić przed tragedią.

W piątek zgłoszono włamanie do 
barakowozu znajdującego się na pla-
cu budowy przy ulicy Kochanowskie-
go. Złodzieje skradli elektronarzędzia 
wartości kilku tysięcy złotych.

W sobotę z zaparkowanego przy 
ulicy Leśnej samochodu marki merce-
des skradziono tablice rejestracyjne.

Między Błotnem a Zakłodziem 
skradziono 300 metrów napowietrz-
nej linii telekomunikacyjnej. Zło-
dzieje zdążyli na miejscu zdjąć nawet 
otulinę.

O godzinie 21.15 anonimowa 
kobieta poinformowała policjantów, 
że po środku Placu Wolności jeździ 
czerwony fiat punto. Gdy na miejsce 
przyjechał patrol, kierowca fiata 
zaczął uciekać w kierunku Dobrej 
łamiąc po drodze kilka przepisów o 
ruchu drogowym. Policjanci poin-
formowali swych kolegów z Dobrej 
i tamtejszy patrol próbował zatrzy-
mać pirata drogowego. Ten jednak 
nie zważając na to jechał dalej, a 
gdyby interweniujący policjant nie 
uskoczył w bok mogłoby dojść do 
tragedii. Czerwone punto wjechało 

na drogę do Chociwla i sprawę prze-
jęli policjanci ze Stargardu, którzy 
w okolicy tej miejscowości zdołali 
go zatrzymać. Badanie wykazało, 
że mężczyzna był nietrzeźwy i miał 
ponad 1 promil alkoholu.

W niedzielę zgłoszono włamanie 
do samochodu daewoo lanos za-
parkowanego przy ulicy 3. Maja. Po 
wybiciu szyby złodziej skradł radio-
odtwarzacz wartości 700 zł.

Zgłoszono również kradzież ośmiu 
drzewek rosnących na jednaj z dzia-
łek przy ulicy 15 Lutego. Właściciel 
oszacował ich wartość na 96 zł.

Ag

Akcja „Znicz” w Nowogardzie

Było spokojnie
Plan rewitalizacji 
ponownie na Sesji  

Dnia 30 października br. odbyło 
się spotkanie zespołu zadaniowego 
ds. Rewitalizacji w Sali Ślubów USC. 
Spotkanie dotyczyło wprowadzenia 
uwag i zastrzeżeń, jakie mieli Radni 
do Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Nowogard na lata 2007-2013 
na wrześniowej Sesji Rady Miejskiej.  
Na spotkanie został zaproszony Pan 
Krzysztof Dąbrowski, kóry brał czyn-
ny udział w pracach nad Lokalnym 
Programem Rewitalizacji i przedsta-
wił najnowszą wersję dokumentu po 
wprowadzeniu ww. uwag. 

Zespół jednogłośnie stwierdził, iż 
obecność przedstawiciela instytucji 
przygotowującej powyższy dokument 
jest niezbędna podczas najbliższej 
sesji, gdzie Lokalny Plan Rewitalizacji 
zostanie po raz kolejny przedstawio-
ny do przyjęcia przez Radę Miejską

Inf. WRLiF 
opr. LMM

Wymień dowód – czas nagli!
Przypominamy, że nieubłaganie zbliża się termin utraty ważności „ksią-

żeczkowych” dowodów osobistych. Stracą one ważność z dniem 31 marca 
2008 roku, ale wnioski o wymianę można składać tylko do 31 grudnia br.

Urząd Miejski w Nowogardzie 
pragnie przyspieszyć akcję i  w tym 
celu w każdą sobotę od dnia 3 listo-
pada do 30 listopada 2007r. przyj-
mowane będą wnioski o wymianę 
dowodu osobistego. Biuro Dowodów 
Osobistych pokój nr 11 będzie czynne 
w godzinach od 8.00 do 14.00

Wymagane dokumenty:
1. Prawidłowo wypełniony wniosek
2. Dwie jednakowe aktualne foto-

grafie (3,5x4,5 cm), lewy półprofil z 
widocznym całym lewym uchem

3. Odpis skrócony aktu urodzenia 
(w przypadku osób urodzonych poza 
Nowogardem) 

4. Odpis skrócony aktu małżeństwa 
z adnotacją o aktualnie używanym 
nazwisku (dot. osób, które zawierały 
związek małżeński poza Nowogar-
dem) 

5. Dowód wpłaty opłaty 30 zł za 
wydanie dowodu osobistego – opłatę 

należy uiścić w kasie urzędu lub na 
rachunek Urząd Miejski w Nowogar-
dzie, Bank PEKAO S.A.  o/ Nowogard 
nr rachunku:  

681240 3884 1111 0000 4209 2441
6. W przypadku wymiany dowodu 

należy okazać do wglądu posiadany 
już dowód.

7. Na żądanie pracownika należy 
również okazać ważny polski pasz-
port, jeżeli zaistnieją wątpliwości, co 
do obywatelstwa wnioskodawcy. 

Złożenie wniosku o wymianę 
dowodu osobistego, jak i odbiór wy-
produkowanego dowodu osobistego 
wymaga osobistego stawiennictwa 
wnioskodawcy w urzędzie. Nato-
miast do osób obłożnie chorych 
czy niepełnosprawnych, udadzą się 
urzędnicy, po uprzednim zgłoszeniu 
takiej konieczności.

Opr. LMM

Nowogardzcy policjanci podsumo-
wali trwającą od środy do niedzieli 
akcję „Znicz”. W tym roku było 
wyjątkowo spokojnie.

Plaga wypadków i pijanych kie-
rowców na szczęście w tym roku nas 
ominęła. Policjanci ujawnili tylko 
dwóch kierowców jadących na po-
dwójnym gazie. W środę zatrzymano 
nietrzeźwego motorowerzystę a w 
sobotę ścigano pijanego pirata drogo-
wego (czytaj w „Kronice policyjnej”). 
Poza tym nałożono cztery mandaty 
dla osób nieprzestrzegających prze-
pisów ruchu drogowego w rejonie 
cmentarza. W czasie trwania akcji 
odnotowano kilka kolizji, ale trudno 
powiedzieć by były one związane z 
czwartkowym świętem.

Od środy do niedzieli nowogardzcy 
policjanci pełnili 49 służb.

Ag
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Obwodnica pod znakiem ?
Środki na modernizację gospodarstw

Wszyscy zdążą 
złożyć wnioski

Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa od 9 listopada 
2007 r. rozpoczyna przyjmowanie 
wniosków na działanie „Moder-
nizacja gospodarstw rolnych” w 
ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Wielkość środków przeznaczo-
nych na to działanie w 2007 roku 
wynosi 360 258 236 euro, co sta-
nowi około 1,36 miliarda złotych. 
Środki na to działanie wraz z po-
działem na województwa zostały 
opublikowane w rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z 19 października 2007 roku „w 
sprawie podziału środków Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013.”, (Dz.U. Nr. 201 
z 30 października 2007 roku poz. 
1460).Województwo zachodnio-
pomorskie ma do podziału 11 312  
109 euro. Do przeliczenia środków 
z euro na złotówki należy przyjąć 
kurs wymiany, 1 euro = 3,7785 
zł. ARiMR szacuje, że w ramach 
tego naboru Oddziały Regionalne 
przyjmą w całej Polsce około 20 
000 wniosków. Wszyscy zaintere-
sowani działaniem– Modernizacja 
gospodarstw rolnych, którzy chcą 
złożyć wnioski będą mieli taką 
możliwość. 

ARiMR poda do publicznej wia-
domości informację, do kiedy będą 
przyjmowane wnioski na moderni-
zację gospodarstw rolnych. Decyzja 
taka w sprawie każdego regionu 
będzie podejmowana, gdy suma 
środków, o które ubiegają się rol-
nicy w złożonych wnioskach prze-
kroczy 120% kwoty przeznaczonej 
dla danego województwa, Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa poda tę informację do 
publicznej wiadomości. Dzień 
roboczy następujący po dniu, w 
którym podana zostanie taka in-
formacja, będzie ostatnim dniem 
przyjmowania wniosków w danym 
regionie. Termin zakończenia 
przyjmowania wniosków na mo-
dernizację gospodarstw rolnych 
w każdym województwie może 
być inny. Informacje docierające 
z Oddziałów Regionalnych wska-
zują, że różne jest zainteresowanie 
tym działaniem w poszczególnych 
regionach. 

Oddziały Regionalne ARiMR 
będą 9 listopada pracowały do 
godziny 22, a jeżeli będzie taka 
potrzeba to nawet dłużej. Zostaną 
stworzone dodatkowe stanowiska 
do przyjmowania wniosków. Każdy 
Oddział ARiMR, w zależności od 
specyfiki regionu, stworzy nawet 
30 – 40 stanowisk, które będą ob-
sługiwały rolników składających 
wnioski. Każdy Odział Regionalny 
będzie przygotowany do przyjęcia 
w ciągu jednej godziny do 300 
wniosków. 

W wielu miastach wojewódz-
kich przed Oddziałami Agencji 
osoby zainteresowane złożeniem 
wniosków wpisują się na listy. 
Wyznaczone osoby pełnią dyżury 
i czuwają na tym, aby nowo zgła-
szający się rolnicy, byli wpisywani 
na kolejnych miejscach na tej liście. 
Członkowie „komitetów kolejko-
wych” nie ukrywają, że swój czas 
na dyżury przy liście dobrowol-
nie poświęcają po to, aby znaleźć 
się w pierwszej grupie rolników, 
od których Oddział Regionalny 
przyjmie wnioski i „wtedy będą 
mieli większy spokój wyczekując na 
przydział środków na modernizację 
gospodarstwa”. Podkreślają oni jed-
nocześnie, że „komitet kolejkowy 
zadba o to, aby kolejność z listy była 
przestrzegana przy przyjmowaniu 
wniosków. Żadne gwarancje nie 
zmienią ich postępowania, zmie-
rzającego do zachowania porządku 
przed Oddziałami Regionalnymi i 
zapanowania nad emocjami, jakie 
mogą towarzyszyć przy składaniu 
wniosków, bo sprawy dotyczyć będą 
niemałych pieniędzy”. 

Z dofinansowania na „Moderni-
zację gospodarstw rolnych” może 
skorzystać osoba fizyczna i osoba 
prawna, prowadząca działalność 
rolniczą w produkcji roślinnej lub 
zwierzęcej. Ubiegający się o pomoc 
finansową muszą spełnić określone 
warunki. Jednym z nich jest posia-
danie gospodarstwa rolnego o ży-
wotności ekonomicznej wynoszącej 
co najmniej 4 ESU. (przeliczeniowo 
wynosi to 4 800 euro). 

Radosław Iwański, 
rzecznik prasowy ARiMR

opr. LMM

Ważne dla rolników!
Przez miasto Sianów podobnie jak 

przez Nowogard przebiega droga 
krajowa nr 6.

W Sianowie, tak jak i w Nowogar-
dzie mieszkańcy mają dość utrapień 
związanych z nadmiernym ruchem 
pojazdów. W Sianowie, tak jak i u 
nas trudno przejść bezpiecznie przez 
ulice, tak jak i u nas pękają ściany 
budynków. 

Sianowianie protestują i domagają 
się obwodnicy. W TVP3 usłyszałem 
wypowiedź burmistrza Sianowa: 
Dyrekcja Generalna Dróg Krajowych 
i Autostrad odpowiada na monity 

Sianowa – obwodnicy nie ujęliśmy 
w planie, bo najpierw musi być 
droga krajowa nr 6 przebudowana 
na drogę ekspresową. Prace ruszą w 
2013 roku.

A co usłyszeliśmy podczas kon-
sultacji w Nowogardzie? „Budowa 
obwodnicy Nowogardu ruszy w 
2009 roku, bo musi być gotowa 
przed 2013 rokiem kiedy to zacznie 
się przekształcanie „szóstki” w drogę 
ekspresową”.

I bądź tu mądry …
LMM

O obwodnicy czytaj na stronie 4.

Nasz ratusz

Nie będzie piękniał bo widoczne rusztowania służą ekipie do wzmoc-
nienia belek stropowyh i usunięcia pęknięć na ścianie, a nie nakładaniu 
nowej elewacji, ale może mimo to … pękać -  TIR-y bowiem szybko nie 
znikną z ulicy 700-lecia!

LMM

Święto Niepodległości
Obchody odbędą się w niedzielę 11 listopada.
W programie:
11.00  - msza św. w kościele pw. WNMP
12.00 – złożenie wieńców pod Pomnikiem Kombatantów RP
             i wystąpienie burmistrza Kazimierza Ziemby.
12.15 – zwiedzanie wystawy poświęconej gen. Władysławowi  

 Andersowi w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
12.30 – koncert w sali widowiskowej NDK – utwory Fryderyka 
 Chopina wykonają Kinga Firlej – Kubica i Mikołaj Kubica.

Zapraszamy!
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Obwodnica czy okrężnica? 
Całkowicie się zgadzam z 

– LMM, autorem artykułu. 
że spotkanie w NDK w dniu 
25.X. w ogóle nie przypomina-
ło konsultacji, a tym bardziej 
społecznych! To było z góry 
ustawione spotkanie lobbystów 
północnego przebiegu obwodni-
cy PSL-owskiej grupy radnych 
na czele z panem Błażewiczem 
(tak na marginesie, Błażewicz 
otrzymał od burmistrza jeden 
milion trzysta tysięcy złotych 
na zieleńce w Nowogardzie). 
Dziwi, że sam burmistrz, jak i 
w/w grupa dysponując mikrofo-
nem, traktowała go jak własne 
trofeum, nie udostępniając go 
prawie nikomu, szczególnie dla 
przedstawicieli Stowarzyszenia 
na Rzecz Ochrony Środowiska, 
które optowało za południową 
obwodnicą. I gdzie tu mowa o 
demokracji! Był też na sali głos 
(nie podam nazwiska), który 
wręcz natarczywie chciał obec-
ną koalicję radnych PSL-PO na 
czele z burmistrzem zobligować 
głosowaniem do natychmiasto-
wego nacisku i szybkiej budowy 
północnej obwodnicy!!!

Małe sprostowanie! 
Tak od początku, pan Lesław 

wprowadził czytelniów w błąd. 
Dyrektor Generalnej Dyrekcji 
DKiA ze Szczecina stwierdził, 
że w roku 2000 byli zwolennicy 
obwodnicy południowej, lecz w 
2001 r. w studium uwarunko-
wań i rozwoju miasta i gminy 
Nowogard zapisano, że będzie 
realizowany północny wariant! 
Już wtedy właściciele działek 
znali przebieg obwodnicy, ten 
wątek został poruszony przez 
nasze Stowarzyszenie. Akcepta-
cję takiego przebiegu dokonano 
najpierw w Urzędzie Miejskim 
w Nowogardzie przez więk-
szościową koalicję PSL-SLD 
w Radzie Miejskiej, stosowną 
uchwałą, później przez Staro-
stwo Powiatowe w Goleniowie, 
a kolejno przez Urząd Marszał-
kowski - Warszawa, to tylko 

formalność. W imieniu naszego 
Stowarzyszenia zabrałem głos: 
„czy czasami lokalizacji północ-
nej obwodnicy nie zaczyna się 
od końca? Czy ktoś wziął pod 
uwagę, że w rejonie północnej 
obwodnicy jest aż 6 ujęć studni 
głębinowych zasilających mia-
sto Nowogard w wodę pitną? 

Ochrona środowiska – naj-
ważniejsza!

Zacytowałem fragmenty wniosku 
do RM z 20 września 2006 r. dot. 
usunięcia uchwały o przystąpie-
niu do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Warnkowo”. 
Przy zatwierdzaniu uchwały nie 
wzięto pod uwagę, że: „każda 
inwestycja techniczna, np. bu-
dowa obwodnicy na w/w planie 
wokół Nowogardu po stronie 
północnej, ...:

1. naruszy w tym rejonie stre-
fy ochronne ujęcia wody pitnej 
dla miasta i gminy Nowogard, 

 Nie można przeprowadzić 
żadnej inwestycji, która naru-
szyłaby te strefy, co gwarantuje 
Prawo Ochrony Środowiska, 
cytuję: USTAWA z dnia 27 
kwietnia 2001 r. POŚ. Art. 73. 
1. W miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego oraz w 
decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu 
uwzględnia się w szczególno-
ści ograniczenia wynikające z: 3) 
ustalenia w trybie przepisów usta-
wy — Prawo wodne warunków 
korzystania z wód dorzecza 
oraz ustanowienia stref ochron-
nych ujęć wód, a także obszarów 
ochronnych zbiorników wód pod-
ziemnych.

DZIAŁ III Ochrona wód Art. 
98. 1. Wody podziemne i obszary 
ich zasilania podlegają ochronie 
polegającej w szczególności na:

1) zmniejszaniu ryzyka zanie-
czyszczenia tych wód poprzez 
ograniczenie oddziaływania 
na obszary ich zasilania,

2) utrzymywaniu równowa-
gi zasobów tych wód.

2. Do celów, o których mowa 

w ust. 1, tworzy się ...obszary 
ochronne zbiorników wód pod-
ziemnych.

3. ...wody podziemne prze-
znacza się na zaspokojenie po-
trzeb bytowych ludzi.
Art. 99. Organy administracji 
planują i realizują działania 
w zakresie ochrony poziomu 
jakości wód uwzględniające 
obszary zlewni hydrograficz-
nych. 

1.W przypadku powstania ob-
wodnicy w w/w rejonie objętym 
zmianą planu nastąpi przedosta-
wanie się do ujęć studni głębi-
nowych wraz z deszczem rako-
twórczych poliaromatycznych 
węglowodorów, które ścierają 
się o asfalt z przejeżdżających 
opon samochodów. (Środek ten 
jest olejem zmiękczającym do-
dawanym w produkcji opon sa-
mochodowych w ilości – 1,5 litra 
osobowe i 15 litrów sam. cięża-
rowe.) Zjawisko to potwierdziły 
badania w USA i Geteborgu. 
A przebieg obwodnicy znajdu-
je sie w zlewni w/w ujęć wody 
pitnej dla miasta i gminy Nowo-
gard. tzn. w rejonie spływu wód 
opadowych w głąb gleby.

2. Zagrażałaby użytkowi eko-
logicznemu – „Sarni Las”,

3. Powodowałaby zatrucie 
mieszkańców Nowogardu i 
środowiska spalinami (głównie 
PbO), wraz z wiejącymi wiatra-
mi zachodnimi na miasto.Wnio-
sek nasz, bez najmniejszej dys-
kusji Rada Miejska – odrzuciła!

Czy nowogardzcy samorzą-
dowcy i ich prawnicy nie znali 
tych przepisów? Raczej zapytaj-
my: jakie argumenty przemówi-
ły, że wybrano niedopuszczalny 
względem prawa wariant północ-
nej obwodnicy?

Po północnej stronie od Ol-
chowa przebiega chroniony 
korytarz ekologiczny, łącząc 
się na północny-zachód od No-
wogardu (w rejonie Warnkowa) 
w strefę ponadlokalnych kory-
tarzy ekologicznych - ESOCH, 
biegnących w kierunku wschód 
– zachód na szerokości miejsco-
wości Miętno, Glicko, Sikorki, 

stanowiąc korytarz przelotu se-
tek tysięcy ptaków.

Wyłoniono już projektan-
ta zagospodarowania obrzeża 
chluby Nowogardu - naszego 
jeziora. Jak to się będzie miało 
do planowanej wzdłuż jeziora i 
użytku ekologicznego Sarni Las 
– obwodnicy? Całe spaliny z 15 
tysięcy pojazdów dziennie wraz 
z zachodnim wiatrem spowije 
Nowogard.

Niesmaczny żart!
Poruszony problem nie wyklu-

czonej potencjalnej katastrofy 
samochodowej z toksycznymi 
chemikaliami w rejonie stud-
ni głębinowych (przez Pana E. 
Ułanowskiego), został skwito-
wany stwierdzeniem fachowca z 
branży, że w tym celu będą wy-
budowane głębokie rowy, któ-
re odprowadzą truciznę i będą 
separatory. Przytoczyłem cytat 
z raportu do takich związków 
- (Plan Gospodarki Odpadami 
dla gm. Nowogard), że w środo-
wisku wody gruntowej metale 
ciężkie rozprzestrzeniają się pod 
ziemią do 5 km! Ów Pan zażar-
tował sobie tylko, że południo-
wa obwodnica, byłaby też bliżej 
niż 5 km! Bez komentarza. Nie 
wzięto pod uwagę, że po byłej 
krochmalni ma powstać fabryka 
biodiesla produkująca 80 tys. ton 
paliwa rocznie. Transport – ko-
lejowy skutecznie blokowałby 2 
tys. pojazdów ze strony Stargar-
du i Dobrej. Wizja południowej 
obwodnicy przedstawiona na 
życzenie burmistrza przez Panią 
Szpilkowską, że może powstać 
za 10 do 15 lat w 2-giej kolej-
ności po północnej, jest jedynie 
pobożnym życzeniem, bo kto 
da pieniądze, skoro nawet na 
trefną – północną, nie ma pie-
niędzy. Na sali za północną było 
(wg naszej obserwacji) ok. 90% 
osób, wyraźnie ustawionych na 
okoliczność „pseudo-konsulta-
cji”, ok. 10% było zwolenników 
południowej i bezstronnych ob-
serwatorów.

 cd. na stronie 5(obok)
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Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie, 
Smużyny 2 z Filią w Nowogardzie przy ul. Piłsudskiego 9 

w imieniu swoim, pracowników i mieszkańców dziękuję 
bardzo serdecznie wszystkim niżej wymienionym, 

którzy okazali wielkie serce, 
darując chryzantemy z przeznaczeniem na groby 

zmarłych mieszkańców domu:

- Państwo Annie i Aleksandrowi Wawrzyniak 
ul. Kościuszki 16 A; Nowogard
- Panu Władysławowi Wiśniewskiemu
ul. Boh. Warszawy 76; Nowogard
- Panu Emilianowi Kinasz
ul. Kochanowskiego 15; Nowogard

PodziękowaNia

Koło Łowieckie „Lis” ma 60 lat!
W tym roku przypada sześćdziesiąta rocznica powstania Koła Łowie-

ckiego „Lis” Błotno w Nowogardzie. W sobotę odbyła się jubileuszowa 
uroczystość.

Koło Łowieckie „Lis” Błotno w 
Nowogardzie założono wiosną 1947 
roku. Dziś liczy sobie 53 członków. 
Od piętnastu lat funkcję przewod-
niczącego pełni Stanisław Korkosz.  
Łowczym koła, a więc organizatorem 
polowań, jest Jan Styrna, a podłow-
czym Jarosław Nyk. W skład zarządu 
wchodzą jeszcze skarbnik Jan Posta-
wa i sekretarz Andrzej Pędziszczak. 
Obręb koła liczy sobie 18012 ha i 
położony jest na północ i północny 
– wschód od Nowogardu. 

Sześćdziesięciolecie istnienia to 
piękny jubileusz i na uroczystości 

poza samymi członkami koła zjawili 
się m.in. prezes Okręgowej Rady 
Łowieckiej w Szczecinie Zygmunt 
Leszczyński, prezes Zarządu Okręgo-
wego Polskiego Związku Łowieckiego 
Wiesław Dobrzeniecki, nadleśniczy 
Tadeusz Piotrowski i burmistrz Ka-
zimierz Ziemba. 

Jak zwykle tego typu spotkania są 
okazją do uhonorowania wybitnych 
przedstawicieli organizacji i tak stało 
się tym razem. Srebrny Medal Zasługi 
Łowieckiej wręczono Franciszkowi 
Serafinowi. Brązowe odznaki otrzy-
mali Kazimierz Jaryszek, Mieczysław 
Jędrzejewski, Stanisław Kowalczyk, 
Andrzej Mucek, Waldemar Pędzisz-
czak, Jerzy Postawa i Władysław 
Szewis. Szczecińska Okręgowa Rada 
Łowiecka uhonorowała również 
samo Koło pamiątkową tablicą z 
okazji 60-lecia istnienia.

Myśliwi od lat wzbudzają sporo 
kontrowersji. Wiele osób uważa, 
że to oni niszczą lasy trzebiąc 
zwierzynę. Sekretarz Koła An-
drzej Pędziszczak odrzuca te 
oskarżenia, twierdząc, że „Zie-
loni” tylko mówią o ochronie 
lasu sami nic w tym kierunku 
nie robiąc: „My w pierwszej 
kolejności myślimy o ochronie 
lasu”. Jego zdaniem nazywanie 
polowań zwykłym zabijaniem 
zwierząt jest nieuzasadnione, 
jest to bardziej rozsądna selek-
cja poszczególnych gatunków. 
Jako dowód podaje, że w latach 
1977 -  1987 pozyskano 1761 
sztuk zwierzyny grubej, w la-
tach 1987 – 1997 było to 2565 
a już w latach 1997 – 2006 3581 
sztuk jeleni, saren i dzików. Ma 
to najwymowniej świadczyć, że 
w lasach liczba zwierząt wzrasta. 
Koło wydaje sporo pieniędzy na 
ochronę środowiska. W latach 

2005 – 2006 na ten cel wydano bli-
sko 45 tys. zł z kasy Koła a do tego 
trzeba doliczyć blisko 20 tys. zł na 
dokarmianie zwierząt. 

Nam nie pozostaje nic innego jak 
pogratulować pięknego jubileuszu.

Ag

Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej wrę-
czono Franciszkowi Serafinowi.

Referendum - jedynym 
rozsądnym rozwiązaniem! 
Stowarzyszenie - sondażowo, 
przed NDK przez czas konsul-
tacji zbierało podpisy za połu-
dniową obwodnicą a przeciw 
północnej i za referendum w 
tej sprawie. Jaki wynik? Ze-
braliśmy 70 podpisów przy 2 
osobach o odmiennym zdaniu. 
Stąd wynika, że referendum 

w tej sprawie odda prawdzi-
wą wolę mieszkańców naszej 
gminy, którym zdrowy rozsą-
dek i zabezpieczenie na wieki 
dla ich rodzin - źródeł wody 
pitnej, jest ważniejsze od go-
rączki rychłego, wbrew pra-
wu i z wiadomych przyczyn 
pilnego powstania północnej 
obwodnicy.

Dyrektor GDDKiA prze-
kazał dużą mapę ścienną do 
Urzędu Miejskiego, by każdy 
zainteresowany mógł spraw-

dzić przez jakie lub w pobliżu 
jakich działek biegnie plano-
wana obwodnica północna. 
Niebawem mają być wyłonie-
ni likwidatorzy, którzy przy-
stąpią po uprawomocnieniu 
się w/w lokalizacji do szaco-
wania i wywłaszczenia właś-
cicieli działek pod przebieg 
obwodnicy. Obecnie trwa 65 
dniowa procedura wyłożenia 

w Urzędzie Woje-
wódzkim uzgod-
nień środowi-
skowych i raport 
oddz i a ływan ia 
na środowisko. 
W tym terminie 
można wnosić do 
Dyrektora GDD-
KiA swoje uwagi, 
zastrzeżenia czy 
wnioski, doty-
czące północnej 
obwodnicy. Bur-

mistrz Ziemba powiedział, że: 
cyt. „każdy kto w Polsce ma 
pieniądze, może kupować zie-
mię! Pod południową też wy-
kupią”. Zdaniem wielu miesz-
kańców naszej gminy, naszym 
też, całą tą sprawą, najwyższa 
pora by zajęła się prokuratu-
ra!

Stowarzyszenie na Rzecz 
Ochrony Środowiska

   Eugeniusz Korneluk

Podziękowania

„Człowiek jest wielki nie przez to 
co posiada, lecz przez to kim jest, nie 
przez to co ma, lecz przez to czym się 

dzieli z innymi”

Tym cytatem zaczerpniętym ze słów Jana Pawła II Dyrekcja Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 i Dyrekcja Publicznego Gimnazjum Nr 1 pragną serdecznie 
podziękować Firmie Cukierniczej P.H.U. RUDMAD – Grzegorz Malinowski 
ul. 3-Maja 41 w Nowogardzie za przekazanie słodkiego poczęstunku dla dzieci 
uczestniczących w Międzynarodowym Dniu Bibliotek Szkolnych, który miał 
miejsce 22 października 2007 roku.
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Odeszli w minionym roku 
Kontynuacja artykułu z „DN nr 85 z dnia 2 listopada 2007 r.
MAJ 2007 
- 17 maja zmarł profesor Wiktor Zin, architekt i rysownik. Od 1977 r. do 

1981 r. był generalnym konserwatorem zabytków. Przeprowadził konserwację 
wielu zabytków architektury, m.in. w Krakowie, Zamościu, Opatowie. Doktor 
honoris causa uniwersytetu w Budapeszcie i Politechniki Krakowskiej, członek 
Meksykańskiej Akademii Architektury. Uprawiał także rysunek i malarstwo. 
Był autorem popularnego cyklu telewizyjnego „Piórkiem i węglem”, w którym 
przybliżał widzom osiągnięcia architektury krajowej i światowej, ilustrując 
jednocześnie wykład rysunkami węglem.

- 25 maja zmarł ks. Mirosław Drozdek - kustosz Sanktuarium Matki Bożej 
Fatimskiej na Krzeptówkach. Ks. Drozdek miał 62 lata, pracował w Zakopa-
nem od 1979 roku. Był kapelanem miejscowej „Solidarności”; od 1983 roku 
był proboszczem parafii na Krzeptówkach, a po powstaniu sanktuarium 
nieprzerwanie jego kustoszem. Należał do grona inicjatorów budowy świątyni 
- jako „votum dziękczynne za cud ocalonego życia w zamachu” na Jana Pawła 
II za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej.

CZERWIEC 2007 
- 13 czerwca w wieku 53 lat, zmarł Jacek Skubikowski, piosenkarz, gi-

tarzysta, kompozytor i autor tekstów piosenek. Początkowo Skubikowski 
współpracował z zespołami jazzowymi, od 1983 r. występował jako solista. 
Wtedy też zaczął tworzyć teksty i muzykę dla siebie i innych wykonawców. 
Największe przeboje stworzył dla zespołów Lombard, Lady Pank, a także dla 
Martyny Jakubowicz, Krystyny Prońko, Ewy Bem. Najbardziej znane utwory 
Skubikowskiego to „Śmierć dyskotece” (wyk. Lombard), „Droga pani z te-
lewizji” (wyk. Lombard), „Taniec pingwina na szkle”, „Zawsze tam gdzie ty” 
(wyk. Lady Pank), „Tacy sami” (wyk. Lady Pank), „Na dobre i na złe”(wyk. 
Anna Jurksztowicz).

LIPIEC 2007 
- 17 lipca zmarł w Iraku major Jarosław Posadzy. Był żołnierzem Wielo-

narodowej Dywizji Centrum-Południe stacjonującym w bazie w Diwaniji 
w Iraku. Major Jarosław Posadzy swoją służbę wojskową odbywał w 25. 
Brygadzie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Brał udział 
w misji pokojowej IX zmiany w Iraku. W Iraku zajmował stanowisko szefa 
Sztabu Samodzielnej Grupy Powietrzno-szturmowej. Miał 39 lat, żonę i 
dwójkę dzieci.

- 22 lipca doszło do wypadku polskiego autokaru we francuskich Alpach, 
w miejscowości Vizille, k. Grenoble. Autokar uderzył na zakręcie w ba-
rierkę i stoczył się kilkadziesiąt metrów w dolinę rzeki. Podróżowało nim 
po europejskich sanktuariach maryjnych 50 osób - 47 pielgrzymów, dwóch 
kierowców i pilotka. Większość pochodziła z woj. zachodniopomorskiego. 
Zginęło 26 osób, 24 zostały ranne.

SIERPIEŃ 2007 
- 14 sierpnia zabito w Afganistanie por. Łukasza Kurowskiego. To pierw-

szy polski żołnierz, który zginął w misji afgańskiej. Kurowski zginął ok. 20 
kilometrów na południowy wschód od bazy w Gardez, w wyniku ostrzelania 
patrolu. Podporucznik miał 28 lat, był żonaty. Zawodową służbę wojskową 
pełnił jako dowódca plutonu czołgów w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej w 
Świętoszowie. Zabity żołnierz, który służył w armii od 2003 r., w Afganistanie 
był od września 2006 r. w zespole doradczym, przy polskiej grupie bojowej w 
bazie Gardez w pobliżu granicy z Pakistanem.

WRZESIEŃ 2007 
- 26 września zmarł ojciec Augustyn Chadam, reformator i odnowiciel kal-

waryjskiego Misterium Męki Pańskiej. Miał 91 lat. Ojciec Augustyn Chadam 
święcenia kapłańskie otrzymał w Kalwarii Zebrzydowskiej 11 października 
1942 roku. Zakonnik był profesorem Wyższego Seminarium Duchownego 
ojców Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, a w latach 1950-1953 jego 
rektorem. W latach 1954- 57 był prowincjałem bernardynów, a następnie do 
1963 roku kustoszem kalwaryjskiego sanktuarium. Od 1966 do 1978 roku 
przebywał w klasztorach: w Rzeszowie, Piotrkowie Trybunalskim i Tarnowie. 
Do Kalwarii Zebrzydowskiej powrócił w 1978 roku.

- 28 września w wieku 96 lat zmarł w Lusace w Zambii kardynał Adam 
Kozłowiecki. W kraju tym jako misjonarz, a potem pierwszy metropolita 
Lusaki, spędził 61 lat. Święcenia kapłańskie przyjął w Lublinie w 1937 roku. 
W listopadzie 1939 roku został aresztowany przez gestapo w Kolegium Księ-
ży Jezuitów w Krakowie. Był więziony najpierw w tamtejszym więzieniu na 
Montelupich, a następnie w obozach koncentracyjnych w Auschwitz i Dachau. 
Wolność uzyskał na kilka dni przed zakończeniem wojny - 29 kwietnia 1945 
roku. W 1946 roku wyjechał na misję do Rodezji (obecnie Zambia).

PAŹDZIERNIK 2007 
- 3 października zmarł w wyniku obrażeń odniesionych podczas zamachu 

na konwój z ambasadorem RP w Iraku funkcjonariusz BOR - plutonowy 
Bartosz Orzechowski. Do zamachu doszło w dzielnicy Karrada, na skrzyżo-
waniu niewielkiej uliczki prowadzącej do rezydencji ambasadora. Bartosz 
Orzechowski miał 29 lat, w formacji służył od marca 2003 r.; w Iraku był od 
początku maja br.

- 5 października zmarł Władysław Kopaliński - wybitny polski leksykograf, 
tłumacz i wydawca. 14 listopada skończyłby 100 lat. Debiutował w 1946 r. 
słuchowiskami w Polskim Radiu. W latach 1958- 60 był korespondentem 
Polskiej Agencji Prasowej w Waszyngtonie. Jest autorem m.in.: „Słownika 
wyrazów obcych”, „Słownika mitów i tradycji kultury”, „Słownika symboli”, 
„Słownika eponimów, czyli wyrazów odmiennych” oraz „Leksykonu słynnych 
wątków miłosnych”. Napisał również komedię „Baśka”, którą wystawiono w 
warszawskim Teatrze Wojska Polskiego w 1954 r.

- 8 października zmarł ks. prałat Zdzisław Peszkowski, kapelan Rodzin 
Katyńskich. Miał 89 lat. Był jednym z ocalałych więźniów obozu jenieckiego 
NKWD dla polskich oficerów w Kozielsku. Znany był w Polsce i za granicą z 
niezłomnej walki o pamięć pomordowanych w Katyniu, Miednoje i Charko-
wie. Jako absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu 
brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Opublikował ponad 100 pozycji 
z zakresu teologii, historii Polski, literatury i filozofii. W połowie lat 90. został 
Kapelanem Rodzin Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie. Dzięki jego 
staraniom udało się m.in. doprowadzić do końca budowę cmentarzy w miejscu 
pochówku polskich ofiar w Katyniu, Miednoje i Charkowie. W styczniu 2006 
r. Sejm zgłosił jego kandydaturę do pokojowej Nagrody Nobla.

- 16 października w wieku 93 lat zmarł w Rzymie emerytowany biskup 
koszalińsko-kołobrzeski Ignacy Jeż, najstarszy polski biskup. Posługę duszpa-
sterską rozpoczął w 1937 roku pracując jako wikariusz w parafii w Hajdukach 
Wielkich (dzisiaj Chorzów Batory). Tam w 1942 roku został aresztowany 
przez gestapo. Po dwóch miesiącach pobytu w więzieniu w Katowicach trafił 
do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie spędził trzy lata. Był kapelanem 
obozu repatriacyjnego dla byłych polskich jeńców koło Stuttgartu.

- 22 października w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miło-
sierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w wieku 100 lat zmarła siostra Beata 
Janina Piekut, świadek życia św. siostry Faustyny, wicepostulator w jej pro-
cesie kanonizacyjnym. Zmarła pełniła różne funkcje w różnych klasztorach 
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, do którego wstąpiła w 1932 
r. Była wychowawczynią, księgową, zakrystianką, dyrektorką zakładów w 
Walendowie i Płocku. Przez 18 lat pełniła funkcję ekonomki generalnej 
Zgromadzenia. Od 1964 r. poświęciła się pracy związanej z wyniesieniem 
s. Faustyny do chwały ołtarzy i promocją kultu Miłosierdzia Bożego, ściśle 
współpracowała z metropolitą krakowskim kard. Karolem Wojtyłą i kard. 
Franciszkiem Macharskim

Do druku przygotował LMM

Groźna dziura!

Otrzymaliśmy od naszego Czytelnika zdjęcia i następujący tekst: „mnie 
wpadł tam pies, na szczęście nic mu się nie stało - to chyba cud, w nocy w 
ogóle tej dziury nie widać..., nawet nie chcę myśleć co może stać się człowie-
kowi, który tam mógłby wpaść”.

Komentarz zbyteczny – nie pomogą tłumaczenia PKP, że przejście przez 
tory od LIDLA w kierunku stacji jest zabronione. Ludzie lubią skróty…

LMM
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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, rafał Nizioł, 
Jagoda dawidson.
Pomoc merytoryczna:małgorzata Łuka.

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz ze środków budżetu państwa 

 

 

ZDARZYŁO SIĘ W SZKOLE
UCZNIOWIE ZSP W BERLINIE

W ramach projektu „Szkoła Równych Szans” uczniowie naszej 
szkoły wraz z opiekunami: Panią Jowitą Pawlak, Panem Michałem 
Dacą, Panią Moniką Sobolewską, Panią Martą Portas oraz Panem 
Zbyszkiem Ceranką 30 października mieli okazję wybrać się na jed-
nodniową wycieczkę do Berlina. Nasi koledzy zwiedzili Pergamon i 
inne charakterystyczne dla Berlina miejsca, jednak największe wra-
żenie wywarło na nich Muzeum Techniki.
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TOYOTA  NOWOGARD 
MK.SP.ZOO

zatrudni 
doradcę serwisowego

kontakt mailowy:
kadry@toyotanowogard.pl

SKLEP „KOMINKI”
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 103A/1

oferuje:
sprzedaż wkładów 

powietrznych i wodnych
firm: „Jotul”, „Pama”, „Invicta”, 

„Decoflam”, „Lechma”, „Eurokom”
• obudowy kominków firm „Parkanex”, 
„Eurokom”
• piecyki kominkowe od 799 zł
• piecyki kominkowe z płaszczem wodnym 
od 1499 zł
• kominki elektryczne
• akcesoria i materiały montażowe
• wykonanie i montaż obudów

Tel. 091 39 25 000,
kom. 0507 967 205

P.U.H. GrUNd-maX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

KOMIS RZECZY UŻYWANYCH
- meble

- elektronarzędzia
-sprzęt AGD

- i inne
Osina

pon. – niedziela

9.00 – 17.00

Coraz częściej w naszych pobliskich lasach można zauważyć wyrzu-
cony gruz budowlany oraz  odpady budowlane. Tymczasem  gruz 
budowlany dostarczony na składowiska odpadów komunalnych 
będzie wykorzystywany na miejscu.
W związku z powyższym Celowy Związek Gmin R-XXI przyjmie 

nieodpłatnie gruz budowlany i inne materiały budowlane 
odpadowe na składowisko w Słajsinie. 

Kontakt: tel. 091 39 27121 w godz. od 8 do 15.

reklama reklama

Opel - Kozłowski 
zatrudni

sprzedawcę pojazdów 
samochodowych

e-mail: nowogard-ksiegowa@
opelkozlowski.pl

KURY NIOSKI
1,5 roczne  

Wyprzedaż!!!
Gospodarstwo Drobiarskie

Żabowo 13
Tel. 091 39 106 66

MONTBUD Sp. z o.o.  

przyjmie 
młodych ludzi do przyuczenia w zawodzie 
o specjalnościach budowlanych takich jak:

• betoniarz • zbrojarz • murarz, tynkarz
• instalator wewnętrznych 

i zewnętrznych sieci sanitarnych
Chętnych prosimy o kontakt osobisty ul. 

Boh. Warszawy 71 Nowogard 
lub telefonicznie 091 39 26 861.

Jak zostać piekarzem? 
- lekcja poglądowa

Dnia 25.10.2007 roku uczniowie klasy III C wraz z wychowawczynią 
P. Beatą Biniecką odwiedzili Piekarnię Państwa W.B. Pędziszczaków.  
Była to niecodzienna lekcja podsumowująca edukację uczniów na temat 
historii chleba. Uczniowie zostali zapoznani z różnymi gatunkami zbóż i 
produktami zbożowymi. Poznali historię chleba od ziarenka do bochenka. 
Widzieli nie tylko jak się robi chleb, ale także inne wyroby cukiernicze. 
Dzięki takiej lekcji uczniowie zapoznali się z ciężką pracą piekarza. 
Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez 
właścicieli.                                                                                         inf. własna

Nie z każdej mąki będą pączki...

Punkt Konsultacyjny Interwencji Kryzysowej 
przy Parafii św. Rafała Kalinowskiego, 

ul. Jana Pawła II w Nowogardzie
Tel. 662 959 640

czynny 
poniedziałek od 16.00 do 19.00

czwartek od 15.00 do 19.00
Pierwsze porady 5.XI.2007r.
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NIERUCHOMOŚCI
• Zamienię mieszkanie 

własnościowe 3 pokojowe 
w bloku plus garaż na dom 
w Nowogardzie z dopłatą. 
091 39 21 985.

• Kupię dom w Nowogar-
dzie może być połowa lub 
piętro. 607 066 425.

• Kupię dom w Nowogar-
dzie, połowę lub piętro. 
Tel. 606 265 333.

• Sprzedam mieszkanie czte-
ropokojowe o powierzchni 
67,7 m kw w bloku przy ul. 
15 Lutego. Tel. 0605 423 085 
po godz. 15.00.

• Do wynajęcia mieszkanie 
3 pokojowe, 104 m kw. Tel. 
602 474 266.

• Szukam mieszkania 2 po-
kojowego do wynajęcia. Tel. 
604 867 363.

• Sprzedam mieszkanie 3 po-
kojowe, własnościowe, blok, 
III piętro. Tel. 781 295 135.

• Kupię 2 lub 3 pokoje w No-
wogardzie. 091 41 66 760.

• Kupię kawalerkę w Nowo-
gardzie; sprzedam 3 poko-
jowe mieszkanie w Żabów-
ku. 091 39 106 73.

• Kupię działkę budowlaną. 
Tel. 513 157 137.

• Trzypokojowe, 63 m kw, 
parter, cegła, okna PCV, co 
gazowe, centrum Nowo-
gardu, cena do uzgodnie-
nia – sprzedam. Tel. 0697 
770 237.

MOTORYZACJA

• Sprzedam radio cd samo-
chodowe PIONEER DEH-
30 MP, MP3, pilot, 4x50 
W, gwarancja, plus 4 nowe 
głośniki samochodowe. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 
0605 522 340. 

• Sprzedam Fiat Ducato 14 
maxi, 2,5 TDI, 1994 r. Tel. 
693 241 198.

• Sprzedam Seat Ibiza, poj. 
896, rok 1995, opłacone do 
IX. 2008 r., cena 2100 zł do 
uzgodnienia. Tel. 091 39 
21 912.

• Sprzedam felgi stalowe 4 szt. 

do Mercedesa C180 oraz 
komplet opon zimowych z 
felgami do Forda Mondeo. 
091 39 25 132.

ROLNICTWO 
 

• Karp, lin, kroczek – sprze-
dam. Tel. 091 39 18 297.

• Sprzedam ciągnik Ursus 
C-355, bąk i orkan. 091 39 
25 906, 0669 746 696.

• Sprzedam dwie klacze i 
ogierka 10 miesięcy. Tel. 
091 39 501 40.

• Sprzedam prosiaki 60 szt. 
Tel. 091 39 17 617 po 20.00.

• Sprzedam talerzówkę 
podnoszoną ciężką. Tel. 
667 839 291.

• Sprzedam klacz 8 letnią ze 
źrebakiem 5 m–cy; dwie 
klaczki (8 m-cy i 12 m-cy). 
091 39 17 623.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drob-
ne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• Józef Durkowski – usłu-
gi kominiarskie. 091 39 
25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 
373 143.

• Transport, przeprowadzki 
– 0604 516 451.

• NAPRAWA SPRZĘTU 
RTV Kosmalski, No-
wogard Poniatowskie-
go 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

• Sprzątanie biur i miesz-
kań. 0604 373 143.

• Pranie tapicerki samocho-
dowej (osobowe, busy, cię-
żarowe, TIR-y). Tel. 0604 
373 143.

• Usługi hydrauliczne. 
600 382 214, 091 39 79 109.

• MASAŻ I AKUPRESURA 
– wizyty po uzgodnieniu 
terminu i godziny z pra-
cownikiem Gabinetu Kos-
metycznego w Nowogar-
dzie, ul. Zielona 3, tel. 091 
39 20 714. Możliwość do-

jazdu do klienta.
• Tipsy żelowe – tanio – 

609 464 332.
• Artystyczne malowanie 

pokoi, pokoi dziecięcych. 
Tel. 66 77 84 333.

• Spulchnianie gleby gle-
bogryzarką działkowi-
czom oferuje inżynier 
rolnik, cena 0,50 zł/ 1 
m kw powierzchni – do 
uzgodnienia. Tel. kom. 
600 653 124.

• Wożę piach na budowy. Tel. 
0506 80 18 19.

•  Usługi remontowo-budow-
lane. Tel. 784 053 493.

•  Gabinet Kosmetyczny: 
tipsy, pedicure, henna. Ul. 
Boh. Warszawy 103a. Tel. 
697 408 391. 

• TIPSY – tanio i profesjo-
nalnie. Tel. 504 589 679.

• Korekta wad postawy, re-
habilitacja dzieci i doro-
słych. Tel. 69 522 42 86.

• Usługi elektryczne, wy-
ciąganie pionów i licz-
ników na zewnątrz, in-
stalacje mieszkaniowe. 
660 171 386.

• Usługi budowlane, remon-
ty mieszkań,wykończenia. 
693 021 097.

• Usługi ogólnobudowal-
ne i wykończeniowe. 
503 565 262.

• Usługi ciesielsko – dekar-
skie, podbitki, regipsy. Tel. 
669 320 592.

• Zlecę cyklinowanie podłóg. 
Tel. 669 320 592.

• Fachowo wykonam remon-
ty mieszkań, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, te-
rakota, panele, itp. Tel. 0781 
295 868.

PRACA

• Restauracja „Przystań” za-
trudni sprzatacza/ kę. Tel. 
091 39 20 221.

• Firma PPUH Giejbo Gole-
niów zatrudni mechanika 
samochodów osobowych. 
Tel. 606 948 278, 091 407 
33 07.

• Zatrudnię na stałe sto-

larza lub pomocnika. 
603 366 286.

• Zatrudnię ślusarza – spa-
wacza. Tel. 502 652 929.

• Zatrudnię sprzedawczynię. 
603 688 266.

INNE

• Sprzedam rocznego psa – 
doga niemieckiego. Tel. 091 
39 22 987.

• Sprzedam stół pingpongo-
wy. Tel. 662 216 378.

• Sprzedam piec c.o., drzewo, 
węgiel, moc cieplna 14 kW. 
Tel. 600 911 545.

• Sprzedam szczenięta pudel-
ki miniaturki. 697 992 605.

• Sprzedam szafę chłodniczą 
i wagę elektroniczną. 66 
88 222 56.

• Sprzedam pianino. 091 39 
25 132.

• Meblościanka Oskar skła-
dająca się z poszczególnych 
elementów (szafa, witryny, 
regał z TV, itp.) sprzedam. 
Tel. 0697 16 83 82.

OG£OSZENIA drObNE

cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

NOWO-GLAS
zatrudni
główną księgową 

od początku 2008r.
tel: 091 432 61 22

reklama
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

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

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)

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 26 91
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

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Karina Czernicka 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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NowoGard - szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
szczeciN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

informacja Pks 0�1/��-�1-887 lub 0�1/�6-�8-�15

ważny od ��.06.�007r.

Nowogard 05.11.2007r.
OFERTY PRACY PUP 

GOLENIÓW, 
FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca 
2. Nauczyciel praktycznej 
nauki zawodu, nauczy-
ciel przedmiotów zawo-
dowych
3.Kucharz
4. Robotnik budowlany
5. Specjalista ds. 
sprzedaży
6. Handlowiec – Infor-
matyk
7. Kasjer
8. Sprzątaczka

 OFERTY PRACY 
Z REJONU

1. Pracownik gospodarczy 
( Osowo )
2.Sekretarka ( Kulice )
3.Operator ładowarki, 
operatorów, maszyn, 
kierowników, inżynierów 
budowy, ( Szczecin )

Ustawa z dnia 20 kwietnia 
2004r. o promocji zatrud-
nienia i instytucji rynku 
pracy ( Dz. U. z 2004r. Nr. 
99, poz. 1001 z późn. Zm.) 
Zobowiązuje 
pracodawców do: 
Art. 36 ust. 5, 
„ Pracodawcy są obowiązani 
na bieżąco informować 
powiatowe urzędy pracy 
właściwe ze względu na 
siedzibę pracodawcy o 
wolnych miejscach zatrud-
nienia lub miejscach przy-
gotowania zawodowego. 
Informując o wolnych 
miejscach zatrudnienia lub 
miejscach przygotowania za-
wodowego, pracodawcy nie 
mogą formułować wymagań 
dyskryminujących kandy-
datów ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, 
rasę, pochodzenie etniczne, 
narodowość, orientację 
seksualną, przekonania 
polityczne i wyznanie 
religijne lub względu na 
przynależność związkową.”
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Pomorzanin Nowogard – Arkonia Szczecin 1:3 (0:2)

Przegrana jesień
Pomorzanin: Piątkowski – Borowik (46’ Lembas), M. Miklas, Laszkiewicz, 

Sokulski, Budzich (83’ M. Gruszczyński), Gołdyn, Konieczny, Pertkiewicz, 
D. Gruszczyński, Dworak.

Bramka dla Pomorzanina: Pertkiewicz.

Kolejna nadzieja na pierwsze od 
23 kolejek punkty legła w gruzach. 
W niedzielę Pomorzanin podej-
mował na własnym boisku przed-
ostatni zespół w tabeli przegrywając 
ten mecz. Osiem kolejek temu 
mogliśmy jeszcze z pewną dozą zło-
śliwości sumować przegrane z tego 
i z poprzedniego sezonu mówiąc, 
że fatalna passa trwa już tak długo 
jakby zespół przegrał całą rundę. 
Teraz to stało się faktem. Po prze-
graniu piętnastego meczu z rzędu w 
tym sezonie Pomorzanin skończył 
rundę jesienną bez żadnej zdobyczy 
punktowej a ulegając przedostatniej 
w tabeli Arkonii postawił kropkę 
nad „i” w stwierdzeniu, że jest naj-
słabszym zespołem rozgrywek.

Mecz nie należał do dobrych 
spektakli, widać było, że na boisku 
rywalizują ze sobą dwie najgorsze 
drużyny V ligi. Co prawda Pomo-
rzanin częściej zachodził w okolice 
pola karnego rywali, ale to Arkonia 
stwarzała większe zagrożenie. 

W 5. minucie Laszkiewicz po 
rzucie rożnym uderzył głową nad 
bramką. W odpowiedzi zawodnicy 
Arkonii bez problemów poradzili 
sobie z naszą obroną, ale strzał z 
10. metrów obronił Piątkowski. 
Po chwili zagraną do Dworaka w 
pole karne piłkę ten zgrał do wbie-
gającego D. Gruszczyńskiego, ale 
nasz zawodnik się poślizgnął i nie 
zdołał oddać strzału. W 15. minu-
cie kontrę gospodarzy wyjściem za 
pole karne przerywa Piątkowski. 
Po chwili Konieczny lobem posyła 
piłkę do będącego przed bramką 
rywali Dworaka, ale ten nie zdołał 
w nią trafić. Odpowiedź Arkonii 
to kąśliwe uderzenie z ostrego kąta 
pod poprzeczkę, ale nasz bramkarz 
nie dał się zaskoczyć. W 29. minu-
cie po kolejnej kontrze gości piłka 
trafiła w słupek.

Do 35. minuty Pomorzanin wal-
czył jak równy z równym choć w 
poczynaniach naszego zespołu było 
zbyt dużo chaosu. Piłki zagrywane 
były niedokładnie, zawodnicy nie 
wychodzili na pozycje, trudno 
było mówić o jej rozgrywaniu, o 
konstruowaniu akcji. W końcówce 
pierwszej połowy przewagę prze-
jęli goście i w 39. minucie wyszli 
na prowadzenie. Kontratakujący 
zawodnik zagrał na czystą pozycję 
do partnera, który mocno uderzył 
z 16. metrów. Piątkowski sparo-

wał ten strzał, ale jako pierwszy 
do piłki dopadł jeden z rywali i 
umieścił piłkę w pustej bramce. 
W odpowiedzi Sokulski stworzył 
sobie pozycję strzelecką i uderzył 
zza pola karnego. Tym razem to 
bramkarz gości sparował strzał a 
próbujący dobijać D. Gruszczyński 
po raz kolejny się poślizgnął i piłka 
minęła bramkę. W doliczonym 
czasie gry akcja Arkonii lewą stroną 
zakończyła się dośrodkowaniem w 
pole karne, gdzie przez nikogo nie 
atakowany zawodnik głową zdobył 
bramkę na 0:2.

W drugiej połowie niewiele się 
zmieniło. Pomorzanin zbyt mało 
walczył i korzystali z tego goście. W 
52. minucie po kontrze jeden z ry-
wali znalazł się sam przed Piątkow-
skim, nasz bramkarz wybiegł przed 
pole karne i sfaulował go. Sędzia 
chyba uznał, że nie warto dobijać 
leżącego i pokazał tylko żółtą kart-
kę. Można powiedzieć, że dopiero w 
60. minucie Pomorzanin był bliski 
zdobycia bramki. M. Miklas wdarł 
się w pole karne, mimo, że upadł na 
ziemię utrzymał piłkę i groźnie ude-
rzył. Bramkarz odbił piłkę a dobitka 
D. Gruszczyńskiego po raz kolejny 
nie znalazła się w siatce. Kto wie 
co by się stało gdyby Pomorzanin 
zdobył bramkę kontaktową. Pewnie 
uwierzyłby w końcowy sukces, ja-
kim w jego przypadku byłby nawet 
remis, i dążył do niego. Niestety, 
cztery minuty później rywale dobili 
gospodarzy. Po stracie piłki jeden z 
nich obsłużył partnera, który będąc 
na szóstym metrze zdobył bramkę 
na 1:3. W 69. minucie Pomorzanin 
ratuje swój honor. Po rzucie rożnym 
piłka trafia do niepilnowanego 
Pertkiewicza, który uderzeniem 
z woleja umieszcza piłkę w siatce. 
Jeśli będzie to dla kogoś pocieszenie 
to warto zaznaczyć, że był to najład-
niejszy gol meczu.

Do końca spotkania Pomorzanin 
atakował, ale przypominało to bicie 
głową w mur. Symbolem niepo-
radności była akcja z 77. minuty, 
kiedy Dworak będąc sześć metrów 
od bramki i mając przed sobą tylko 
bramkarza posłał piłkę obok słup-
ka. Nawet gdyby zdołał ją umieścić 
w siatce gol nie zostałby uznany 
bo nasz zawodnik był na pozycji 
spalonej. Arkonia również poka-
zała, że nie jest wielkim zespołem, 
szczególnie gdy w 85. minucie po 

rozklepaniu naszej obrony jeden z 
przyjezdnych nie zdołał umieścić 
piłki w pustej bramce. Jednak umie-
jętności wystarczyło im by pewnie 
wygrać w Nowogardzie.

Pozostałe wyniki meczów:
Vineta Wolin - Hutnik EKO 

TRAS Szczecin 1:0, Polonia Płoty 

- Mieszko Mieszkowice 2:1, Klu-
czevia Stargard - Piast Chociwel 
0:1, Orzeł Trzcińsko-Zdrój - KP 
Police II 3:0, GKS Mierzyn - Stal 
Lipiany 0:0, Sparta Gryfice - Świt 
Szczecin 2:2, Kłos Pełczyce - Odra 
Chojna 0:2.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1.  Vineta Wolin 15 32 31-12
2.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 15 32 24-8
3.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 15 29 30-26
4.  Piast Chociwel 15 28 17-13
5.  Polonia Płoty 15 26 29-30
6.  Sparta Gryfice 15 25 28-18
7.  Odra Chojna 15 24 32-25
8.  KP Police II 15 22 18-19
9.  Stal Lipiany 15 18 24-31
10.  Kluczevia Stargard 15 18 22-21
11.  Świt Szczecin 15 18 26-33
12.  GKS Mierzyn 15 17 22-23
13.  Kłos Pełczyce 15 17 18-23
14.  Mieszko Mieszkowice 15 15 20-20
15.  Arkonia Szczecin 15 13 22-26
16.  Pomorzanin Nowogard 15 0 11-46

UKS „Trójka - Niebieska 
Team” wygrywa w Poznaniu

Tydzień przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych młode koszykarki z ze-
społu UKS „Trójka – Niebieska Team” Nowogard wzięły udział w turnieju w 
Poznaniu. Żadna z pozostałych pięciu drużyn nie zdołała wygrać z naszymi 
zawodniczkami i te bezapelacyjnie  wygrały te zawody.

W pierwszym meczu Lwy Lwówek 
nie zdołały nawet groźnie ryknąć i 
gładko uległy młodym Nowogar-
dziankom 41:11. W drugim me-
czu MKS Basket Janikowo zdołał 
nawiązać walkę, ale i tak przegrał 
w stosunku 39:22. Trzeci mecz to 
kolejny pogrom, tym razem MKS-u 
Basket Bydgoszcz. Mecz zakończył 
się wynikiem 42:10. Największy opór 
stawiali gospodarze, ale nie pomogła 
im nawet własna hala i zawodniczki 
z MUKS Poznań przegrały 34:28. W 
ostatnim meczu Jadwiga Inowrocław 
przegrała z „Trójką - Niebieską Team” 
24:13. Tradycyjnie już poza sukcesa-
mi drużynowymi nasze zawodniczki 
zbierają indywidualne wyróżnienia. 
Tytuł MVP, czyli najlepszej zawod-

niczki turnieju przypadł Justynie 
Korpie a poza nią do najlepszej 
piątki zawodów weszła Agnieszka 
Pabisiak.

W najbliższy weekend rozpoczyna-
ją się rozgrywki ligowe. W pierwszej 
kolejce UKS „Trójka – Niebieska 
Team” Nowogard zmierzy się na 
wyjeździe z UKS 16 Koszalin.

Końcowa klasyfikacja turnieju w 
Poznaniu:

1. UKS „Trójka – Niebieska Team” 
Nowogard, 

2. MKS Basket Janikowo, 
3. Jadwiga Inowrocław,
4. MKS Basket Bydgoszcz,
5. MUKS Poznań,
6. Lwy Lwówek.

Andrzej Garguliński

Turniej szachowy
W dniu 21.11. 2007. (Niedziela) 

z okazji Święta Niepodległości  o 
godzinie 10. 00 odbędzie się otwarty 
turniej szachowy. Zawody odbę-
dą się w Nowogardzie w świetlicy 
„Pomorzanina” przy Placu Szarych 
Szeregów. Grać będziemy 9 rund po 
15 minut dla zawodnika, kojarzenia 
systemem szwajcarskim za pomocą 

komputera. Zapraszamy wszystkich 
amatorów tej królewskiej gry, a w 
szczególności dzieci i młodzież. Na 
zwycięzców w kategorii „Junior” i 
„Open” czekają puchary ufundowane 
przez Zarząd M i G LZS , który też jest 
organizatorem turnieju. 

Janusz Kawecki
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Wszystkich 
Świętych i Zaduszki

W Polsce w dniu Wszystkich Świętych tłumnie odwiedzamy groby bli
skich. Nawet jadąc na drugi koniec kraju staramy się być na cmentarzu 
właśnie w dniu l listopada. Tymczasem w myśl tradycji katolickiej w ten 
wyjątkowy dzień teksty mszalne wyrażają wiarę w nieśmiertelne życie 
świętych i wielbią Boga  źródło świętości i podkreślają wstawiennictwo 
świętych. Święci stają się naszymi orędownikami, bez nich Kościół jako 
wspólnota żyjących nie byłby sobą. Rozmyślając nad żywotami świętych 
trzeba sobie uzmysłowić, że żaden z nich świętym się nie urodził. Przykła
dy św. Pawła czy św. Augustyna świadczą dobitnie, że Pan Bóg ma wiele 
cierpliwości i wyrozumiałości dla ludzi błądzących  potrafi latami czekać 
na chwile kiedy zbłąkana owca do Niego powróci. Historyczne źródła 
podają, że dzień Wszystkich Świętych obchodzony był już w czasach sta
rożytnych. Daty zmieniały się  dopiero w połowie VIII wieku w Anglii 
przyjęto dzisiejszą datę  l listopada. W 998 roku przełożony wspólnoty 
religijnej w miejscowości Chiny (Francja) zarządził w dniu 2 listopada 
modły za zmarłych.  Od tamtego czasu właśnie w tym dniu powinniśmy 
odwiedzać groby i modlić się za naszych bliskich, którzy odeszli. Dzień 
zwany obecnie Dniem Zadusznym poświęcony jest bowiem Wspominaniu 
Wszystkich Wiernych Zmarłych.

Pamiętajmy, że w dniu l listopada przeżywamy triumf Świadków 
Wiary i cieszymy się z ich naśladowania. Wierzymy, że Jezus Chrystus 
odniesie zwycięstwo nad grzechem, szatanem i śmiercią..,

A co dzisiaj w Zaduszki?
Człowiek rodzi się po to, by umrzeć! Lęk przed śmiercią towarzyszy 

nam prawie każdego dnia i każdego dnia chcielibyśmy (każdy z nas na 
swój sposób) od niej uciec. Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nie 
myśląc o śmierci, ona determinuje nasze poczynania. Przychodzą chwile 
refleksji jak przeżyć to życie, aby nie przebiegło ono na próżno? Gdzieś 
tam w głębi duszy odzywa się werset biblijny  Bo straszne jest dostać się 
ir ręce Pana - nawet u ludzi niewierzących. Dlaczego? Bo każdy z nas 
dostrzega, że nic na świecie nie dzieje się przypadkowo, że rządzi tym 
wszystkim jakaś ukryta siła, jakieś prawo fizyczne niedostrzegalne gołym 
okiem prostego człowieka, ani „szkiełkiem” uczonego.

Może więc w ten jeden dzień w roku warto wejść w siebie i przyjrzeć 
się sobie  tu na cmentarzu jest więcej naszych znajomych, krewnych i 
przyjaciół aniżeli wokół nas. Może więc warto ujrzeć wieczność naszego 
życia  wtedy wiele spraw codziennych, drażniących drobiazgów stanie 
się rzeczami, którymi nie warto zawracać sobie głowy. Rozmyślając nad 
grobami tych bliskich, którzy odeszli dostrzeżemy zapewne wiele ich 
błędów, dojdziemy do wniosku, że nie wszystko im się udało  my mamy 
jeszcze szansę naprawy zła, mamy szansę, aby o życiu, które raz nam dano 
przeżyć, powiedzieć: starczyło, by godnie pożegnać ten świat!

(LMM - „przemyślenia po latach życia”)

Pamięć o zmarłych, a biznes

Grób na cmentarzu przywiązuje obywateli do miejscowości. To dawne 
ludowe powiedzenie  (co to za chłop skoro nawet grobu na cmentarzu nie 
ma!) każe nam przynajmniej raz w roku iść na nekropolię i uprzątnąć mogiły 
swoich przodków, krewnych czy znajomych, postawić kwiaty i zapalić znicze. 
Co roku ponosimy niestety większe koszty z tym związane. Zmienia się bo
wiem moda usuwając w cień dotychczasowe  przyzwyczajenia. 

Handlowcy mają prawdziwe żniwa – wokół cmentarzy powstają targowiska 
oferujące najmodniejsze kwiaty i znicze. W tym roku podobno najbardziej 
trendy są chryzantemy z gatunku „Chusan biały” – 25 zł za doniczkę. Oprócz 
białego dominuje złoto i żółć. Również znicze przybierają przeróżne kształty 
i zwiększają czas swojego „mrugania”. W dużych miastach przychodzi moda 
na znicze zasilane bateriami – płoną podobno przez 30 dni.Wielu obywateli 
przed Świętem Zmarłych funduje nowe nagrobki – w zapomnienie odchodzą 
tradycyjne prostokątne bryły – przychodzi czas na otwarte księgi, serduszka, 
wracają aniołki i kapliczki. Pomysłowość na wygląd nagrobków i sposoby na 
zarobienie pieniędzy nie zna granic…

Jak podają niektóre media przeciętna rodzina wyda na te Święta ok. 300 
zł.

W tym roku dochodzi jeszcze jedno utrudnienie – nieczynne będą markety 
i sklepy prywatne – chyba, że sami właściciele staną za ladą. Cóż to za utrud
nienie? Otóż ci, którzy tak myślą mylą się bardzo. Odwiedzamy groby nie tylko 
w miejscu zamieszkania – Polacy jeżdżą nawet po kilkaset kilometrów. Jest to 
spełnienie chrześcijańskiego obowiązku, ale też okazja do odwiedzin rodziny 
w drugim zakątku kraju. Nie dziwią mnie więc potężne kolejki w marketach, 
wózki pełne towarów i zakupy typu – biorę od razu osiem butelek, bo nie 
wiadomo czy w święta kupię! (autentyczne z „Biedronki”). 

I to także oblicze Wszystkich Świętych…
LMM
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Nad jeziorem będzie pięknie
Zagospodarowanie terenów wokół naszego jeziora jest jedną z najbardziej 

wyczekiwanych inwestycji gminy Nowogard. Pierwszy krok na tej drodze 
został już zrobiony.

Piękne jezioro w centrum miasta to 
nasz skarb i wizytówka. Jednak nie
zwykle ważna jest jego odpowiednia 
ekspozycja, a za taką trudno uznać 
popękane i krzywe alejki czy resztki 
zapomnianego boiska do siatkówki. 

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z 
planem wkrótce ten ponury stan 
rzeczy ma ulec radykalnej zmianie. 
19 października włodarze naszego 
miasta podpisali umowę zlecając 
zagospodarowanie terenu nad jezio
rem poprzez opracowanie niezbędnej 
dokumentacji projektowo – koszto
rysowej. Założenia są takie, że ma 
tam powstać miejsce do rekreacji, 
na które ma się składać m.in. boisko 
wielofunkcyjne, miejsce na scenę ple
nerową, pomosty widokowe, ścieżka 
rowerowa, miejsca do cumowania 
sprzętu wodnego, plac zabaw i obiek
ty małej architektury. Projekty mają 
uwzględniać dokończenie drewnia
nej konstrukcji pomostu okalającego 
jezioro, który ma zastąpić mocno 
już zdewastowany murek, wymianę 
oświetlenia, odnowienie alejek, prze
budowę fontanny, zagospodarowanie 
plaży, montaż nowych ławek a nawet 
koszy na śmieci, zieleń, drogi, place i 
parkingi. Teren ma być zaopatrzony 

w niezbędne media.
Dokumentacja ma być gotowa w 

ciągu sześciu miesięcy. Koszt jej wy
konania to 178 730 zł brutto. Opra
cować ją mają prowadzące Pracownię 
Architektury Krajobrazu „Trzy Małe 
Drzewka” Natalia Maćków i Studio 
„Ha – Art” Małgorzata Haas – No
gal. Na koncie tej drugiej są m.in. 
opracowania koncepcji remontu 
szczecińskich Jasnych Błoni, parku 
Andersa, budowy placu zabaw w 
Parku Żeromskiego czy odtworzenia 
szczecińskiej Różanki.

Pytana o sprawę Natalia Maćków 
poinformowała nas, że właśnie trwa 
załatwianie wszelkich formalności i 
jest jeszcze za wcześnie by mówić o 
koncepcji czy kosztach związanych 
z zagospodarowaniem terenu nad 
naszym jeziorem.

Te z pewnością będą duże. Jak po
wiedział nam burmistrz Kazimierz 
Ziemba w budżecie gminy zostaną 
zabezpieczone pieniądze na zakoń
czenie tej inwestycji, a właściwie 20 
procent niezbędnej sumy. Reszta pie
niędzy ma być pozyskana z funduszy 
unijnych. Czekamy z niecierpliwością 
na efekty. 

Ag

A póki co…

Utwardzono wreszcie ścieżkę ulicy Zielonej biegnącej nad jeziorem w kie
runku ulic Kazimierza Wielkiego, Waryńskiego i Ogrodu Dendrologicznego. 
Można spokojnie przejść i przejechać rowerem. Rosną też nowe nasadzenia 
wierzb w miejscu wyciętych topól…

LMM

Echa wyborów parlamentarnych

Burmistrz wojewodą?
Dwa tygodnie po wyborach nie ustają spekulacje, że mimo porażki Kazi-

mierz Ziemba opuści fotel burmistrza Nowogardu. Coraz głośniej mówi się 
o tym, że miałby objąć funkcję wojewody zachodniopomorskiego.

Koalicja Platformy Obywatelskiej 
z Polskim Stronnictwem Ludowym 
zapewne wkrótce stanie się faktem i 
nowy rząd zacznie obsadzać swoimi 
ludźmi stanowiska wojewodów. Czy 
jedno z nich przypadnie w udziale 
Kazimierzowi Ziembie? Po bolesnej 
porażce w wyborach parlamentar
nych, w których do zajęcia wygod
nego fotela w budynku przy ulicy 
Wiejskiej w Warszawie zabrakło mu 
zaledwie 18 głosów, byłaby to swoista 
nagroda pocieszenia. A co na to sam 
zainteresowany? 

„Ludzie o tym mówią, ale na razie 
wszystko układane jest na górze, w 
Warszawie. W tej chwili to są plot-

ki. My w województwie o tym nie 
rozmawiamy i nie było żadnej takiej 
propozycji.”

Z drugiej strony patrząc, jeśli w 
każdej plotce jest trochę prawdy to 
kto wie jak się potoczą wydarzenia.

Ag

Informujemy, że   

5 listopada 2007 r.
poniedziałek w godz.  14.30 - 15.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 

Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!
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Odeszli w minionym roku 
W związku z Dniem Wszystkich Świętych przypominamy Polaków, którzy 

zmarli w ciągu minionych 12 miesięcy - intelektualistów, kapłanów, artystów, 
dziennikarzy, żołnierzy. Znaleźli się wśród nich ks. prałat Zdzisław Peszkow-
ski - kapelan Rodzin Katyńskich, pisarz i reportażysta Ryszard Kapuściński, 
leksykograf Władysław Kopaliński, aktor Leon Niemczyk-wielki przyjaciel 
Nowogardu, czego dowody dawał w licznych wywiadach. Musimy mieć 
świadomość, że śmierć jest nam przeznaczona i nigdy od niej jako ludzie nie 
uciekniemy. Ale też musimy wiedzieć, że sami jako ludzkość zapraszamy ją 
do nas – przykładem liczne wojny, które niestety nie omijają także Polaków. 
W publikowanych niżej wspomnieniach znajdziemy tego przykłady. Nie 
wymieniamy z imienia i nazwiska 163 obywateli naszej Gminy, którzy od 
stycznia do końca października odeszli od nas i dzisiaj, w dniu Zaduszek 
oczekują na swoich najbliższych, niestety na cmentarzach.

Odwiedzajmy Ich, dajmy im nadzieję na zbawienie poprzez modlitwę.
LMM  

LISTOPAD 2006 
- 11 listopada poległ w Iraku starszy 

sierżant Tomasz Murkowski. Służył w 13. 
Pułku Przeciwlotniczym 16. Pomorskiej 
Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu. W 
Iraku był po raz drugi. Zginął w okolicach 
Al Kut w prowincji Wasit, gdy słowacka 
kompania inżynieryjna wracała do bazy 
Delta po rozminowywaniu starych składów 
broni i amunicji na południe od Al Kut.

- 11 listopada zmarł pułkownik Wincen
ty J. BroniwójOrliński  b. delegat rządu 
RP w Londynie na Niemcy (19741990), 
uczestnik Powstania Warszawskiego 
i donator kultury polskiej. Po wojnie 
osiadł na stałe w Hamburgu. W 1990 r. 
towarzyszył prezydentowi RP Ryszardowi 
Kaczorowskiemu w przekazaniu insygniów 
prezydenckich II RP Lechowi Wałęsie. Po
siadał najwyższe odznaczenia państwowe. 
BroniwójOrliński urodził się w Ostrowie 
Wielkopolskim, był Honorowym Obywate
lem tego miasta i tam został pochowany.

- 21 listopada 23 górników zginęło po 
wybuchach metanu i pyłu węglowego w 
kopalni „Halemba” w Rudzie Śląskiej. Gór
nicy pracowali przy likwidacji nieczynnej 
ściany wydobywczej. Była to największa 
katastrofa w polskim górnictwie od blisko 
30 lat.

- 29 listopada zmarł jeden z najwybit
niejszych polskich aktorów Leon Niem
czyk. Miał 83 lata. W ciągu ponad 50letniej 
kariery aktorskiej zagrał w ponad 400 fil
mach. Zadebiutował w wieku 30 lat w obra
zie Jerzego Kawalerowicza „Celuloza”. Do 
jego najwybitniejszych ról należą kreacje 
w „Nożu w wodzie” Romana Polańskiego i 
„Pociągu” Jerzego Kawalerowicza. W czasie 
II wojny światowej służył w amerykańskiej 
armii, pod dowództwem generała George’a 
Smitha Pattona. Po powrocie do Polski 
pracował w m.in. Objazdowym Teatrze Ko
medii Muzycznej w Warszawie i w Teatrze 
Wybrzeże w Gdańsku.

GRUDZIEŃ 2006 
- 16 grudnia zmarł pisarz, publicysta, 

dziennikarz Ryszard Liskowacki. Był au
torem książek o powstaniu warszawskim, 
forsowaniu Odry, pierwszych latach po
wojennej Polski. Pracował m.in. w „Głosie 
Szczecińskim”, był też redaktorem naczel
nym miesięcznika „Spojrzenia” i tygodnika 
„Morze i Ziemia” oraz autorem książek dla 
młodzieży i felietonów.

- 19 grudnia zmarła piosenkarka i 
aktorka filmowa Danuta Rinn. Miała 70 

lat. Jej najbardziej znane utwory to „Na 
deptaku w Ciechocinku”, „Tyle wdzięku”. 
W 1974 roku otrzymała jedną z nagród 
Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w 
Opolu za piosenkę „Gdzie ci mężczyźni”. 
Jako aktorka grała w filmach od początku 
lat 70., m.in. w „Zazdrości i medycynie” 
(1973), „Bilansie kwartalnym” (1974), 
„Doktorze Murku” (1979), „Karierze Ni
kosia Dyzmy” (2002).

- 22 grudnia zmarł franciszkanin ojciec 
Grzegorz Sroka, znany polski zielarz. Sroka 
do Zakonu Franciszkanów wstąpił w 1953 
roku. 10 lat później przyjął święcenia ka
płańskie. Od młodych lat interesował się 
ziołami  był zdania, że zielarstwo może 
być znakomitym uzupełnieniem medycyny 
konwencjonalnej. Stworzył punkt zielarski 
w Rychwałdzie, w którym udzielił porad 
ponad 500 tysiącom cierpiących.

STYCZEŃ 2007 
- 14 stycznia zmarł w wieku 88 lat 

piosenkarz, aktor i śpiewak operetkowy 
Mieczysław Wojnicki. Debiutował w 1944 
roku w Wilnie. W latach 40. pracował w 
teatrach muzycznych Poznania i Łodzi. 
Od 1949 r. występował w Warszawskiej 
Operetce. Popularność zyskał głównie za 
sprawą swoich przebojów z lat 60. m.in. 
„Jabłuszko pełne snu”, „Kaczuszka i mak”, 
„Zakochani są wśród nas”, „Zakochany 
złodziej”, „W maleńkiej kawiarence”.

- 23 stycznia zmarł Ryszard Kapuściński, 
wybitny pisarz i reportażysta. Miał 74 lata. 
Jako dziennikarz zadebiutował w wieku 
17 lat w tygodniku „Dziś i Jutro”, potem 
pisywał w „Sztandarze Młodych”. Studiował 
historię na Uniwersytecie Warszawskim. Po 
raz pierwszy jako dziennikarz wyjechał w 
1956 r. do Indii, odwiedził także Afganistan 
i Pakistan. W następnym roku pojechał 
do Japonii i Chin. Podróżował też  jako 
korespondent PAP  po krajach Afryki, 
Azji i Ameryki Południowej. W swoich 
książkach m.in. „Cesarzu”, „Szachinszachu” 
czy „Imperium” opisywał odwiedzone kraje 
i wydarzenia, które w nich obserwował. 
Książki Kapuścińskiego zostały przetłu
maczone na 28 języków, w tym japoński 
i esperanto.

- 24 stycznia zmarła wybitna aktorka 
teatralna i filmowa, Krystyna Feldman. 
Miała 86 lat. Uznawana była za mistrzynię 
drugiego planu. Wielką popularność przy
niosła jej rola babki Rozalii w telewizyjnym 
serialu „Świat według Kiepskich”. Sławę 
na świecie zdobyła dzięki tytułowej roli w 

filmie „Mój Nikifor” Krzysztofa Krauzego, 
za którą została nagrodzona wieloma 
prestiżowymi nagrodami krajowymi i 
międzynarodowymi, m.in. na festiwalu 
w Gdyni i w Karlovych Varach. W czasie 
okupacji była łączniczką Armii Krajowej. 
Od 1983 roku była związana na stałe z 
Teatrem Nowym w Poznaniu.

LUTY 2007
- 6 lutego zginął w Iraku w wyniku 

wybuchu miny pułapki 23letni kapral 
Piotr Nita. W misji wojskowej uczestniczył 
po raz pierwszy. Do ataku na pododdział 
polskich żołnierzy, zabezpieczających 
ochronę konwoju logistycznego jadącego z 
bazy Scania do Bazy Echo, doszło ok. 20 km 
na północ od miasta Diwanija w prowincji 
Al Kadisija.

MARZEC 2007 
- 14 marca zmarł aktor Zygmunt Kę

stowicz. Miał 86 lat. W ostatnich latach 
aktor kojarzony był przede wszystkim z 
rolą seniora rodu Lubiczów z telewizyjnego 
serialu „Klan”. W latach 80. Kęstowicz był 
ulubieńcem najmłodszej widowni, wystę
pując w popularnych programach TVP 
„Piątek z Pankracym” i „Pora na Telesfora”. 
W latach 60. zasłynął z postaci Stefana 
Jabłońskiego w popularnym radiowym 
słuchowisku „W Jezioranach”. Występował 
w filmach i popularnych serialach telewi
zyjnych, m.in. w „Stawce większej niż życie” 
i „Czterech pancernych i psie”. W swoim 
dorobku artystycznym miał ponad 200 ról 
teatralnych.

- 25 marca w wieku 60 lat zmarł Jacek 
Lech. Prawdziwe imię i nazwisko Jacka Le
cha brzmiało Leszek Zerhau. W latach 60. i 
70. był solistą zespołu „CzerwonoCzarni”, 
wykonawcą przebojów „Bądź dziewczyną 
moich marzeń”, „Warszawa jest smutna bez 
ciebie” i „Dwadzieścia lat, a może mniej”. 
Na estradzie zadebiutował jako wokalista, 
pod pseudonimem Jacek Lech, w Nowej 
Hucie w 1967 roku. W 1966 roku Lech 
otrzymał propozycję współpracy z grupą 
Czerwono Czarni, z którą wylansował 
przeboje: „Cygańska wróżba”, „Trochę do
brze, trochę źle”, „Partyzancka ballada”. W 
1969 r. artysta został solistą zespołu. Arty
sta występował także z Markiem Grechutą, 
Ryszardem Rynkowskim, Trubadurami.

KWIECIEŃ 2007 
- 15 kwietnia zmarł pisarz, dramaturg, 

scenarzysta i dziennikarz Jerzy Janicki. 
Miał 79 lat. Był autorem kilkudziesięciu 
słuchowisk, widowisk telewizyjnych, 
współautorem powieści radiowych „Maty
siakowie” i „W Jezioranach”. Napisał ponad 
30 scenariuszy filmowych m.in. do „Prze
rwanego lotu”, „Trzech kroków po ziemi”, 
„Tragarza puchu”, „Człowiek z M3” oraz 
do głośnych seriali m.in. „Polskie drogi”, 
„Ballada o Januszku”, „Dom”. Opublikował 
ponad 20 zbiorów reportaży, opowiadań, 
słuchowisk i dramatów. Napisał też kilka 
zbiorów opowiadań m.in. „Koty to dranie”, 
„Nieludzki doktor”, i „Biografia w walizce” 
oraz „Czkawkę”  wspomnienia ze Lwowa, 
którego był miłośnikiem.

- W nocy z 19 na 20 kwietnia w Mo
nachium zmarł 74letni Klemens Gniech, 
b. dyrektor Stoczni Gdańskiej. W grudniu 
1970 r. Gniech znalazł się w kierownictwie 
komitetu strajkowego w Stoczni Gdańskiej. 

10 lat później w pamiętnym sierpniu 1980 
r. już jako szef tego zakładu negocjował ze 
strajkującymi. W grudniu 1981 r. Gniecha 
odwołano ze stanowiska dyrektora stoczni. 
Został majstrem w gdańskiej Stoczni Wisła. 
W połowie lat 80. wyemigrował do Nie
miec, gdzie pracował w branży okrętowej.

- 20 kwietnia zginął w Iraku, w wyniku 
wybuchu miny pułapki, starszy szeregowy 
Tomasz Jura. 25letni Jura był ochotni
kiem, strzelcem w 25. Brygadzie Kawalerii 
Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. 
W wojsku służył od trzech lat. Do ataku 
doszło w północnowschodniej dzielnicy 
Diwaniji, Nahda, kilka kilometrów od bazy 
Echo, kiedy połączony patrol irackiej armii 
i policji oraz Wielonarodowej Dywizji 
Centrum Południe patrolował wyznaczony 
rejon odpowiedzialności w ramach kolej
nej fazy operacji „Czarny Orzeł”. Podczas 
patrolu, obok przejeżdżającego pojazdu 
wybuchła minapułapka.

- 20 kwietnia zmarł w wieku 69 lat 
wybitny aktor filmowy i teatralny Jan Ko
ciniak. W 1962 roku ukończył Państwową 
Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. 
Zaraz po studiach został zaangażowany do 
stołecznego Teatru Ateneum, gdzie wystę
pował do końca życia. Na dużym ekranie 
zadebiutował jeszcze podczas studiów w 
„Miejscu na ziemi” w reż. Stanisława Róże
wicza. Później wystąpił m.in. w „Rękopisie 
znalezionym w Saragossie” i „Lalce” Woj
ciecha Jerzego Hassa. Jego ostatnim filmem 
był „Ryś” Stanisława Tyma. Jego głosem 
mówił Gucio w „Pszczółce Mai” i Kubuś 
Puchatek w serii filmów animowanych. 
Dubbingował także „Bolka i Lolka” oraz 
„Rudolfa, czerwononosego renifera”.

- 21 kwietnia zmarł Jan Tadeusz Stani
sławski, znany aktor, radiowiec, satyryk. 
Miał 71 lat. Swoją karierę artystyczną 
zaczynał w słynnym STSie, potem zwią
zany był z kabaretem Pod Egidą, radiowym 
Ilustrowanym Tygodnikiem Rozrywko
wym i kabaretem Olgi Lipińskiej. Wielką 
popularność zdobył w latach 70. radiowymi 
„wykładami” z mniemanologii stosowanej, 
której profesorem samozwańczo się miano
wał. Zagrał około dwudziestu głównie epi
zodycznych ról w filmach i serialach tele
wizyjnych (m.in. w „Zezowatym szczęściu”, 
„Czterdziestolatku”, „C.K. Dezerterach”). 
Jest autorem tekstów znanych piosenek, 
m.in. przebojów „Czterdzieści lat minęło” 
i „Cała sala śpiewa z nami”.

- 29 kwietnia zmarł emerytowany 
ordynariusz szczecińskokamieński abp 
Kazimierz Majdański. Miał 91 lat. Odszedł 
w dniu symbolicznym  29 kwietnia 1945 
r. został oswobodzony z hitlerowskiego 
obozu koncentracyjnego w Dachau. W 
latach 19391945 jako alumn był więziony 
w hitlerowskich obozach koncentracyjnych 
(m.in. w Dachau). Po uwolnieniu, w lipcu 
1945 r. wyświęcony w Paryżu na kapłana. 
Był wikariuszem w parafii katedralnej we 
Włocławku, biskupem pomocniczym we 
Włocławku; biskupem diecezji szczeciń
sko kamieńskiej. W marcu 1992 r. został 
podniesiony do godności arcybiskupa „ad 
personam” i zwolniony z obowiązków 
pasterza diecezji z racji osiągnięcia wieku 
kanonicznego.

cdn.
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Wszystkim,
którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze

śp. Eugeniusza 

Jedynaka
serdeczne podziękowania

składa
pogrążona w smutku 
żona i córka z rodziną

Ratowali Kasztanowce

Dnia 23. 10. 2007 roku w Szkole Podstawowej w Żabowie odbyła się 
akcja Pomagamy Kasztanowcom 
przy współudziale Nadleśnictwa 
w Nowogardzie. Efektem pracy 
uczniów klas V VI jest zebranie 
sześćdziesięciu  sześciu  worków liści 
z jedenastu kasztanowców rosnących 
na terenie wsi Żabowo. Zebrane wor
ki zostały złożone na terenie szkoły, 
będą czekały na odbiór. Z związku 
z akcją przeprowadzone zostały 
zajęcia dydaktyczne dla klas IV VI. 
Uczniowie z koła ekologicznego wy
konali plakaty zachęcające mieszkań
ców okolicznych wiosek do grabienia 
liści, aby ratować kasztanowce. 

opr. red. LMM

Wojtek Koladyński zaprasza... 
Goleniowski Dom Kultury zaprasza 
10 listopada o godz. 17.00  na podróż 
z piosenką poetycką w wieczorze pt.” 
NAPRAWDĘ NIE DZIEJE SIĘ NIC”.  
Podczas koncertu usłyszymy piosen
ki min.:  A.Osieckiej, G.Turnaua,M.
Grechuty, J. Kaczmarskiego oraz 
kompozycje własne w wykonaniu 
młodzieży z Goleniowa i Nowogardu.  
W koncercie występują:  Jeliński, 
Kasprzak, Lisińska, Ławicki, Ogrod

niczak x 2, Sawicka, Żórawski.  
Wieczór poprowadzi absolwent 
II LO w Nowogardzie  laureat 
wielu konkursów ogólnopols
kich, zdobywca tytułu Najpiękniej 
Mówiącego Polaka w konkursie  
MÓWCA ZNAKOMITYWojciech 
Koladyński.  Serdecznie zapraszamy 
na chwile refleksji i zadumy. 

Opr.red. LMM

Maszkowo

Zapchana kanalizacja 
i szczury na klatce

Gdy po telefonie jednej z mieszkanek budynku komunalnego zawitaliśmy 
do Maszkowa smród wybijającej kanalizacji był odczuwalny już na podwór-
ku. Wzburzeni lokatorzy domagali się natychmiastowej interwencji.

Z zalanymi piwnicami borykają się 
mieszkańcy wielu budynków i jest to 
z pewnością spory problem. Ale jeśli 
ścieki wypływają z ubikacji przez co 
całe mieszkanie przesiąknięte jest 
potwornym smrodem można mówić 
niemal o tragedii. W takiej sytuacji 
znalazła się Izabela Durska.

„Gdy ścieki wypłynęły z ubikacji, 
było ich tak dużo, że trzeba je było 
usuwać łopatą. – relacjonuje mocno 
zdenerwowana kobieta – Mam dwój-
kę małych, niepełnosprawnych dzieci 
cierpiących na astmę oskrzelową. Co 
rusz pojawiają się duszności. Nic nie 
mogę zrobić, ani uprać ani porządnie 
się umyć. Rozmawiałam z panem Ka-
liszewskim i powiedział, że to sąsiedzi 
zapychają kanalizację. Tak nie da 
się żyć! Wszędzie są szczury, biegają 
nawet na klatce schodowej. Czasami 
gdy wychodzę z mieszkania widzę jak 
śpią pod drzwiami.”

Zdaniem mieszkańców winę za 
taki stan rzeczy ponosi właściciel 
budynku, czyli Zarząd Budynków 
Komunalnych. Szambo jest zbyt rzad
ko opróżniane, przez co zapychają się 
rury, ścieki się cofają i w końcu wy
pływają w piwni
cy lub, co gorsza, 
w łazience.

Zdaniem kie
rownika ZBK 
Wiesława Kali
szewskiego spra
wa jest złożona. 
Podległa mu in
stytucja stara się 
wywozić ścieki 
na bieżąco cze
kając na sygnał 
lokatorów. Tyle, 
ż e  w i ęk s z o ś ć 
mieszkańców nie 
płaci za użytko

wane przez siebie lokale i 
boi się dzwonić w sprawie 
przepełnionego szamba 
w obawie, że przy okazji 
padnie pytanie o zaległe 
należności. Faktem jest, 
że gdy szambo się na
pełni zaczyna wybijać, 
ale wina leży również po 
stronie samych miesz
kańców wrzucających 
do kanalizacji odpadki, 
które nie powinny się tam 
znaleźć. Zdarza się też, że 
gdy kanalizacja pionowa 

jest zapchana, mieszkańcy z wyż
szych kondygnacji nie zważając na 
to korzystają z niej. Wówczas ścieki 
szukając ujścia wypływają w łazience 
sąsiadów.

Izabela Durska jest chlubnym przy
padkiem osoby mającej uregulowane 
wszystkie należności, lecz cierpi za 
innych.

Wiesław Kaliszewski twierdzi, że 
szambo przy opisywanym budynku 
powinno być wywożone co dwa tygo
dnie i właśnie tak jest robione. Jednak 
skoro lokatorzy borykają się z takimi 
problemami ZBK zobowiązuje się do 
jak najszybszego reagowania w takich 
sytuacjach. Tyle, że czasami może 
to trochę trwać. ZBK nie dysponuje 
odpowiednim sprzętem i wszelkie 
tego typu prace zleca PUWiSowi. 
Ten z kolei obsługuje nie tylko gminę 
Nowogard i czasami zdarza się, że 
przyjazd na miejsce niezbędnego 
sprzętu trwa kilka godzin.

Kanalizacja w budynku komunal
nym w Maszkowie została przepcha
na i sytuacja znacznie się poprawiła. 
Oby na długi czas.                          Ag

... ale gdy ścieki pojawiają się w mieszkaniu 
jest to niemal tragedia.

Zalane piwnice to poważny problem...

Nowogardzki Dom Kultury    ogłasza

N A B Ó R
do Nowogardzkiego Chóru GOSPEL

„7th Heaven Nowogard Gospel Choir”
GOSPEL – to nie tylko radosna i żywiołowa muzyka; to styl życia, festiwale, 
koncerty, warsztaty…
Jeśli chciałbyś spędzać czas w fantastycznym gronie przyjaciół, lubisz śpiewać 
i chciałbyś się w tym sprawdzić, weź znajomych i przyjdź!!!!
Zapraszamy wszystkich od 13 roku życia!!!
Próby: wtorek 17.30-19.00, środa 17.00-18.30

Pierwsze spotkanie:
06. listopada (wtorek) 2007 r.
godz. 17.30
Sala Nr 21 NDK
ZAPRASZAMY !!!!!   informacje pod tel: 091 39 26 283
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Halloween – to nie Święto dla 
Chrześcijan !

Na drzwiach kilku bloków mieszkalnych pojawily się karteczki widoczne 
na fotografii.

Rodzi to refleksję – dlaczego przyjmujemy bezkrytycznie obce naszej kul-
turze praktyki, dlaczego rodzice, nauczyciele i wychowawcy nie reagują? 

W dobie powszechnego dostępu do nauki języka angielskiego nie musimy 
zaśmiecać ojczystego języka „Halołynami”. Po przeczytaniu opracowania 
pastora Cezarego Komisarza dla wszystkich powinno stać się jasne – problem 
wymaga poważnych decyzji, szczególnie w dziedzinie wychowania…

DATY I NAZWY 
Dzień “Wszystkich Świętych” 

w Kościele Rzymsko Katolickim 
upamiętnia wszystkich świętych, a 
szczególnie tych, którzy nie mają 
jeszcze swoich dni w roku. Przenie
siony został na 1go listopada, aby 
zbiec się z pogańskimi świętami np. 
uczta Celtyckiego bożka śmierci, 
Samhain, ma miejsce nadal w tym 
dniu. W przeszłości msza odprawiana 
w dniu “Wszystkich Świętych” była 
nazywana “Allhallowmas” a wieczór 
przed (“e’en”) był “Allhallow e’en” a 
następnie nazwa ta skrócona została 
do “Halloween”.

TYLKO W PÓŁNOCNEJ 
AMERYCE 
Milion emigrantów irlandzkich 

zalało Amerykę podczas wielkiego 
głodu w latach 184551. Z tym nie
samowitym napływem ludzi, przy
były także ich zwyczaje i przesądy, a 
niewinne dożynki zostały stopniowo 
zastąpione przez Halloween 31 paź
dziernika. Nigdzie indziej nie jest ono 
obchodzone. (Przypis tłumacza: Pod 
wpływem mediów i komercji, obec
nie to “święto” rozpowszechnia się w 
Europie i innych częściach świata).

CO JEST W TYM ZŁEGO? 
Halloween pełne jest symboli sa

tanistycznych i Druidzkich zaczerp
niętych z ich praktyk i rytuałów, które 
mogą wydawać się niewinne, jed
nakże reprezentują zło. Dla Druidów 
31 październik jest dniem czczenia 
Samhain. Jest to także najbardziej 
święty dzień dla współczesnych sa
tanistów i czarownic. 

CO MÓWI PISMO ŚWIĘTE? 
Halloween nie jest wspomniane 

w Biblii, ponieważ słowo to jest sto
sunkowo nowe. Wszystkie jednak 
szatańskie rytuały związane z Dru
idyzmem, czarami i innymi diabel
skimi praktykami mającymi miejsce 
w Halloween, są surowo zabronione 
w Słowie Bożym. A oto kilka z nich 
popartych biblijnym ostrzeżeniem: 

Zauroczenie owładnięcie kogoś 
magią, rzucanie uroku. Wróżbiar
stwo przepowiadanie przyszłości 
(kryształowe kule, karty, wróżenie z 
ręki, z fusów). Oczarowywanie wy
wieranie wpływu na kogoś poprzez 
urok, magię, głos lub muzykę (np. 
hipnoza). Ofiary umyślne spowo
dowanie śmierci człowieka w celu za
dowolenia duchów, przepowiedzenia 
przyszłości. Wywoływanie duchów 
komunikowanie się z umarłymi. 
Astrologia studiowanie gwiazd i 
planet w celu przepowiedzenia przy
szłościhoroskopy. Przepowiadanie 
i wieszczkowanie przepowiadanie 
wydarzeń z symptomów i znaków 
lub duchów innych niż Duch Świę
ty. Czarnoksięstwo, magia, czary, 
czarodziejstwo używanie mocy ze 
złych duchów.

BIBLIA MÓWI:
“Nie będziecie uprawiać wróż

biarstwa. Nie będziecie uprawiać 
czarów.” (Kapłańska 19:26). “Gdyż 
nieposłuszeństwo jest takim samym 
grzechem, jak czary, a krnąbrność, 
jak bałwochwalstwo i oddawanie czci 
obrazom. Ponieważ wzgardziłeś roz
kazem Pana, więc i On wzgardził tobą 
i nie będziesz królem.” (I Sam. 15:23) 
“Saul umarł na skutek własnego prze
winienia, które popełnił wobec Pana, 
przeciw Słowu Pańskiemu, którego 
nie strzegł. Zasięgał on nawet rady u 
wróżbiarki, a nie radził się Pana. On, 
więc zesłał na niego śmierć, a króle
stwo jego przeniósł na Dawida, syna 
Jessego.” (I Kronik 10:1314). “On to 
przeprowadził synów swoich przez 
ogień w Dolinie Synów Hinnoma, 
uprawiał wróżbiarstwo, czary, magie, 
ustanowił zaklinaczy i wieszczków. 
Mnóstwo zła uczynił w oczach Pana, 
pobudzając Go do gniewu.” (II Kro
nik 33:6)

Zobacz też: 
I Sam. 28:125; Dzieje Ap. 16:118; 

Izajasza 8:1920 i 19:13 i 47:1215 
oraz inne.

CO MAMY ROBIĆ?
W Liście do Tesaloniczan 5:2122 

apostoł Paweł mówi “Wszystko ba
dajcie, a co szlachetne zachowujcie. 
Unikajcie wszystkiego, co ma choćby 
pozór zła”. Oczywiście w prawdzi
wym kontekście badanie odnosi 
się do przepowiedni, powinniście 
jednak sprawdzić, co Biblia mówi 
na powyższy temat. Pomódl się i 
przeanalizuj przytoczone wersety. 
Pamiętajmy, Jezus powiedział, że 
Duch Święty doprowadzi nas do po
znania całej prawdy (Jana 16:13). Jeśli 
kiedykolwiek byłeś zaangażowany w 
jakiekolwiek zabronione praktyki, 
od parapsychologii zaczynając po 
praktyki satanistyczne, musisz prosić 
Boga o wybaczenie tego związku z 
diabłem. Jeśli jesteś w posiadaniu 
czegokolwiek, co symbolizuje te 
praktyki (Ouija boards, karty tarota, 
fantazyjne gry, przewodniki, taśmy) 
spal to. Nie wolno nikomu tego 
przekazywać! Następnie pozbądź 
się wszystkich symboli Halloween
kostiumów czarownic, duchów itp., 
przerażających makijaży i innych 
dekoracji. Oczyść swój dom i swoją 

przeszłość od czegokolwiek, co ma 
związek z siłami demonicznymi.

A CO Z DZIEĆMI?
Jeśli jesteście rodzicami dzieci, 

które są przyzwyczajone do obcho
dzenia Halloween, poświęć czas, 
aby wyjaśnić im, dlaczego uważasz, 
że jako rodzina nie powinniście 
obchodzić tego święta nigdy więcej 
(zrób to przed 31 października). Jak 
już zrozumieją pomódlcie się razem 
i razem oczyśćcie dom z symboli 
Halloween. Dowiedzieliśmy się, że 
w niektórych rejonach szkoły wydają 
więcej pieniędzy na przygotowania 
do Halloween aniżeli Świąt Bożego 
Narodzenia. Jeżeli twoje dziecko ma 
do wykonania jakiś projekt z okazji 
Halloween, lub odbywa się przyję
cie, zabawa, powinniście odwiedzić 
szkołę i wyrazić wasz pogląd w tej 
sprawie, prosząc o zwolnienie dziecka 
z takich zajęć. Na pewno spotkacie się 
ze zrozumieniem, a własne dziecko 
uchronicie przed czymś naprawdę 
złym .

Opracowanie artykułu:
pastor Cezary Komisarz

(wstęp i skróty redakcyjne LMM)

Awantura o buty
Kupno butów wydaje się sprawą tak zwyczajną, że trudno spodziewać się 

przy tym jakichkolwiek problemów. A jednak...

Do redakcji „Dziennika Nowo
gardzkiego” zgłosił się mieszkaniec 
naszego miasta opowiadając o swo
ich perypetiach związanych z tak, 
wydawałoby się, prozaiczną czyn
nością jak kupowanie butów.

Kilka dni temu zawitał do miesz
czącego się przy Placu Wolności 
sklepu obuwniczego. Upatrzył sobie 
jedną parę, przymierzył i podszedł 
do lady by sfinalizować transakcję. 
Jakież było jego zdziwienie, gdy 
ekspedientka... odmówiła mu ich 
sprzedaży. Okazało się, że powodem 
takiego jej zachowania było zdarze
nie sprzed kilku miesięcy. Wówczas 
małżonka naszego rozmówcy zaku
piła buty w tym sklepie i po niedłu
gim czasie oddała je do reklamacji. 
Jako, że było z nią sporo problemów 
zdenerwowana kobieta stwierdziła, 
że już nigdy do tego sklepu nie przyj
dzie. Jak widać zmieniła zdanie, do 
czego ma oczywiście prawo. 

Przysłuchująca się całej aferze 
postronna kobieta była na tyle zde
gustowana całą sprawą, że zapropo
nowała naszemu rozmówcy kupno 
tego obuwia. Na oczach sprzedaw
czyni wzięła od niego pieniądze 
zapłaciła za buty po czym podała 
mu zapakowaną parę.

Postanowiliśmy porozmawiać z 
właścicielem sklepu by wyjaśnić całą 

sprawę. Nie udało nam się jednak z 
nim skontaktować. Pytane o zajście 
ekspedientki potwierdziły przebieg 
zdarzenia dodając, że reklamacja 
butów kupionych przez żonę na
szego rozmówcy została odrzucona. 
Kobieta wszczęła wówczas awanturę 
mówiąc, że już nigdy nic nie kupi w 
tym sklepie i uprzedzi o wszystkim 
swoich znajomych. Ekspedientki 
stwierdziły, że ich pracodawca za
kazał sprzedaży czegokolwiek tej 
kobiecie i ich zdaniem miał do tego 
prawo.

Okazuje się, że jest inaczej. W 
świetle prawa oferta skierowana do 
publicznej wiadomości, a za taką 
można uznać wystawienie butów 
w sklepie wraz z ceną, skierowana 
jest do wszystkich (oczywiście poza 
wyjątkami typu zakaz sprzedaży 
alkoholu osobom nieletnim) i jeżeli 
klient ją zaakceptuje sprzedawca nie 
może odstąpić od sfinalizowania 
transakcji. Zdaniem Powiatowe
go Rzecznika Konsumenta Ireny 
Henkelman opisana sytuacja jest 
bezspornym przykładem łamania 
prawa. „Myślę, że klient powinien 
skontaktować się z Inspekcją Han
dlową” – kończy swe uzasadnienie 
Rzecznik.

Ag
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 Witamy wśród nas...

C ó r k a  A n n y 
Wojciechowskiej 
ur. 25.10.07 z Kolonii 
Maszewo

S y n  A g n i e s z k i 
Kamińskiej ur. 29.10.07 
z Łobza

Córka Agnieszki 
NaworskiejOlawa 
ur. 27.10.07 z Nowogardu

Córka Joanny 
Malczewskiej 
ur. 18.10.07 
ze Szczecina

Kochanej Mamie, Babci i Prababci

Reginie Bejma
z okazji 85 urodzin

szczęścia, radości, uśmiechu, dużo wiary,
wytrwałości, siły, samych przyjemnych i spokojnych dni

życzą
córka z rodziną, syn z rodziną,

synowe, wnuki i prawnuki

życzeNia

Serdeczne 
podziękowania
dla pielęgniarki

Marzeny Kopka
z Przychodni 

Przyszpitalnej,
która darzy dużą sympatią

wszystkich pacjentów.

życzeNia

Córka Beaty Żelek 
ur. 30.10.07 z Polic

w obiektywie  Jana korneluka    -  Nowogard „wczoraj”
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reklama

KOMIS RZECZY UŻYWANYCH
- meble

- elektronarzędzia
-sprzęt AGD

- i inne
Osina

pon. – niedziela

9.00 – 17.00

KURY NIOSKI
1,5 roczne  

Wyprzedaż!!!
Gospodarstwo Drobiarskie

Żabowo 13
Tel. 091 39 106 66

Firma „NOWORIM” Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 7c Nowogard

tel. 091 39 22 394
przyjmie dwóch mężczyzn 

do pracy na stanowisko 
pracownika produkcji.

Wynagrodzenie w okresie próbnym 
1100 zł netto.

Coraz częściej w naszych pobliskich lasach można zauważyć wyrzu
cony gruz budowlany oraz  odpady budowlane. Tymczasem  gruz 
budowlany dostarczony na składowiska odpadów komunalnych 
będzie wykorzystywany na miejscu.
W związku z powyższym Celowy Związek Gmin R-XXI przyjmie 

nieodpłatnie gruz budowlany i inne materiały budowlane 
odpadowe na składowisko w Słajsinie. 

Kontakt: tel. 091 39 27121 w godz. od 8 do 15.

MONTBUD Sp. z o.o.  

przyjmie 
młodych ludzi do przyuczenia w zawodzie 
o specjalnościach budowlanych takich jak:

• betoniarz • zbrojarz • murarz, tynkarz
• instalator wewnętrznych 

i zewnętrznych sieci sanitarnych
Chętnych prosimy o kontakt osobisty ul. 

Boh. Warszawy 71 Nowogard 
lub telefonicznie 091 39 26 861.

Urząd Miejski w Nowogardzie 
informuje, iż w każdą sobotę od dnia 3 listopada do 30 listopada 

2007r. przyjmowane będą wnioski o wymianę dowodu osobistego. 
Biuro Dowodów Osobistych pokój nr 11 

będzie czynne w godzinach od 8.00 do 14.00
Wymagane dokumenty:
1. Prawidłowo wypełniony wniosek
2. Dwie jednakowe aktualne fotografie (3,5x4,5 cm), lewy półprofil z widocznym całym 

lewym uchem
3. Odpis skrócony aktu urodzenia (w przypadku osób urodzonych poza Nowogardem) 
4. Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku (dot. 

osób, które zawierały związek małżeński poza Nowogardem) 
5. Dowód wpłaty opłaty 30 zł za wydanie dowodu osobistego – opłatę należy uiścić w ka-

sie urzędu lub na rachunek Urząd Miejski w Nowogardzie, Bank PEKAO S.A.  o/ Nowogard 
nr rachunku:  
        681240 3884 1111 0000 4209 2441
6. W przypadku wymiany dowodu należy okazać do wglądu posiadany już dowód.
7. Na żądanie pracownika należy również okazać ważny polski paszport, jeżeli zaistnieją 

wątpliwości, co do obywatelstwa wnioskodawcy. 
Złożenie wniosku o wymianę dowodu osobistego jak i odbiór wyprodukowanego do

wodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w urzędzie. 
Natomiast do osób obłożnie chorych czy niepełnosprawnych, udadzą się urzędnicy, po 
uprzednim zgłoszeniu takiej konieczności.

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

Święto Reformacji
W dniach 27 i 28 w Zborze Koś

cioła Ewangelicznych Chrześcijan w 
Nowogardzie obchodziliśmy Święto 
reformacji , na pamiątkę przybicia 95 
tez do drzwi katedry w Wittemberdze 
przez Marcina Lutra 31.10.1517 roku. 
Wydarzenie to dało początek szero
kiego ruchu reformacyjnego. Kościół 
Ewangelicznych Chrześcijan czerpie z 
tego nurtu najważniejsze trzy kierun
ki; Tylko Pismo Święte jest autoryte
tem w dziedzinie wiary, Tylko Łaska 
Chrystusa zbawia człowieka, Tylko 
Wiara w ofiarę Chrystusa na krzyżu 
ma moc przebaczenia grzechów. 

Gościem tegorocznych obchodów 
był szwedzki ewangelista Goran 
Holmberg z małżonką Margaritą. W 
sobotę o 9:00 siostry spotkały się w 
Chrześcijańskim Centrum Pomocy 
na wspólnym śniadaniu , gdzie oprócz 
przepysznego jedzenia mogły wysłu
chać świadectwa siostry ze Szwecji. 
W tym samym czasie Pastor Cezary 

Kocem otul psa…

Komisarz wraz z gościem odwiedzili 
skazanych w Zakładach Karnych w 
Goleniowie i Nowogardzie.

Goście wzięli udział również w 
sobotnim wieczornym i niedzielnym 
porannym nabożeństwie naszego 
kościoła, w trakcie których brat Go
ran usługiwał kazaniem.

Opracował Pastor 
Cezary Komisarz

Przytulisko dla zwierząt w Sikor
kach zwraca się do mieszkańców z 
prośbą – jeśli macie Państwo zbędne 
koce przekażcie je nam. W okresie 
zimowych chłodów są one niezbedne 
do okrycia naszych podopiecznych. 
Koce można przekazywać bezpośred
nio do Sikorek, do przychodni dla 
zwierząt przy ul. Dworcowej lub do 
redakcji „DN”. Z góry dziękuję.

Tadeusz Soroka
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Poradnia Medycyny Pracy 

NZOZ „SANUS” 
pokój. 210 w Przychodni 

(ul. Kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okreso-

we i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWENCI!!! 

CENY PROMOCYJNE!
Rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

P.U.H. GrUNd-maX
 Przyłącza: 

 energetyczne
 wodnokanalizacyjne
 gazowe
 przeciski, 
  przewierty sterowane
 wbijanie rur stalowych
 mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

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”)

TUNING CAR-AUDIO
&

ul. 3 aja 44
660797830 091-3921155

M
www.el-car.net

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

40zł

CAR-AUDIO i TUNING

SKLEP „KOMINKI”
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 103A/1

oferuje:
sprzedaż wkładów 

powietrznych i wodnych
firm: „Jotul”, „Pama”, „Invicta”, 

„Decoflam”, „Lechma”, „Eurokom”
• obudowy kominków firm „Parkanex”, 
„Eurokom”
• piecyki kominkowe od 799 zł
• piecyki kominkowe z płaszczem wodnym 
od 1499 zł
• kominki elektryczne
• akcesoria i materiały montażowe
• wykonanie i montaż obudów

Tel. 091 39 25 000,
kom. 0507 967 205

Wyprzedaż sprzętu z gosp. rolnego
Sprzedam:

• ciągnik C360
• ciągnik Ursus 3512 ( Ferguson )
• wóz asenizacyjny 10 tys. litrów na tandemie
• deszczownia szpulowa IRTEC 90/220 z konsolą
• pompy ciągnikowe Rowatti  T150 i T800
• pług 3skib. obracany (Kverneland)
• siewnik
• opryskiwacz wentylatorowy Palmet 600 l. (warzywnik)
• opryskiwacz zawieszany Palmet 600 l.
• belka „Fragaria” (12m.)
• budynek kontenerowy (6m./5m.)
• inny sprzęt ( opryskiwacz plecakowy, kosiarka spalinowa, porażacz 
owadów, pompa Honda, kobiałki plastikowe, sprzęt do bandowania) 

Tel. 661 923 610

TOYOTA  NOWOGARD 
MK.SP.ZOO

zatrudni 
doradcę serwisowego

kontakt mailowy:
kadry@toyotanowogard.pl

Opel - Kozłowski 
zatrudni

sprzedawcę pojazdów 
samochodowych

e-mail: nowogard-ksiegowa@
opelkozlowski.pl

NOWO-GLAS
zatrudni
główną księgową 

od początku 2008r.
tel: 091 432 61 22

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
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OG£OSZENIA 
drObNE

NIERUCHOMOŚCI
• Zamienię mieszkanie włas-

nościowe 3 pokojowe w blo-
ku plus garaż na dom w No-
wogardzie z dopłatą. 091 39 
21 985.

• Kupię dom w Nowogardzie 
może być połowa lub pię-
tro. 607 066 425.

• Kupię dom w Nowogar-
dzie, połowę lub piętro. Tel. 
606 265 333.

• Sprzedam mieszkanie czte
ropokojowe o powierzchni 
67,7 m kw w bloku przy ul. 
15 Lutego. Tel. 0605 423 085 
po godz. 15.00.

• Do wynajęcia mieszkanie 
3 pokojowe, 104 m kw. Tel. 
602 474 266.

• Kupię działkę budowlaną. 
Tel. 605 820 330.

• Szukam mieszkania 2 po
kojowego do wynajęcia. Tel. 
604 867 363.

• Szukam do wynajęcia ka
walerki, pokoju z kuchnią 
(może być w starym budow
nictwie) w Nowogardzie lub 
okolicy. Tel. 609 307 327.

• Sprzedam mieszkanie 3 po
kojowe, własnościowe, blok, 
III piętro. Tel. 781 295 135.

• Posiadam do wydzierżawie-
nia lokal o pow. 60 m kw 
pod usługi, klimatyzacja, 
ogrzewanie gazowe, duży 
parking, ul. Boh. Warszawy 
5. Tel. 698 669 875.

• Odnajmę garaż przy ul. Za
mkowej na okres zimy. Tel. 
091 39 20 587 po 18.00.

• Kupię 2 lub 3 pokoje w No
wogardzie. 091 41 66 760.

• Kupię kawalerkę w Nowo
gardzie; sprzedam 3 pokojo
we mieszkanie w Żabówku. 
091 39 106 73.

• Kupię działkę budowlaną. 
Tel. 513 157 137.

MOTORYZACJA
• Sprzedam radio cd samo

chodowe PIONEER DEH30 
MP, MP3, pilot 4x50 W, gwa
rancja nowe + głośniki x 4 sa
mochodowe. Cena kompletu  

690,00 zł. Tel. 0605 522 340. 
• Sprzedam Fiat Ducato 14 

maxi, 2,5 TDI, 1994 r. Tel. 
693 241 198.

• Sprzedam Seat Ibiza, poj. 
896, rok 1995, cena 2100 zł 
do uzgodnienia. Tel. 091 39 
21 912.

ROLNICTWO 
 

• Karp, lin, kroczek – sprze
dam. Tel. 091 39 18 297.

• Sprzedam ciągnik Ursus 
C355, bąk i orkan. 091 39 
25 906, 0669 746 696.

• Sprzedam dwie klacze i 
ogierka 10 miesięcy. Tel. 091 
39 501 40.

• Sprzedam prosiaki. Tel. 091 
39 26 304 Dąbrowa.

• Sprzedam prosiaki 60 szt. 
Tel. 091 39 17 617 po 20.00.

• Sprzedam prosięta ponad 
dwumiesięczne oraz dwie 
maciory (mogą być do za
proszenia). 091 39 17 366.

• Sprzedam talerzówkę 
podnoszoną ciężką. Tel. 
667 839 291.

• Sprzedam klacz 8 letnią ze 
źrebakiem 5 m–cy; dwie 
klaczki (8 mcy i 12 mcy). 
091 39 17 623.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli 

podłogowych i inne drob
ne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• Józef Durkowski – usługi 
kominiarskie. 091 39 25 969, 
0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 
373 143.

• Transport, przeprowadzki 
– 0604 516 451.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV 
Kosmalski, Nowogard Po-
niatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110, 603 584 553.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 
0604 373 143.

• Pranie tapicerki samocho-
dowej (osobowe, busy, cię-
żarowe, TIR-y). Tel. 0604 

373 143.
• Usługi hydrauliczne. 

600 382 214, 091 39 79 109.
• MASAŻ I AKUPRESURA 

– wizyty po uzgodnieniu 
terminu i godziny z pracow
nikiem Gabinetu Kosme
tycznego w Nowogardzie, ul. 
Zielona 3, tel. 091 39 20 714. 
Możliwość dojazdu do klien
ta.

• Tipsy żelowe – tanio – 
609 464 332.

• Artystyczne malowanie po-
koi, pokoi dziecięcych. Tel. 
66 77 84 333.

• Spulchnianie gleby glebo-
gryzarką działkowiczom 
oferuje inżynier rolnik, cena 
0,50 zł/ 1 m kw powierzchni 
– do uzgodnienia. Tel. kom. 
600 653 124.

• Wożę piach na budowy. Tel. 
0506 80 18 19.

•  Usługi remontowobudowla
ne. Tel. 784 053 493 po 18.00

•  Gabinet Kosmetyczny: tip-
sy, pedicure, henna. Ul. 
Boh. Warszawy 103a. Tel. 
697 408 391. 

• TIPSY – tanio i profesjonal-
nie. Tel. 504 589 679.

• Korekta wad postawy, reha-
bilitacja dzieci i dorosłych. 
Tel. 69 522 42 86.

• Usługi elektryczne, wycią-
ganie pionów i liczników na 
zewnątrz, instalacje miesz-
kaniowe. 660 171 386.

• Usługi budowlane, remon
ty mieszkań,wykończenia. 
693 021 097.

• Usługi ogólnobudowal
ne i wykończeniowe. 
503 565 262.

PRACA
• Restauracja „Przystań” za-

trudni sprzatacza/ kę. Tel. 
091 39 20 221.

• Firma PPUH Giejbo Gole
niów zatrudni mechanika 
samochodów osobowych. 
Tel. 606 948 278, 091 407 33 
07.

• Zatrudnię na stałe stolarza 
lub pomocnika. 603 366 286.

• Zatrudnię ślusarza – spawa
cza. Tel. 502 652 929.

INNE
• Sprzedam rocznego psa – 

doga niemieckiego. Tel. 091 
39 22 987.

• Sprzedam stół pingpongowy. 
Tel. 662 216 378.

• Sprzedam piec c.o., drzewo, 
węgiel, moc cieplna 14 kW. 
Tel. 600 911 545.

• Kanapotapczan + dwa fotele 
tanio sprzedam. 0697 16 83 
82.

• Meblościankę dł. 4,85 m, 
wys. 2,30 m, stan bardzo do
bry – sprzedam. Tel. 0697 16 
83 82.

• Sprzedam bramę wjazdową 
metalową z furtką, brama 
– 174x120, wymiar jednego 
skrzydła; furtka – 110x90. 
Tel. 091 39 26 435. Cena 300 
zł. 

• Sprzedam szczenięta pudelki 
miniaturki. 697 992 605.

• Sprzedam szafę chłodni
czą i wagę elektroniczną. 66 
88 222 56.

• Sprzedam drewno opałowe. 
693 344 667.

• Potrzebna pani do opieki 
nad dziećmi w godzinach 
popołudniowych. Tel. 091 39 
26 434.
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 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Ul. Osiedlowa 2

“Furmańczyk - Wspólnoty”.
Troska o ciepło i estetykę.

LMM
reklama
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 42

Ze względu na krótki okres nadsyłania rozwiązań (gazetę składamy w środę) 
wyniki losowania podamy w kolejnym weekendowym wydaniu „DN”. 
Przepraszam 

LMM

Trumna 
Trumna suto złocona,
Wdowa zadowolona.

Po śmierci
Wznoszą się rzędy pysznych nagrobków
Nie wedle stanowisk, lecz... zarobków.

Z cyklu nagrobki:
Wdówki
Manipulując przy kontaktach,
Rażona prądem padła wdówka.
Niechaj jej jasność wiekuista świeci,
Jak trzystuwatowa żarówka.

Gościa, co miał apetyt
Tutaj spoczywa gość stukilowy,
Tę wagę mając na względzie –
Nie jemu ziemia, ale on ziemi,
Niechaj lekkim będzie!

W czepku rodzonego
Prawdę o zmarłym wam poruczę:
W czepku się rodził – zmarł w peruce.

Karierowicza
Prawie na szczycie, pod samym niebem,
Pękł mu w drabinie służbowy szczebel.

Aferzysta naszych czasów
Jak świadczy ciężar tej płyty,
Nareszcie został nakryty!

Pewnego urzędnika
Napsuł akt co niemiara,
I krwi ludzkiej siła,
Póki śmierć go samego,
Ad akta złożyła.

Koguta
Bez ciemnych okularów 
i aktorskich gierek,
Zapowiadał pogodę, 
lepiej niż Wicherek.

Mój własny
To kiepski kawał! Prawdę wam odkryję:
Mówią źle o mnie, a więc jeszcze żyję.
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

rOZK£Ad JAZdY PKP 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)

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 
Bezpłatne LO dla Dorosłych - ul. ZIELONA 
 - 091 392 66 91
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych - 3 MAJA  
 - 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
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 02Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 

Nowogard,  Osina. 
Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Karina Czernicka 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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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 PKS
NowoGard - szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
szczeciN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

informacja Pks 091/39-21-887 lub 091/46-98-315

ważny od 24.06.2007r.

reklama

Nowogard 29.10.2007r.
OFERTY PRACY PUP 

GOLENIÓW, 
FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca 
2. Nauczyciel praktycznej nauki 

zawodu, nauczyciel przedmiotów 
zawodowych

3. Kucharz
4. Pomoc kuchenna
5. Prac. fizyczny, żałobnik
6.  Kierowca z kat. C+E
7. Murarz, betoniarzzbrojarz, cieśla, 

malarzszpachlarz, monter płyt 
regip., kier. Budowy

8.  Konserwator terenów zielonych
9. Specjalista ds. sprzedaży
10.Handlowiec – Informatyk
 OFERTY PRACY Z REJONU
1. Garmażer ( Płoty )
2. Magazynier ( Szczecin )
3. Pracownik gospodarczy ( Osowo )
4. Sekretarka ( Kulice )
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o 

promocji zatrudnienia i instytucji 
rynku pracy ( Dz. U. z 2004r. Nr. 99, 
poz. 1001 z późn. Zm.) 

Zobowiązuje pracodawców do: 
Art. 36 ust. 5, „ Pracodawcy są 

obowiązani na bieżąco informować 
powiatowe urzędy pracy właściwe 
ze względu na siedzibę pracodawcy 
o wolnych miejscach zatrudnienia 
lub miejscach przygotowania 
zawodowego. Informując o wolnych 
miejscach zatrudnienia lub miejs
cach przygotowania zawodowego, 
pracodawcy nie mogą formułować 
wymagań dyskryminujących 
kandydatów ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę, 
pochodzenie etniczne, narodowość, 
orientację seksualną, przekonania 
polityczne i wyznanie religijne 
lub względu na przynależność 
związkową.”

Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca przed 
zatrudnieniem osoby lub powi
erzeniem jej innej pracy zarobkowej 
jest obowiązany uzyskać od niej 
pisemne oświadczenie o pozosta
niu lub nie pozostaniu w rejestrze 
bezrobotnych  poszukujących 
pracy, a osoba podejmująca pracę 
jest obowiązana złożyć takie 
oświadczenie.” 

Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest 
obowiązany zawiadomić w 
formie pisemnej, w okresie do 5 dni, 
właściwy powiatowy urząd pracy o 
zatrudnieniu osoby zarejestrowanej 
jako bezrobotna lub o powierzeniu 
jej innej pracy zarobkowej
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I klasa juniorów:
Ina Goleniów I – Pomorzanin Nowogard 1:2 (1:1)

Wygrana na szczycie
Pomorzanin: Pędziwiatr – D. Stachowiak, Marszałek, Soska, Jutkiewicz, 

Cyran (88’ Balejko), Kuś, Wnuczyński, Dobrowolski (65’ Tomporowski), 
Nosek, M. Stachowiak.

Bramki dla Pomorzanina: Nosek – 2.

W ostatniej kolejce rozegrano mecz 
na szczycie I klasy juniorów. W Gole
niowie pierwszy zespół Iny podejmo
wał lidera rozgrywek, Pomorzanina. 
Po dobrym, zaciętym meczu nasz ze
spół wygrał kontynuując tym samym 
passę siedmiu zwycięstw.

Już w 3. minucie Pędziwiatr musiał 
bronić groźny strzał z 7. metrów i 
nie dał się zaskoczyć. W odpowie
dzi Nosek mając przed sobą tylko 
bramkarza przegrał z nim pojedynek. 
Kolejna wymiana ciosów nie przyno
siła efektu do 15. minuty. Wówczas 
Wnuczyński zagrał do Noska, ten 
wpadł w pole karne i uderzając na 
długi słupek zdobył prowadzenie. 

Od 30. minuty inicjatywa należała 
do Iny i dziewięć minut później go
spodarze wyrównali. Niemała przy 
tym zasługa Marszałka, który wdał 
się w niepotrzebny drybling z rywa
lem, stracił piłkę i do przerwy wynik 
brzmiał 1:1.

W 54. minucie bliski zdobycia gola 
był Nosek. Bramkarz Iny po strzale 
jednego z naszych graczy wypuścił 
piłkę, nasz napastnik zdołał ją prze
jąć, ale jego strzał trafił w słupek. 
Później znowu nastąpiła wymiana 
ciosów. Cztery akcje ofensywne prze
prowadziła Ina, ale na posterunku był 
Pędziwiatr, lub piłka mijała bramkę. 

Z naszej strony bramce rywala pró
bowali zagrozić M. Stachowiak i 
Nosek, ale do 75. minuty nie zdołali 
umieścić piłki w siatce. Wówczas M. 
Stachowiak został faulowany w polu 
karnym rywala i sędzia podyktował 
jedenastkę. Bramkarz Iny wyczuł 
intencję Noska, ale nie zdołał zatrzy
mać jego strzału i Pomorzanin wy
szedł na prowadzenie. Ina rzuciła się 
do odrabiania strat. Końcowe minuty 
to już huraganowe ataki gospodarzy, 
ale Pomorzanin bronił się skutecznie 
i przywiózł z Goleniowa niezwykle 
cenny komplet punktów. 

„Kapitalny mecz rozegrali środ-
kowi pomocnicy. – powiedział po 
tym spotkaniu trener zespołu Pa
weł Kaczmarek – W odpowiednim 
momencie przytrzymywali piłkę, 
pozwalali się sfaulować rywalowi. Ale 
na największe wyróżnienie zasłużył 
nasz bramkarz Łukasz Pędziwiatr. 
Przy okazji drużyna chciałaby po-
dziękować sponsorowi, który w trakcie 
trwania spotkania ufundował premię 
za wygraną.”

Pozostałe wyniki meczów:
Wybrzeże Rewalskie Rewal  TKKF 

Stepnica 9:0, Gryf Kamień Pomorski 
 Orzeł Rega Merida II Mrzeżyno 
1:3.

Andrzej Garguliński

Tabela
1. Pomorzanin Nowogard 7 21 31:2 
2. MKS Ina Goleniów I 7 14 23:5 
3. Pogoń Nowa Szczecin 6 13 26:8
4. MKS Ina Goleniów II 7 12 18:14 
5. Orzeł Rega Merida II Mrzeżyno 8 9 9:30 
6. Gryf Kamień Pomorski 7 9 16:18 
7. Pogoń Szczecin 6 7 23:13 
8. Wybrzeże Rewalskie Rewal 7 3 14:48 
9. TKKF Stepnica 7 3 8:30 

V liga juniorów:
Stal Lipiany – Pomorzanin Nowogard 5:3 (2:1)

Tym razem porażka
Pomorzanin: Frąckowiak – Goździk (A. Zywica), Fijałkowski, Mordzak (65’ 

Skowroński), Paszkiewicz, Wipplinger, Langner (10’ D. Żywica), Kasprzyk, 
Iwaniuk (85’ Bajerski), Gaik, Sroka. 

Bramki dla Pomorzanina: Gaik – 2, Sroka.

V ligowi juniorzy Pomorzanina 
Nowogard grają w kratkę przeplatając 
zwycięstwa i remisy porażkami. Nie
stety, w ostatniej kolejce przypadła im 
w udziale przegrana.

Początek spotkania był w miarę 
wyrównany. Akcję stwarzali sobie 
zarówno gospodarze, jak i goście. 
W 10. minucie Iwaniuk zagrał pro
stopadłe podanie do Gaika, który 
umieścił piłkę w siatce. Był jednak 
wówczas na pozycji spalonej i gol nie 
został uznany. Trzy minuty później 
zaatakowała Stal, ale ich dośrod
kowanie przechwycił Paszkiewicz. 
Sędzia jednak dopatrzył się u naszego 
zawodnika zagrania ręką i po pewnie 
egzekwowanym rzucie karnym dru
żyna z Lipian objęła prowadzenie. W 
20. minucie bliski godnej odpowiedzi 
był Sroka, ale po jego strzale piłka 
minimalnie minęła okienko bram
ki gospodarzy. Pięć minut później 
prostopadłe podanie sprawia, że 
miejscowy napastnik znalazł się w 
sytuacji sam na sam z Frąckowiakiem 
i wygrywając ten pojedynek zdobył 

bramkę na 2:0. W 35. minucie nasi 
gracze rewanżują się prostopadłym 
zagraniem do Gaika i ten w końcu 
przełamał swoją strzelecką niemoc 
zdobywając bramkę kontaktową. 

Po dwudziestu minutach drugiej 
połowy Stal strzela bramkę na 3:1. Po 
raz kolejny napastnik miejscowych 
wykorzystał prostopadłe podanie. 
Pięć minut później A. Żywica dośrod
kowuje do Gaika, który zdobył bram
kę na 3:2 dedykując ją „Plackowi” i 
„Pączkowi”. Tego dnia receptą Stali 
na zwycięstwo z Pomorzaninem były 
prostopadłe podania do szybkich na
pastników i w 82. oraz w 84. minucie 
gospodarze w ten sposób zdobyli 
dwie kolejne bramki. Pomorzanin 
stać było tylko na jeszcze jedno trafie
nie. W 85. minucie sędzia dopatrzył 
się zagrania ręką u jednego z graczy z 
Lipian, a jako, że ten znajdował się w 
obrębie własnego pola karnego przed 
szansą na pokonanie bramkarza 
strzałem z jedenastu metrów stanął 
Sroka i wykorzystując ją ustalił wynik 
spotkania na 5:3.

Pozostałe wy
niki meczów:

A r k o n i a 
Szczecin  Orzeł 
Trzcińsko Zdrój 
1:3, KP Police II 
 Kluczevia Star
gard 2:6, Piast 
Chociwel  Kłos 
Pełczyce 2:1, Świt 
Szczecin  Polo
nia Płoty 6:1.

Andrzej 
Garguliński

Tabela:
1.  Świt Szczecin 14 36 5712
2.  Kłos Pełczyce 14 28 4816
3.  Mieszko Mieszkowice 13 27 2413
4.  Piast Chociwel 14 27 3427
5.  Vineta Wolin 13 27 4920
6.  Stal Lipiany 14 27 4734
7.  Polonia Płoty 14 26 4633
8.  Kluczevia Stargard 14 26 4429
9.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 14 22 3628
10.  KP Police II 14 16 4548
11.  Pomorzanin Nowogard 14 12 27-59
12.  Sparta Gryfice 13 11 1830
13.  Arkonia Szczecin 14 10 1457
14.  Odra Chojna 13 9 1643
15.  GKS Mierzyn 13 8 1544
16.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 13 5 2249

Zagrają najsłabsi
W najbliższą niedzielę na nowo

gardzkim stadionie zmierzą się dwa 
najsłabsze ze społy piłkarskiej V ligi. 
Ostatni w tabeli Pomorzanin podej
mować będzie przedostatnią Arkonię 
Szczecin. Bilans naszego zespołu 
jest doskonale znany nie tylko miej
scowym kibicom, a staje się jeszcze 
bardziej bolesny, gdy uświadomimy 
sobie, że od przedostatniego zespo
łu dzieli nas aż dziesięć punktów. 
Arkonia w tym sezonie zdołała czte
rokrotnie zremisować i dwukrotnie 

zwyciężyć m.in. rozbijając w Lipia
nach Stal aż 5:0.

Początek meczu o godzinie 14.00.
Pozostałe mecze:
Vineta Wolin  Hutnik EKO TRAS 

Szczecin, Polonia Płoty  Mieszko 
Mieszkowice, Kluczevia Stargard 
 Piast Chociwel, Orzeł Trzcińsko
Zdrój  KP Police II, GKS Mierzyn 
 Stal Lipiany, Sparta Gryfice  Świt 
Szczecin, Kłos Pełczyce  Odra 
Chojna.

Andrzej Garguliński

foto archiwum
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�K WADRAT�
ul. Armii Krajowej 49

NOWOGARD
Tel. 091-39-21-470

(po byłej przychodni)

MEBLE
dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

Transport gratis na terenie miasta Serdecznie zapraszamy

ul. Warszawska 9

NOWOGARD
Tel. 091-39-25-476

PIWNICA BIEDRONKA (główne wejście)

Str efy
przyjaznych

cen

NIE PRZEPŁACAJ - KUPUJ TYLKO U NAS

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

TANIE OPŁATY WSZYSTKO - 0.90 PLN

GOTÓWKOWE
HIPOTECZNE i SAMOCHODOWE

KONSOLIDACYJNE

UBEZPIECZENIA FOTO - BOŻENA
72-200 Nowogard
ul. 3-go Maja 48

Tel. 091 39 26 953
Tel.kom. 501 054 706

Na Życie
i Mieszkaniowe

KREDYTY

LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY
Gryfice, ul. Bracka

(środkowy budynek trojaków)
tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00
W SOBOTY 10.00 - 14.00

tel. 091 392 12 77,tel./fax 091 392 56 39

FABRYKA
OKIEN
I DRZWI PCV
Nowogard
ul. 3 Maja 31

Nowogard i okoliceNowogard i okolice 70-423 Szczecin

tel/fax 091 488 54 26

kom.0502 103 432
0501 307 666www.ardom.pl

KUPNO - SPRZEDAŻ

ul. Piłsudskiego 11/2

ARDOM
DOMY NA WSI GRUNTY

MIESZKANIA

CMYK

Nowogard
ul. Boh. Warszawy 71

tel. 091 579 02 62
F.H.U. DOMEBARTEK -

MATERIAŁY BUDOWLANE

HURTOWNIA
STALI

cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A
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Obwodnica 
czy okrężnica?

czytaj na s. 3

Halloween 
- Święto dla 
Chrześcijan ?

DAT Y I  NAZWY  -  Dzień 
“Wszystkich Świętych” w Kościele 
Rzymsko- Katolickim upamiętnia 
wszystkich świętych, a szczegól-
nie tych, którzy nie mają jeszcze 
swoich dni w roku. Przeniesiony 
został na 1-go listopada, aby zbiec 
się z pogańskimi świętami np. uczta 
Celtyckiego bożka śmierci, Samha-
in ma miejsce nadal w tym dniu. 
W przeszłości msza odprawiana w 
dniu “Wszystkich Świętych” była 
nazywana “Allhallowmas” a wieczór 
przed (“e’en”) był “Allhallow e’en” a 
następnie nazwa ta skrócona została 
do “Halloween”

dokończenie  na s. 6
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Kronika policyjna 
W poniedziałek na drodze No-

wogard – Kulice policjanci zatrzymali 
jadącego oplem kadetem Ryszarda Z. 
Badanie wykazało, ze był on w stanie 
nietrzeźwym. W wydychanym powie-
trzu miał 2,47 promila alkoholu.

Personel sklepu „Lidl” zatrzymał 
dwóch 12-latków, którzy usiłowali 
ukraść batoniki. Strawa trafi do Sądu 
Rodzinnego.

Nocą na stacji benzynowej „HL” 
dwukrotnie dokonano kradzieży pali-
wa. Za pierwszym razem jego wartość 
wyniosła 51 zł, za drugim już 200 zł. 
Wiele wskazuje na to, ze sprawcą był 
ten sam człowiek poruszający się gra-
natowym oplem vectrą.

We wtorek mieszkaniec Wierzbię-
cina zgłosił kradzież trzech trzydziesto 
kilogramowych worków ziemniaków 
przechowywanych w piwnicy.

Na ulicy Żeromskiego policjanci 
zatrzymali nietrzeźwego rowerzystę. 
Tomasz R. wsiadł na swój jednoślad 
mając 2,53 promila alkoholu we 
krwi.

W środę właściciel mieszczącej 
się przy Szkole Podstawowej nr 1 
księgarni zgłosił uszkodzenie elewacji 
swojego budynku poprzez pomalowa-
nie jej farbą. Wartość szkód oszacował 
na 200 zł.

W czwartek na ulicy Bema 
policjanci zatrzymali do kontroli 
samochód volskawagen golf. Za jego 
kierownicą siedział Marek M. wobec 
którego sąd orzekł zakaz prowadzenia 
pojazdów mechanicznych. Za jego 
złamanie jeszcze tego samego dnia w 
trybie przyspieszonym stanął przed 
Sądem Grodzkim.

Na drodze Żabowo – Maszkowo 

policjanci zatrzymali kolejnego nie-
trzeźwego rowerzystę. Szczepan J. miał 
0,8 promila alkoholu.

Z mercedesa zaparkowanego na 
terenie Zakładu Usług Komunalnych 
skradziono dwie tablice rejestracyj-
ne.

W sobotę przy ulicy Zielonej poli-
cjanci zatrzymali do kontroli Dariusza 
M. poruszającego się oplem vectra. 
Okazało się, że mężczyzna ma zakaz 
prowadzenia pojazdów mechanicz-
nych i nie jest to pierwsze wobec niego 
takie orzeczenie sądu. W ciągu ostat-
nich sześciu lat takie zakazy otrzymy-
wał kilkakrotnie i gdyby zsumować 
okres ich trwania wyszłoby tego ponad 
20 lat. Następnego dnia mężczyzna 
stanął przed Sądem Grodzkim.

W zaparkowanym przy ulicy Zielo-
nej samochodzie opel vectra wybito 

tylną szybę. Włąściciel oszacował 
swoje straty na 720 zł.

Nas ulicy Bema zatrzymano nie-
trzeźwego rowerzystę. Piotr P. miał w 
wydychanym powietrzu 1,7 promila 
alkoholu.

Tego dnia mieszkaniec naszego 
miasta zgłosił kradzież hondy civic za-
parkowanej przy ulicy Luboszan. Poli-
cjanci wszczęli postępowanie i znaleźli 
nieuszkodzone auto stojące przy Placu 
Wolności. Właściciel przypomniał 
sobie wówczas, że właśnie tam je po-
zostawił, a ze względu na ciężki dzień 
zupełnie o tym zapomniał.

Ag

Zmiana organizacji ruchu

Oznakuj swój 
samochód

Rusza policyjna akcja „Noc stop” polegająca na 
oznakowaniu samochodu specjalną naklejką. Ma 
to zabezpieczyć auta przed kradzieżą. 

Jak co roku w okazji Święta Zmarłych w rejo-
nie cmentarza wprowadza się czasową zmianę 
organizacji ruchu. Z ruchu samochodowego 
wyłączona będzie część ulicy Cmentarnej (od 
przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą 
Młynarską) oraz część ulicy Nadtorowej. Na 
okres Święta na dalszej części ulicy Cmentarnej 
i Nadtorowej (na odcinku od przejazdu kole-
jowego do ulicy Sienkiewicza) oraz na ulicach 
Batalionów Chłopskich i części Sienkiewicza 
obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy. 
samochody będzie można parkować przy ulicy 
Mickiewicza, Cmentarnej, Młynarskiej, Sienkie-
wicza i części Nadtorowej.

Ag

Akcja skierowana jest do tych kierowców, którzy 
trzymają swoje samochody na parkingach niestrze-
żonych i zazwyczaj nie jeżdżą nocą. Każdy chętny 
może zgłosić się do Komendy Policji w Nowogardzie 
i po wypełnieniu ankiety otrzyma specjalne naklejki, 
które umieszcza się na przedniej i tylnej szybie auta. 
Są one znakomicie widoczne w światłach reflekto-
rów, dzięki czemu policjanci patrolujący nocą ulice 
skontrolują pojazd i w przypadku kradzieży jest 
szansa na błyskawiczne złapanie złodzieja. 

Akcja ta jest całkowicie bezpłatna. Na oznako-
wanie można się umówić pod numerem telefonu 
(091) 579 23 02.

Ag
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Apel do Organizacji 
Pożytku Publicznego

Również  w zeznaniach po-
datkowych za 2007 r. podatnicy będą 
mogli przekazać 1% swojego podatku 
należnego wybranej Organizacji 
Pożytku Publicznego (OPP).

Tym razem, to jednak urząd skar-
bowy dokona przelewu na rachunek 
bankowy wskazanej przez podatnika 
OPP.

Aby móc przekazać darowizny 
podatników, urzędy skarbowe muszą 
poznać właściwe numery rachunków 
bankowych OPP.

W związku z tym, że numery ra-
chunków bankowych OPP, które są 
zgłaszane w urzędach skarbowych 
podczas rejestracji służą do rozliczeń 
podatkowych, zwracamy się do 
przedstawicieli Organizacji Pożytku 
Publicznego z prośbą o złożenie w 

terminie do dnia 20 listopada 2007 
r. Naczelnikowi urzędu skarbowego, 
właściwemu ze względu na siedzibę 
OPP, informacji zawierającej:

-	 numer jednego rac-
hunku bankowego, na który mają 
wpływać zadeklarowane przez 
podatników darowizny potwierd-
zony przez bank prowadzący ten 
rachunek,

• pełna nazwa, 
• NIP, 
• adres siedziby, 
• nr KRS,
Informacja ta musi zostać opatrzo-

na podpisem osoby uprawnionej do 
reprezentowania OPP.

Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Goleniowie

p.o. Bogumiła Waszak

Obwodnica czy okrężnica?
W czwartek 25 października w Nowogardzkim Domu Kultury odbyły się 

konsultacje społeczne dotyczące budowy obwodnicy Nowogardu w ciągu 
drogi krajowej nr 6. Po powitaniu zaproszonych gości przez burmistrza No-
wogardu głos zabrali przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad oraz Pracowni Projektowej Dróg i Mostów „DIM” ze Szczecina, 
którzy omówili sprawy związane z projektowaną obwodnicą.

Na spotkanie przybyło ponad 100 mieszkańców. Obecnych było większość 
radnych.

Moim skromnym zdaniem słowo 
KONSULTACJE nie przystaje do tego 
czego byliśmy świadkami. Dyrektor 
oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg i 
Autostrad w Szczecinie ds. inwestycji 
Mariusz Mierzwa poinformował, że 
we wstępnej fazie projektowania (do 
roku 2002) opracowano trzy warianty 
obwodnicy – jeden wariant połu-
dniowy i dwa północne.

W 2002 roku zapadła decyzja w 
Generalnej Dyrekcji DKiA w Warsza-
wie, odrzucająca wariant południowy, 
a do dalszych prac zakwalifikowano 
wariant północny zw. umownie „bar-
dziej północnym”. Według tego pro-
jektu obwodnica przebiegać będzie 
między Warnkowem a Karskiem oraz 
omijać będzie osiedle Bema także od 
strony północnej.

Wzmocni to przede wszystkim 
ochronę ujęć wody w rejonie Warn-
kowa.
Według przedstawicieli Dyrekcji i 
pracowników biura projektowego 
budowana obwodnica będzie dwu-
pasmowa, wkomponowana w plan 
przekształcania drogi krajowej nr 6 
w trasę ekspresową. Rozpoczęcie 
prac nad drugim pasmem trasy 
ekspresowej planowane jest na 
2013 rok. Do tego czasu musi być 
ukończona budowa obwodnicy 
Nowogardu. Według zapewnień 
szczecińskiego oddziału GDDK 
i A prace są już tak daleko zaa-
wansowane, że w I kwartale 2008 
roku będzie już pozwolenie na 
budowę i rozpocznie się procedura 

przetargowa na wyłonienie wykon-
awcy robót. Problemem pozostają 
pieniądze. Obwodnica jest ujęta w 
planie inwestycyjnym na rok 2009 
jako inwestycja rezerwowa. Jest 
tutaj pole do popisu dla naszych 
nowowybranych posłów – muszą 
odpowiednio lobbować inwestycję, 
aby znalazła się w planie do 
realizacji. Gdy tak się stanie to 
prace ruszą w 2009 roku i po 
dwóch latach czyli w 2011 obwod-
nica będzie gotowa i odciąży ruch 
samochodowy w Nowogardzie. 
Użyłem celowo słowa „odciąży”. 
Przedstawiciele dyrekcji prze-
konywali, że głównym czynnik-
iem przemawiającym za budową 
obwodnicy po stronie północnej 
jest natężenie ruchu na kierunku 
wschód – zachód. Aktualnie 
przejeżdża ten kierunek około 15 
tysięcy pojazdów na dobę, nato-
miast kierunek północ – południe 
„tylko” dwa tysiące pojazdów. 

Podczas dyskusji zdania mieszkan-
ców były podzielone – wielu optowało 
za wariantem południowym. Dyrek-
tor Mierzwa odpowiadał stanowczo 
– skoro nie chcecie wariantu już 
prawie ukończonego to ostrzegam, że 
na wariant południowy trzeba będzie 
czekać kilka lat zanim doprowadzi się 
plany do fazy zatwierdzenia i wstęp-
nej realizacji. Takie dictum częścio-
wo poskromiło oponentów – tylko 
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony 
Środowiska (panowie Korneluk i 
Ułanowski) do końca przedstawiali 

argumenty przeciw wersji północnej 
nie bacząc na odległą perspektywę 
powstania obwodnicy. 

Radni w swoich wypowiedziach 
akceptowali pokazaną wersję ob-
wodnicy i obiecywali zaangażowanie 
oraz pilotowanie postępów realizacji 
oraz apelowali, by dyrekcja przeka-
zywała na bieżąco (np. za pośredni-
ctwem Dziennika Nowogardzkiego) 
stan realizacji kolejnych etapów. 
Także w opracowywanym Planie 
Przestrzennego zagospodarowania 
Gminy jest akceptacja (chociaż nie 
wprost) dla obwodnicy północnej 
– Kierownik Wydziału Architektury 
pani Szpilkowska poinformowała o 
uwzględnieniu w Planie obwodnicy 

południowej budowanej w przy-
szłości przez Dyrekcję Dróg Woje-
wódzkich.

Na początku stwierdziłem, że 
słowo KONSULTACJE nie przystaje 
do charakteru spotkania. Wersja 
przedstawiona przez Dyrekcję jest 
dla mieszkancow prawie dyktatem 
– albo budujemy „bardziej północną” 
albo zapominamy o obwodnicy na 
kilkanaście lat!

Nie wierzę osobiście w takie zmia-
ny w prawie budowlanym, które 
skrócą procedury do kilkunastu 
miesięcy…

LMM

Ważne dla bezrobotnych!
Powiatowy Urząd Pracy informuje o głównych zmianach do ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy.

Od 26 października 2007 r. :
• bezrobotnym nie może być oso-

ba, która posiada wpis do ewidencji 
działalności gospodarczej;

• w przypadku otrzymania środ-
ków na podjęcie działalności go-
spodarczej bezrobotny traci status 
od dnia następnego po dniu otrzy-
mania tych środków;

• w przypadku przerwania wy-
konywania prac społecznie uży-
tecznych następuje utrata statusu 
bezrobotnego;

• bezrobotnemu który posia-
da prawo do zasiłku i z własnej 
inicjatywy podjął zatrudnienie, 

przysługuje dodatek aktywizacyjny 
w wysokości do 50 % zasiłku, przez 
połowę okresu, w jakim przysługi-
wałby bezrobotnemu zasiłek – do-
tyczy to tyko tych osób które złożą 
wniosek po 25.10.2007 r.;

• bezrobotnemu w okresie od-
bywania stażu  przysługuje stypen-
dium w wysokości 140% zasiłku 
– dotyczy to tyko umów które 
zostały zawarte po 25.10.2007 r.; 

Całość ustawy została zamiesz-
czona na stronie BIP i stronie 
internetowej PUP

 www.goleniow.pup. com.pl
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Wszystkim, 
którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze

śp. Janiny 
Wojciechowskiej

serdeczne 
podziękowania

składa
pogrążona w smutku 

rodzina

Punkt Konsultacyjny Interwencji Kryzysowej 
przy Parafii św. Rafała Kalinowskiego, 

ul. Jana Pawła II w Nowogardzie
Tel. 662 959 640

czynny 
poniedziałek od 16.00 do 19.00

czwartek od 15.00 do 19.00
Pierwsze porady 5.XI.2007r.

CELE, ZADANIA I FORMY ICH REALIZACJI PUNKTU KONSULTA-
CYJNEGO INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 

I. CELE:
Interwencja kryzysowa to szyb-

ka, profesjonalna pomoc udzie-
lana w sytuacji kryzysu,

Celem przywrócenia zakłóconej 
równowagi psychicznej jak i de-
zorganizacji funkcjonowania 
społecznego. 

Jej celem jest łagodzenie cier-
pienia wywołanego kryzysem, 
zmniejszenie intensywności ob-
jawów reakcji kryzysowej, przy-
wrócenie zakłóconej równowagi 
psychicznej i umiejętności radze-
nia sobie z nią/ a w konsek-
wencji przeciwdziałania trwałym 
następstwom kryzysu.

II. ZADANIA:
Głównym zadaniem punk-

tu konsultacyjnego Interwencji 
Kryzysowej w Nowogardzie jest 
zapewnienie ochrony w sytuacji 
zagrożenia zdrowia i życia osób 
i rodzin, które zostały dotknięte 
kryzysem, poprzez usunięcie 
zagrożenia.

Pracujący w punkcie konsulta-
cyjnym Interwencji Kryzysowej 
specjaliści diagnozują sytuację 
kryzysową i w zależności od 
rozpoznania podejmują dal-
sze działania na rzecz osób w 
kryzysach. W celu zapewnienia 
kompleksowej pomocy, w razie 
potrzeby kierują klientów do in-
nych placówek specjalistycznych.

Punkt konsultacyjny Interwencji 
Kryzysowej w Nowogardzie oprócz 
pełnienia funkcji diagnostycznej, 
oferuje krótkoterminową pomoc: 
pedagogiczną/ terapeutyczną, 
rodzinną/ współpracuje z innymi 
instytucjami specjalizującymi się 
w niesieniu określonego rodzaju 
pomocy na terenie gminy Now-

ogard jak i powiatu goleniowsk-
iego.

III. DZIAŁANIA PODEJMOW-
ANE PRZEZ PRACOWNIKÓW 
PUNKTU KONSULTACYJNE-
GO

• Zajęcie się osobą dotkniętą 
k r y z y s e m ,  z a d b an i e  o  j e j 
względny komfort psychiczny 
i ochronę przed ewentualnymi 
bezpośrednimi zagrożeniami.

• Określenie stanu psychic-
znego i głębokości psychicznych i 
społecznych skutków kryzysu.

• Ustalenie źródeł kryzysu.
• Przeprowadzenie interwencji 

nastawionej na pomoc i poko-
nanie przez klienta zewnętrznych 
trudności oraz zmniejszenie na-
jdotkliwszych objawów reakcji 
kryzysowej jak: lęk, napięcie, 
utrata poczucia bezpieczeństwa.

• Szybka, doraźna pomoc os-
obom znajdującym się w sytuacji 
kryzysowej.

• Poradnictwo pedagogiczne, 
terapeutyczne i rodzinne.

•  Mediac je  małżeńsk ie  i 
rodzinne.

• Przygotowanie indywidual-
nych programów pomocy dla 
ofiar przemocy, dzieci dotkniętych 
przemocą oraz dla sprawców 
przemocy.

IV. FORMY REALIZACJI 
ZADAŃ

1.  Pomoc doradcy rodzinnego
• diagnoza problemu
• interwencja kryzysowa - udzie-

lenie wsparcia emocjonalnego
• poradnictwo rodzinne
• konsultacje rodzinne
2. Pomoc pedagogiczna
• rozmowy wspierające dla 

dziecka i rodziców

• indywidualna praca pedagog-
iczna z dzieckiem

• poradnictwo pedagogiczne
3. Pomoc mediacyjna
•    mediacja rodzinna
4. Pomoc terapeutyczna
•    terapia pedagogiczna
•    terapia indywidualna 

małżonków
•    terapia systemowa rodziny
V. SPOSOBY REALIZACJI
1. Doraźna, natychmiastowa 

pomoc
• rozpoznanie problemu (diag-

noza aktualnego problemu)
• udzielenie wsparcia emoc-

jonalnego poprzez rozmowę 
wspierającą  ->  w yciszenie 
emocji.

• łagodzenie agresywnego za-
chowania lub pobudzanie w przy-
padku całkowitego zamknięcia 
się osoby.

• wzbudzenie gotowości do podjęcia 
współpracy ze specjalistą i ocena 
własnego problemu (świadomość 
kryzysu)

2. Długookresowa współpraca 
ze zgłaszającymi się osobami.

• rozmowy indywidualne ze 
specjalistą - próby rozwiązania 
problemu

• udzielenie wsparcia emoc-
jonalnego poprzez rozmowy 
wspierające (uświadomienie 
przyczyn i skutków własnego 
postępowania, chęć zmiany stylu 
życia - własna decyzja

• modelowanie podczas spotkań 
chęć zmiany, uświadomienie oso-
bie, że nie tylko jego dotyczy ten 
problem

• terapia pedagogiczna - wypra-
cowanie prawidłowych postaw 
u osób zgłaszających się, wzrost 
umiejętności interpersonalnych

• terapia małżeńska - wypra-
cowanie u małżonków chęć 
podjęcia współpracy ze sobą w 
chwilach kryzysu, radzenie sobie z 
kłopotami małżeńskimi, zrozum-
ienie potrzeb każdej ze stron

• terapia systemowa rodziny 
- wypracowanie prawidłowych 
postaw w rodzinie, uświadomienie 
im o funkcji jaką pełnią, wz-
budzenie ich do odpowiedzialności 
za drugą osobę w rodzinie.

• mediacje rodzinne - kon-
sultacje, porady, sesje media-
cyjne

VI. ADRESACI POMOCY:
Mieszkańcy Gminy Nowogard:

•    Cierpiący z powodu prze-
mocy, problemu alkoholowego, 
uzależnień.

•    Przeżywający trudności 
związane z rozwodem, okresem 
żałoby, chorobą bliskiej osoby.

• Pragnący rozwiązać prob-
lemy rodzinne, wychowawcze, 
małżeńskie.

• Szukający pomocy z powodu 
smutku, przygnębienia, traumaty-
cznych przeżyć.

•  Pot rzebuj ąc y  wsp arc i a 
dla zapoczątkowania zmian 
życiowych.

• Znajdujący się w sytuacji 
kryzysowej.

UWAGA:
Pomoc świadczona w punkcie 
konsultacyjnym ma charakter 
charytatywny, korzystanie z 
porad i konsultacji nie wiąże się 
z jakąkolwiek odpłatnością

Koło Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich w Nowogardzie 

PCK

Uliczna 
kwesta 1250 zł!

W dniu 20 października Honorowi 
Dawcy Krwi i uczniowie Publiczne-
go Gimnazjum nr 1 przeprowadzili 
uliczną kwestę zbierając pieniądze na 
pomoc dla najuboższych.

Mieszkańcy wykazali zrozumienie 
i ofiarność – zebrano 1250 zł. Kwota 
ta zasili specjalny fundusz dla po-
trzebujących.

Serdecznie dziękujemy mieszkań-
com miasta i wolontariuszom.

Kierownik Zarządu Rejonowego 
PCK

Małgorzata Bielska 
(opr. LMM)

koNdoleNCJe

Rusza Punkt Interwencji 
Kryzysowej w Nowogardzie
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KOMIS RZECZY UŻYWANYCH
- meble

- elektronarzędzia
-sprzęt AGD

- i inne
Osina

pon. – niedziela

9.00 – 17.00

SZUKASZ PRACY ???        
 DOŁĄCZ DO NAS !!!

Największa w Polsce sieć sklepów AGD i RTV - AVANS, 
w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje kandydatów 

do pracy na stanowisko: 

KIEROWNIK
(miejsce pracy: Nowogard)

MŁODSZY KONSULTANT 
(miejsce pracy: Nowogard)  

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych 	
(list motywacyjny oraz CV ze zdjęciem) w formie elektronicznej na adres:

praca@domator-avans.pl
KONTAKT: Domator Sp. z o.o., ul. Spółdzielców 5, 62 – 510 Konin, tel. 063 245 66 26 wew.313

www.praca-avans.info

UWAGA! w temacie wiadomości proszę wpisać „Nowogard - Kierownik”  
„Nowogard – Młodszy Konsultant”

Domator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

Wyprzedaż sprzętu z gosp. rolnego
Sprzedam:

• ciągnik C-360
• ciągnik Ursus 3512 ( Ferguson )
• wóz asenizacyjny 10 tys. litrów na tandemie
• deszczownia szpulowa IRTEC 90/220 z konsolą
• pompy ciągnikowe Rowatti  T1-50 i T800
• pług 3-skib. obracany (Kverneland)
• siewnik
• opryskiwacz wentylatorowy Palmet 600 l. (warzywnik)
• opryskiwacz zawieszany Palmet 600 l.
• belka „Fragaria” (12m.)
• budynek kontenerowy (6m./5m.)
• inny sprzęt ( opryskiwacz plecakowy, kosiarka spalinowa, porażacz 
owadów, pompa Honda, kobiałki plastikowe, sprzęt do bandowania) 

Tel. 661 923 610

TOYOTA  NOWOGARD 
MK.SP.ZOO

zatrudni 
doradcę serwisowego

kontakt mailowy:
kadry@toyotanowogard.pl

Coraz częściej w naszych pobliskich lasach można zauważyć wyrzu-
cony gruz budowlany oraz  odpady budowlane. Tymczasem  gruz 
budowlany dostarczony na składowiska odpadów komunalnych 
będzie wykorzystywany na miejscu.
W związku z powyższym Celowy Związek Gmin R-XXI przyjmie 

nieodpłatnie gruz budowlany i inne materiały budowlane 
odpadowe na składowisko w Słajsinie. 

Kontakt: tel. 091 39 27121 w godz. od 8 do 15.

w obiektywie  Jana korneluka    - Nowogard „wczoraj” Często pomoc przychodzi z powietrza 

NOWO-GLAS
zatrudni
główną księgową 

od początku 2008r.
tel: 091 432 61 22

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

reklamareklamareklamareklama
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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:

Zebrania grup od I do V odbędą się w byłej siedzibie Spółdzielni przy ul. Zielonej 11, 
grupy VI w aktualnej siedzibie Spółdzielni przy ul. Osiedlowej 6, grupy VII w sali Biblioteki 
Publicznej 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 i wnioskowej.
5. Omówienie spraw będących przedmiotem najbliższego Zebrania Przedstawicieli 

Członków, a w szczególności:
a) zmiany statutu Spółdzielni związane z nowelizacją ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych
b) regulamin Walnego Zgromadzenia
c) zbycie nieruchomości gruntowych
6. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Wolne wnioski.
8. Sprawozdanie Komisji wnioskowej w sprawie zgłoszonych wniosków.
9. Zamknięcie obrad.

reklama

ZEBRANIA GRUP ZŁONKOWSKICH
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GARDNO”

Nr grupy Data Godz. Ulica

GRUPA I 05.11.2007 17.00 Warszawska 13, 14, Armii Krajowej 51, 
Zamkowa 3, 3a, 3b, 3c, Kowalska 2, Osiedlowa 4

GRUPA II 06.11.2007 17.00 Leśna 6 a, 6b, Zamkowa 2a, Bankowa 6, 8, 3e, 3d, Gry-
fitów 2, 3, 4, 5, Światowida 1

GRUPA III 07.11.2007 17.00
Zielona 7, 8, 9, 10, Luboszan 12, 13, Czarneckiego 1,
Wyszyńskiego 4, 5, Plac Wolności 6, 

GRUPA IV 08.11.2007 17.00 Boh. Warszawy 105, 106, 15-go Lutego 15, 17, 
Zaciszna 3, Żeromskiego 18, 19,

GRUPA V 09.11.2007 17.00
Poniatowskiego 18, 20, 22, 24, 
Żeromskiego 2b, 2c, 2d, Poniatowskiego 9, 11, 13,
Boh. Warszawy 68, 69, 70,

GRUPA VI 12.11.2007 14.00 Członkowie oczekujący

GRUPA VII 12.11.2007 16.00 Dobra Nowogardzka 
Traugutta 3 a, 5, Armii Krajowej 62 a, b,

Listopadowi Święci Kościoła
Listopad jest miesiącem szczególnym , w którym Kościół wspomina nie 

tylko Świętych znanych z imienia          i nazwiska, ale czci we wspólnej 
uroczystości wszystkich Świętych. Ma to miejsce już w pierwszym dniu tego 
miesiąca. 

1 listopada  to Uroczystość 
Wszystkich Świętych. Święto to 
było obchodzone już w VII wieku, 
a okazją do jego wprowadzenia było 
poświęcenie starożytnego Panteonu 
i przekształcenie go w chrześcijań-
ską świątynię. Następnie została ona 
przekazana przez cesarza Fokasa 
papieżowi Bonifacemu IV, który z 
kolei przekształcił ją w 608 roku na 
kościół pod wezwaniem Najświęt-
szej Maryi Panny i Wszystkich Świę-
tych. W 731 roku papież Grzegorz 
III przeznaczył jedną z tamtejszych 
kaplic na nabożeństwa ku czci 
właśnie Wszystkich Świętych. Od 
tego czasu w Rzymie ten dzień był 
obchodzony uroczyście i na stałe. W 
tym dniu czcimy świętych wszyst-
kich narodów, warstw społecznych 
i epok historycznych. Czcimy tych 
wszystkich, którzy czerpiąc ze źródła 
Chrystusowej łaski i nauki szli przez 
życie różnymi drogami, aż w końcu 
wszyscy osiągnęli świętość. 

2 listopada lub trzeciego (jeżeli 
drugi wypada w niedzielę) Kościół 
modli się za wszystkich swoich 
zmarłych. Jest to święto tak stare jak 
samo chrześcijaństwo. Od wieków 
ten dzień był co roku poświęcony 
zmarłym w Kościele obrządku łaciń-
skiego. Święto jest wyrazem wiary, 
że wszyscy zmarli, którzy umarli w 
grzechu powszednim lub nie odpo-
kutowali do końca za inne grzechy, 
wędrują do czyśćca. Wierni żyjący 
na ziemi mogą im pomóc i „przy-
spieszyć” ich przyjęcie do szczęśliwej 
wieczności poprzez modlitwę, jał-
mużnę czy przede wszystkim ofiarę 
Eucharystii. Od roku 1915 każdy 
kapłan może trzykrotnie sprawować 
liturgię Mszy świętej: w intencji 
wiernych zmarłych, w intencji Pa-
pieża i swojej własnej.

4 listopada Kościół wspomina 
św. Karola Boromeusza biskupa, 
patrona seminarzystów.  Ten uro-
dzony w 1538 roku w szlacheckiej 
rodzinie Święty przez całe swoje 
życie pracował dla dobra Kościoła. 
Po odbytych studiach w Mediolanie 
i Pawii uzyskał doktorat z prawa 
cywilnego i kanonicznego. Jego 
wuj, papież Pius IV mianował go 
kardynałem, gdy ten nie miał jesz-
cze władzy wynikającej ze święceń. 
Został następnie arcybiskupem 
Mediolanu. Święcenia i sakrę przy-
jął w 1563 roku. Założył Akademię 

Watykańską, w Mediolanie pierwsze 
seminarium duchowne na świecie. 
Sprowadził nowe zakony (jezuici, 
kapucyni, teatyni), odprawił pięć 
synodów prowincjonalnych i jede-
naście diecezjalnych. Jeszcze jako 
papieski sekretarz doprowadził do 
wznowienia i pomyślnego zakoń-
czenia Soboru Trydenckiego. Dążył 
do uformowania duchowieństwa o 
wysokim cenzusie wykształcenia. 
Łączyły go przyjacielskie relacje ze S. 
Karnkowskim, Stefanem Batorym. 
Zmarł 5.11.1584 na złośliwą febrę. 
Kanonizowany w roku 1610 przez 
papieża Pawła V.

10 listopada wspominamy św. Le-
ona I Wielkiego, papieża i doktora 
Kościoła. Żył w latach ok. 390/400 
do 10.11.461. wybitny duchowny, 
któremu powierzano ważne misje 
w sprawach Kościoła i państwa. Na 
Stolicę Piotrową wybrany 29.09.440 
roku. Jest pierwszym świętym o 
tzw. europejskim znaczeniu. Stał 
na wodzy młodego chrześcijaństwa, 
gdy świat starożytny legł w gruzach. 
Nie należy do grupy papieży intelek-
tualistów na miarę Ambrożego czy 
Augustyna. Oprócz łaciny nie znał 
innego języka. Odznaczał się jednak 
jasnym umysłem, głęboką wiarą i 
gorliwością pasterską. Był wybitnym 
mówcą, porywającym kaznodzieją. 
Do tej pory tylko trzem Papieżom 
potomność przyznała tytuł „Wielki”. 
W 1754 roku papież Benedykt XIV 
uczynił go Doktorem Kościoła.

11 listopada Kościół otacza czcią 
św. Marcina z Tours, patrona żoł-
nierzy. Urodził się ok. 316/317 w Sa-
rabii, dziś Szombathely w Pannonii 
na Węgrzech. Był najwybitniejszym 
krzewicielem, a nawet założycielem 
monastycyzmu w Gallii, głosicielem 
prawd ewangelicznych, surowym 
ascetą oraz cudotwórcą. Martyrolo-
gium Rzymskie przypisuje mu trzy 
przypadki wskrzeszenia zmarłych. 
W średniowieczu stał się ulubionym 
świętym w całej katolickiej Europie. 
Wzniesiono wiele świątyń pod jego 
wezwaniem, także w Polsce – np. 
Kościół św. Marcina w Poznaniu czy 
bydgoska katedra pod wezwaniem 
św. Marcina i Mikołaja. Zmarł 11 li-
stopada między rokiem 397 a 401. 

15 listopada szczególnym orę-
downikiem Kościoła staje się św. 
Albert Wielki, patron uczonych. 
Urodzony około 1205 roku w Szwa-

bii. Niezwykle zdolny i pracowity. 
Wykładał w Hildesheimie, Frybur-
gu, Ratyzbonie i Strasburgu. Zasługą 
jego było wprowadzenie Arystotele-
sa do filozofii Zachodu. Pozostawił 
po sobie bogata spuściznę naukową 
z logiki, metafizyki, matematyki, 
etyki, nauk przyrodniczych i teo-
logii. Był mistrzem św. Tomasza  
z Akwinu. Zmarł 15.08.1280 r. 
Beatyfikowany w 1622 r. Pius XI 
kanonizował go w 1931 r. 

16 listopada to dzień św. Małgo-
rzaty Szkockiej. Urodzona w 1045 r. 
Żona króla Malcolma III. Prawdziwa 
matka i opiekunka ubogich. Zwołała 
synod, dzięki któremu uregulowano 
przepisy dotyczące Wielkiego Postu, 
Komunii Wielkanocnej i prawa 
małżeńskiego. Ufundowała kilka 
kościołów i opactwo Dunfermline. 
Zmarła 16.11.1093 r. od 1673 roku 
patronka Szkocji.

17 listopada to wspomnienie św. 
Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy. 
Urodziła się w 1207 roku. Siostrze-
nica św. Jadwigi. Wydana za mąż 
w 1221 r. za Ludwika IV landgrafa 
Turyngii. Po śmierci męża wypędzo-
na z zamku Wartburg. Tułała się z 
dziećmi po licznych stajniach. Była 
pierwszą tercjarką na północ od Alp. 
Przez całe życie opiekunka i sługa 

ubogich. Zmarła w wieku 24 lat. Jest 
patronką Węgier, Niemiec i trzecie-
go zakonu franciszkańskiego.

18 listopada to dzień, kiedy pro-
simy o orędownictwo bł. Karolinę 
Kózkównę, dziewicę i męczennicę. 
Urodziła się 02.08.1898 r. we wsi 
Wał-Ruda koło Dąbrowy Tarnow-
skiej. Pochodziła z rodziny chłop-
skiej mającej niewielkie gospodar-
stwo rolne, na którym pracowała 
wraz z rodzicami. Zginęła tragicznie 
podczas pierwszej wojny światowej. 
Została zamordowana jako 16-latka 
broniąc się przed gwałtem ze strony 
cesarskiego żołnierza. Jej zwłoki 
odnaleziono po kilku dniach. Po-
chowano ją w parafialnym kościele 
we wsi Zabawa. W uroczystościach 
pogrzebowych wzięło udział około 
trzech tysięcy ludzi. Została beatyfi-
kowana przez Jana Pawła II podczas 
trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny 
10.06.1987 r.  Jest patronką Ruchu 
Czystych Serc, diecezji rzeszowskiej 
oraz Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży.

opr. Michał A. Franiak
Przedruk „Poszukiwania” 

10.2007
cdn.
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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, rafał Nizioł, 
Jagoda dawidson.
Pomoc merytoryczna:małgorzata Łuka.

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz ze środków budżetu państwa 

 

ZDARZYŁO SIĘ 
W SZKOLE... 

W ramach projektu „Szkoła Równych Szans”, uczniowie naszej szkoły 
22 października wybrali się do Nowogardzkiego Kina „Orzeł” na film 
pt. „Katyń”. Młodzież z przejęciem śledziła tragiczne losy bohaterów. 
Wierzymy, że film ten pozostanie w ich pamięci bardzo długo, chociaż-
by ze względu na jego powagę i treść jaką w sobie mieści.

Ponadto w ramach tego samego projektu, młodzież 30 października 
wyjedzie na wycieczkę do Berlina. Opiekunami są Pani Jowita Pawlak i 
Pan Michał Daca.

Mała liga szkół 
ponadgimnazjalnych 

W październiku 2007r. w ramach małej ligi szkół ponadgimnazjal-
nych zorganizowanej przez LZS Nowogard i nauczycieli WF, roze-
grano mecze piłki siatkowej chłopców pomiędzy LO I w Nowogar-
dzie, LO II w Nowogardzie i ZSP w Nowogardzie.

Gospodarzem pierwszego meczu, który odbył się 03.10.2007r, 
było LO I w Nowogardzie, a jej przeciwnikiem LO II w Nowogar-
dzie. Po zaciętej walce mecz zakończył się wynikiem 3:1 (25:12, 
18:25, 25:19, 25:23) dla gospodarzy. 

Drugi mecz odbył się 09.10.2007r pomiędzy   ZSP w Nowogardzie 
– gospodarz, a LO II w Nowogardzie. Ponownie lepszy okazał się 
gospodarz spotkania i po bardzo emocjonującej grze zwyciężył 3:2 ( 
27:25, 25:21, 17;25, 20:25, 15;12).

Trzeci mecz odbył się  17.10.2007r w hali LO I w Nowogardzie, 
które ponownie było gospodarzem, a gościło tym razem reprezen-
tacje ZSP w Nowogardzie. Wynik spotkania 3:1 (27:25, 25:21, 20:25, 
25:21) dla gospodarzy, którzy okazali się po raz drugi mało gościnni.

Mecz stał na bardzo dobrym poziomie, obfitował w wiele efek-
tywnych zagrań i był bardzo zacięty, obie drużyny jak i opiekunowie 
chcieli zakończyć mecz zwycięsko.

 Warto dodać, ze nie jest to koniec rozgrywek, była to tylko 
pierwsza rozgrywka meczy, druga część (mecze rewanżowe) odbę-
dzie się  po feriach zimowych, związane jest to z  rozpoczynającą się 
Nowogardzką Ligą Piłki Siatkowe pod patronem LZS z siedzibą w 
Nowogardzie, w  której również uczestniczą uczniowie w/w szkół. 
 
Składy poszczególnych drużyn: 

LO I w Nowogardzie: Mateusz Florkowski, Mieszko Florkowski, M. 
Grzelak, M. Saja, M. Pacer, R. Mularczyk, B. Borowik, Fedak, Klu-
czewski, D. Szkołuda, A. Kouhan. 
Opiekun – Łukasz Podemski. 
 
LO II w Nowogardzie: A. Skoczeń, E. Grzesik, M. Soska, M. Topo-
rowski, M. Pabisiak, J. Matuszewski, W. Wojatal, P Nowak, M. Sien-

kiewicz. 
Opiekun – Andrzej Nowak. 
 
ZSP w Nowogardzie: K. Sylwestrowicz, M. Bogus, Ł. Pedziwiatr, P. Za-
rosliński, Ł. Cybulski, D. Grzybowski, D. Stachwoiak, M. Stachowiak, 
K. Solarski, Ł. Nosek, M. Nowak. Opiekun – Marcin Wolny. 
Tabela po pierwszej rundzie: 
1. LO I         pkt. 4:0 sety 6:2   
2. ZSP          pkt. 2:2 sety 4:5 
3. LO II        pkt. 0:4 sety 3:6

HOROSKOP
BARAN – Ciągle wahasz się między tym, co dla Ciebie ważne, a 

tym co pożyteczne. Musisz znaleźć kompromis, bo trudno jest zre-
zygnować z obydwu kwestii jednocześnie. Nie martw się, wybierzesz 
idealnie.

BYK – Zastanów się czasami nad swoim zachowaniem. Niektó-
rymi zagrywkami bezwiednie ranisz bliskie Ci osoby. Przeanalizuj 
dotychczasowe postępowanie, bo ani się nie obejrzysz, stracisz coś 
ważnego.

BLIŹNIĘTA – W końcu nadszedł czas na rozerwanie się. Nie nu-
dzisz się codziennością, ale oderwanie się od niej z całą pewnością 
doda Ci energii. Spotkasz starych znajomych, więc dobra zabawa 
Cię nie ominie,

RAK – Nie zapominaj o najbliższych. Pamiętaj, że ten tydzień 
należy do Ciebie. Nie zawiedź innych, a wszystko pójdzie zgodnie z 
planem. Znajomi będą zachwyceni Twoimi pomysłami.

LEW – Nareszcie uda Ci się odpocząć. Zapomnij o obowiązkach i 
zajmij się tylko i wyłącznie sobą. Na pewno spędzisz przyjemny ty-
dzień. Czasami najlepiej jest nam w towarzystwie siebie samych.

PANNA – Nie wszystko pójdzie po Twojej myśli, ale pamiętaj, że 
nic nie jest stracone. Plany nie zawsze wychodzą, więc może lepiej 
zacznij żyć spontanicznie. Zapomnij o schematach.

WAGA – Nareszcie znajdziesz czas, aby przemyśleć wiele ważnych 
spraw. Wyjdzie Ci to na dobre, ponieważ zdasz sobie sprawę z tego, 
że Ty też nie jesteś doskonały. 

SKORPION – Zaplanuj jakąś imprezę na Święto Duchów. Nie 
dość, że w końcu oderwiesz się od natłoku zajęć, to jeszcze będzie to 
dobra okazja na zawarcie nowych, ciekawych znajomości. 

STRZELEC – Ciągle tylko praca i obowiązki. Nie interesujesz się 
życiem swoich najlepszych przyjaciół. Zastanów się nad tym. Może 
akurat w tym tygodniu uda Ci się znaleźć kilka chwil na to, aby spę-
dzić z nimi trochę więcej czasu.

KOZIOROŻEC – Czeka Cię wspaniały tydzień. Chociaż nie zapo-
minaj o tym, że masz jeszcze do wykonania parę obowiązków. Roze-
rwiesz się we środę. To będzie niezapomniany dzień.

WODNIK – W tym tygodniu humor będzie Ci dopisywał. Wraz 
ze znajomymi spędzicie wiele zabawnych momentów. Zwłaszcza 
we środę urządźcie sobie prawdziwy wieczór grozy. Świetna zabawa 
gwarantowana.

RYBY – Mimo że nadchodzi chwila wolnego czasu, Ty nie bę-
dziesz mógł wykorzystać jej na odpoczynek. Będziesz miał do zała-
twienia mnóstwo spraw rodzinnych. Poradzisz sobie.
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P.U.H. GrUNd-maX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

KURY NIOSKI
1,5 roczne  

Wyprzedaż!!!
Gospodarstwo Drobiarskie

Żabowo 13
Tel. 091 39 106 66

Zakład Wyrobów 
Budowlanych

Strzelewo

 zatrudni 
pracowników.

Atrakcyjne 
wynagrodzenie.

Tel. kontaktowy 604 25 28 83
lub po godz. 18.00 
tel. 091 39 102 21.

MONTBUD Sp. z o.o.  

przyjmie 
młodych ludzi do przyuczenia w zawodzie 
o specjalnościach budowlanych takich jak:

• betoniarz • zbrojarz • murarz, tynkarz
• instalator wewnętrznych 

i zewnętrznych sieci sanitarnych
Chętnych prosimy o kontakt osobisty ul. 

Boh. Warszawy 71 Nowogard 
lub telefonicznie 091 39 26 861.

Firma „NOWORIM” Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 7c Nowogard

tel. 091 39 22 394
przyjmie dwóch mężczyzn 

do pracy na stanowisko 
pracownika produkcji.

Wynagrodzenie w okresie próbnym 
1100 zł netto.

Informujemy,
że rozpoczęcie 

KURSU NA 
Przewóz Osób i Rzeczy

 odbędzie się 

09.11.2007 r.
Informacje: 

tel. 091 39 21 616

SKLEP „KOMINKI”
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 103A/1

oferuje:
sprzedaż wkładów 

powietrznych i wodnych
firm: „Jotul”, „Pama”, „Invicta”, 

„Decoflam”, „Lechma”, „Eurokom”
• obudowy kominków firm „Parkanex”, 
„Eurokom”
• piecyki kominkowe od 799 zł
• piecyki kominkowe z płaszczem wodnym 
od 1499 zł
• kominki elektryczne
• akcesoria i materiały montażowe
• wykonanie i montaż obudów

Tel. 091 39 25 000,
kom. 0507 967 205
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• Zamienię mieszkanie własnoś-
ciowe 3 pokojowe w bloku plus 
garaż na dom w Nowogardzie z 
dopłatą. 091 39 21 985.

• Kupię dom w Nowogardzie 
może być połowa lub piętro. 
607 066 425.

• Kupię kawalerkę. Tel. 
691 466 449.

• Do wynajęcia stoiska handlo-
we. 604 97 71 44.

• Kupię dom w Nowogar-
dzie, połowę lub piętro. Tel. 
606 265 333.

• Sprzedam mieszkanie czteropo-
kojowe o powierzchni 67,7 m kw 
w bloku przy ul. 15 Lutego. Tel. 
0605 423 085 po godz. 15.00.

• Do wynajęcia mieszkanie 
3 pokojowe, 104 m kw. Tel. 
602 474 266.

• Trzypokojowe, 63 m kw, parter, 
cegła, okna PCV, co gazowe, 
centrum Nowogardu, cena do 
uzgodnienia – sprzedam. Tel. 
0697 770 237.

• Wydzierżawię pomieszczenie z 
kanałem na warsztat. Tel. kont. 
0694 484 485.

• Kupię działkę budowlaną. Tel. 
605 820 330.

• Szukam mieszkania 2 po-
kojowego do wynajęcia. Tel. 
604 867 363.

• Szukam do wynajęcia kawa-
lerki, pokoju z kuchnią (może 
być w starym budownictwie) w 
Nowogardzie lub okolicy. Tel. 
609 307 327.

• Sprzedam ziemię (0,5 ha) z wa-
runkami pod zabudowę. Kol. 
Kościuszki Tel. 0501 775 483. 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we, własnościowe, blok, III pię-
tro. Tel. 781 295 135.

• Posiadam do wydzierżawienia 
lokal o pow. 60 m kw pod usłu-
gi, klimatyzacja, ogrzewanie 
gazowe, duży parking, ul. Boh. 
Warszawy 5. Tel. 698 669 875.

• Odnajmę garaż przy ul. Zamko-
wej na okres zimy. Tel. 091 39 
20 587 po 18.00.

MOTORYZACJA
• Sprzedam radio cd samochodo-

we PIONEER DEH-30 MP, MP3, 
pilot 4x50 W, gwarancja nowe + 
głośniki x 4 samochodowe. Cena 
kompletu  690,00 zł. Tel. 0605 

522 340. 
• Sprzedam Fiat Ducato 14 

maxi, 2,5 TDI, 1994 r. Tel. 
693 241 198.

• Sprzedam Citroen AX na części. 
889 036 390.

• Sprzedam Seat Ibiza, poj. 896, 
rok 1995, cena 2100 zł do uzgod-
nienia. Tel. 091 39 21 912.

ROLNICTWO 
 

• Karp, lin, kroczek – sprzedam. 
Tel. 091 39 18 297.

• Sprzedam ciągnik Ursus C-355, 
bąk i orkan. 091 39 25 906, 0669 
746 696.

• Sprzedam dwie klacze i ogierka 
10 miesięcy. Tel. 091 39 501 40.

• Sprzedam prosiaki. Tel. 091 39 
26 304 Dąbrowa.

• Sprzedam prosiaki 60 szt. Tel. 
091 39 17 617 po 20.00.

• Sprzedam zboże: pszenżyto, 
owies. Tel. 693 344 667.

• Sprzedam prosięta ponad dwu-
miesięczne oraz dwie maciory 
(mogą być do zaproszenia). 091 
39 17 366.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli pod-

łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• Profesjonalne strony interneto-
we na indywidualne zamówienie 
– szybki czas realizacji, faktury 
VAT. 0605 522 340.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 
373 143.

• Transport, przeprowadzki 
– 0604 516 451.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV 
Kosmalski, Nowogard Ponia-
towskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 
0604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodo-
wej (osobowe, busy, ciężarowe, 
TIR-y). Tel. 0604 373 143.

• Pożyczki. 503 037 506.
• Usługi hydrauliczne. 600 382 214, 

091 39 79 109.
• MASAŻ I AKUPRESURA – wi-

zyty po uzgodnieniu terminu i 
godziny z pracownikiem Gabi-

netu Kosmetycznego w Nowo-
gardzie, ul. Zielona 3, tel. 091 39 
20 714. Możliwość dojazdu do 
klienta.

• Kompleksowe i profesjonalne 
usługi hydrauliczne w zakre-
sie instalacji c.o., wod. kan., 
gaz. Tel. 0697 914 690, 0508 
055 569.

• Tipsy żelowe – tanio – 
609 464 332.

• Artystyczne malowanie pokoi, 
pokoi dziecięcych. Tel. 66 77 
84 333.

• Spulchnianie gleby glebogry-
zarką działkowiczom oferuje 
inżynier rolnik, cena 0,50 zł/ 1 
m kw powierzchni – do uzgod-
nienia. Tel. kom. 600 653 124.

• Wożę piach na budowy. Tel. 0506 
80 18 19.

•  Usługi remontowo-budowlane. 
Tel. 784 053 493 po 18.00

•  Gabinet Kosmetyczny: tipsy, 
pedicure, henna. Ul. Boh. War-
szawy 103a. Tel. 697 408 391. 

• TIPSY – tanio i profesjonalnie. 
Tel. 504 589 679.

• Korekta wad postawy, rehabi-
litacja dzieci i dorosłych. Tel. 
69 522 42 86.

• Usługi elektryczne, wyciąga-
nie pionów i liczników na ze-
wnątrz, instalacje mieszkanio-
we. 660 171 386.

• Usługi budowlane, remon-
ty mieszkań,wykończenia. 
693 021 097.

• Usługi ogólnobudowalne i wy-
kończeniowe. 503 565 262.

PRACA
• FIRMA BARTEK-Domet 

zatrudni magazyniera. Tel. 
091 579 02 63.

• Restauracja „Przystań” zatrud-
ni sprzatacza/ kę. Tel. 091 39 
20 221.

• Firma PPUH Giejbo Gole-
niów zatrudni mechanika sa-
mochodów osobowych. Tel. 
606 948 278, 091 407 33 07.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub 
pomocnika. 603 366 286.

• Zatrudnię ślusarza – spawacza. 
Tel. 502 652 929.

• Zatrudnię sprzedawczynię. 
603 688 266.

• Zatrudnię pracownika ogólno-
budowlanego. Tel. 0501 549 756, 
091 39 20 970.

• Zatrudnię pomoc kuchenną i 
sprzątaczkę. Tel. 091 39 20 733.

INNE
• GRZEJNIKI c.o., panelowe, 

2-płytowe, do mieszkania, do-
mku, różne rozmiary, także 
nietypowe, nowe i używane. 
Tel. 091 46 00 518 lub 0501 
446 467.

• JUNKERSY gazowe, do kuchni, 
łazienki, wersja świeczkowa lub 
elektroniczna na gaz ziemny lub 
propan, cena od 400 zł. Tel. 091 
46 00 518 lub 0501 446 467.

• ELEKTRYCZNE przepływowe 
podgrzewacze wody – 380 V, 
firmy AEG, Vaillant moc 18-
21 kw, małe gabaryty, idealne 
do domku, baru, cena od 150 
zł. Tel. 091 469 03 38 lub 0501 
446 467.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, 
wiszące lub stojące – ogrzewa-
nie lub dwufunkcyjne (ogrze-
wanie + ciepła woda) używane 
z gwarancją serwisową oraz 
GAZOWE podgrzewacze wody 
130-190 litrowe, stojące, ide-
alne gdzie jest kilka łazienek 
(domek). Tel. 091 46 00 518 lub 
0501 446 467.

• Sprzedam rocznego psa – doga 
niemieckiego. Tel. 091 39 
22 987.

•  Tanio sprzedam segment poko-
jowy jasny, 3,20 m, w dobrym 
stanie oraz pralkę wirnikową, 
małą. Tel. 0502 93 58 51. 

• Sprzedam meble młodzieżowe 
ok. 3,20 m, kolor czarno-popie-
laty. Tel. 091 39 27 027.

• Sprzedam stół pingpongowy. Tel. 
662 216 378.

• Sprzedam piec c.o., drzewo, wę-
giel, moc cieplna 14 kW. Tel. 
600 911 545.

• Sprzedam przyczepy po cenie 
złomu, wały ciężkie i dmuchawę 
do zboża, silniki elektryczne róż-
ne, przedni napęd Ursus duży w 
częściach, obudowę tylnego mo-
stu Ursus duży i obudowę tylnego 
mostu C-360. Tel. 693 344 667.

• Kanapotapczan + dwa fotele ta-
nio sprzedam. 0697 16 83 82.

• Meblościankę dł. 4,85 m, wys. 
2,30 m, stan bardzo dobry – 
sprzedam. Tel. 0697 16 83 82.

• Sprzedam bramę wjazdową me-
talową z furtką, brama – 174x120, 
wymiar jednego skrzydła; furtka 
– 110x90. Tel. 091 39 26 435. 
Cena 300 zł. 
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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

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)

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 26 91
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

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Karina Czernicka 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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NowoGard - szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
szCzeCiN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

informacja Pks 0�1/3�-�1-887 lub 0�1/46-�8-31�

ważny od �4.06.�007r.

reklama

Nowogard 29.10.2007r.
OFERTY PRACY PUP 

GOLENIÓW, 
FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca 
2. Nauczyciel praktycznej nauki 

zawodu, nauczyciel przedmiotów 
zawodowych

3. Kucharz
4. Pomoc kuchenna
5. Prac. fizyczny, żałobnik
6.  Kierowca z kat. C+E
7. Murarz, betoniarz-zbrojarz, cieśla, 

malarz-szpachlarz, monter płyt 
regip., kier. Budowy

8.  Konserwator terenów zielonych
9. Specjalista ds. sprzedaży
10.Handlowiec – Informatyk
 OFERTY PRACY Z REJONU
1. Garmażer ( Płoty )
2. Magazynier ( Szczecin )
3. Pracownik gospodarczy ( Osowo )
4. Sekretarka ( Kulice )
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o 

promocji zatrudnienia i instytucji 
rynku pracy ( Dz. U. z 2004r. Nr. 99, 
poz. 1001 z późn. Zm.) 

Zobowiązuje pracodawców do: 
Art. 36 ust. 5, „ Pracodawcy są 

obowiązani na bieżąco informować 
powiatowe urzędy pracy właściwe 
ze względu na siedzibę pracodawcy 
o wolnych miejscach zatrudnienia 
lub miejscach przygotowania 
zawodowego. Informując o wolnych 
miejscach zatrudnienia lub miejs-
cach przygotowania zawodowego, 
pracodawcy nie mogą formułować 
wymagań dyskryminujących 
kandydatów ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę, 
pochodzenie etniczne, narodowość, 
orientację seksualną, przekonania 
polityczne i wyznanie religijne 
lub względu na przynależność 
związkową.”

Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca przed 
zatrudnieniem osoby lub powi-
erzeniem jej innej pracy zarobkowej 
jest obowiązany uzyskać od niej 
pisemne oświadczenie o pozosta-
niu lub nie pozostaniu w rejestrze 
bezrobotnych  poszukujących 
pracy, a osoba podejmująca pracę 
jest obowiązana złożyć takie 
oświadczenie.” 

Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest 
obowiązany zawiadomić w 
formie pisemnej, w okresie do 5 dni, 
właściwy powiatowy urząd pracy o 
zatrudnieniu osoby zarejestrowanej 
jako bezrobotna lub o powierzeniu 
jej innej pracy zarobkowej
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Stal Lipiany – Pomorzanin Nowogard 3:1 (1:0)

Porażka nr 22
Pomorzanin: Piątkowski – Kram (38’ D. Gruszczyński), Laszkiewicz, Skór-

niewski, Sokulski, Borowik, Jurczyk (78’ Lembas), Pertkiewicz (70’ Budzich), 
Nieradka, Wielgus, Gołdyn.

Bramka dla Pomorzanina: Gołdyn.

Mecz z beniaminkiem V ligi miał 
być jedną z nielicznych okazji do 
przełamania tragicznej passy 21 po-
rażek z rzędu. Tym bardziej, że Stal 
Lipiany w poprzedniej kolejce została 
rozgromiona na własnym boisku aż 
0:5 przez Arkonię Szczecin, która 
również okupuje dolne rejony tabeli. 
Niestety, Pomorzanin nie wykorzystał 
tej szansy. Nasz zespół pojechał do Li-
pian w mocno osłabionym składzie i 
te braki było widać na boisku.

W pierwszej połowie nowogardzka 
drużyna praktycznie nie zagroziła 
bramce rywali. Na boisku panował 
chaos spowodowany tym, że wielu 
graczy po raz pierwszy grało na 
niektórych pozycjach stąd częste 
zmiany w ustawieniu. Gospodarze 
przejęli inicjatywę stwarzając sobie 
kilka okazji. Gracze Stali dwukrotnie 
znajdowali się w sytuacji sam na sam 
z Piątkowskim, ale nie potrafili wy-
korzystać tych okazji. Skuteczniejsi 
byli w 30. minucie choć przy tej 

bramce niemałą rolę odegrał sędzia. 
Nasz bramkarz wyjściem na 30. metr 
przerwał akcję gospodarzy, ale wybi-
jając piłkę trafił w rękę nacierającego 
rywala. Sędzia niczego nie zauważył 
i zawodnik Stali po opanowaniu 
futbolówki i minięciu Piątkowskiego 
umieścił piłkę w pustej bramce.

Początek drugiej połowy nie na-
strajał optymistycznie. W 49. mi-
nucie akcje skrzydłem zakończyła 
się dośrodkowaniem na piąty metr i 

zawodnik z Lipian 
bez problemów 
podwyższył pro-
wadzenie. Dopie-
ro po tej sytuacji 
Pomorzanin za-
czął grać w piłkę 
i w 65. minucie 
Pertkiewicz posłał 
prostopadłe po-
danie do Gołdy-
na, który zdobył 
bramkę kontak-
tową. Po chwili 
ten sam zawodnik 
ładnym uderze-
niem głową mógł 
zdobyć gola wy-
równującego, ale 

bramkarz przeniósł piłkę nad po-
przeczkę. Przed szansą na zdobycie 
bramki stanął też Laszkiewicz, który 
mocno uderzył zza pola karnego 
pod poprzeczkę, ale i tym razem 
bramkarz nie dał się zaskoczyć. 
Taka gra narażała na kontrataki i 
w 89. minucie jeden z graczy będąc 
40. metrów od naszej bramki miał 
przed sobą tylko Piątkowskiego. Nie 
pozostało mu nic innego jak tylko 
poprowadzić piłkę i zdobyć bramkę 
na 3:1. W doliczonym czasie gry w 

Aktualna tabela:
1.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 14 32 24-7
2.  Vineta Wolin 14 29 30-12
3.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 14 26 27-26
4.  Piast Chociwel 14 25 16-13
5.  Sparta Gryfice 14 24 26-16
6.  Polonia Płoty 14 23 27-29
7.  KP Police II 14 22 18-16
8.  Odra Chojna 14 21 30-25
9.  Kluczevia Stargard 14 18 22-20
10.  Świt Szczecin 14 17 24-31
11.  Kłos Pełczyce 14 17 18-21
12.  Stal Lipiany 14 17 24-31
13.  GKS Mierzyn 14 16 22-23
14.  Mieszko Mieszkowice 14 15 19-18
15.  Arkonia Szczecin 14 10 19-25
16.  Pomorzanin Nowogard 14 0 10-43

polu karnym rywala został przewró-
cony Gołdyn, ale sędzia uznał, że nie 
było przewinienia i pokazał naszemu 
zawodnikowi żółtą kartkę.

„W pierwszej połowie szukaliśmy 
optymalnego ustawienia i w piłkę 
graliśmy praktycznie tylko przez 30. 
minut. Dobry mecz zagrał Borowik, 
który świetnie radził sobie na mokrym 
boisku i dzięki temu wywalczył sobie 
miejsce w składzie w następnym me-
czu.” – powiedział po tym spotkaniu 
grający trener nowogardzkiego ze-
społu Marek Piątkowski.

P.S. Kibiców nowogardzkiego ze-
społu obiegła wiadomość, że mecz 
zakończył się wynikiem 0:3 dla 
Pomorzanina czyli walkowerem 
Stali. Przyczyną tego miała być gra 
nieuprawnionego zawodnika w dru-
żynie gospodarzy. Taki wynik pojawił 
się nawet na stronie Zachodniopo-
morskiego Związku Piłki Nożnej. 

Pytany o sprawę Marek Piątkowski 
niczego o walkowerze nie wie. Na 
stronie ligowiec.net, która jest czę-
sto lepiej zorientowana w sprawach 
rozgrywek niż sam ich organizator 
czyli ZZPN można przeczytać, że 
Pomorzanin przegrał to spotkanie 
3:1. Więc wszystko wskazuje na to, 
że tytułowa porażka nr 22 stała się 
faktem. A poza tym czy przełamanie 
passy walkowerem smakowałaby tak 
jak wygrana na boisku?

Pozostałe wyniki meczów:
Arkonia Szczecin - Orzeł Trzciń-

sko-Zdrój 1:2, Piast Chociwel - Kłos 
Pełczyce 1:3, Odra Chojna - Sparta 
Gryfice 3:2, Świt Szczecin - Polonia 
Płoty 1:3, KP Police II - Kluczevia 
Stargard 2:0, Mieszko Mieszkowice - 
Vineta Wolin 0:1, Hutnik EKO TRAS 
Szczecin - GKS Mierzyn 2:0.

Andrzej Garguliński

Młode koszykarki 
zaczynają sezon

Po przepracowaniu okresu przygotowawczego młode zawodniczki ko-
szykarskiej drużyny UKS „Trójka – Niebieska Team” Nowogard wkrótce 
rozpoczną ligowy sezon.

Podopieczne Rafała Rożka wystę-
pować będą w rozgrywkach młodzi-
czek rocznik 1994 i młodsze zorgani-
zowanych przez Zachodniopomorski 
Okręgowy Związek Koszykówki. W 
rozgrywkach weźmie udział sześć 
zespołów. 

Młode Nowogardzianki sezon 
rozpoczną 10 listopada potyczką na 
wyjeździe z UKS 16 Koszalin. Pierw-
szy mecz na swoim terenie zagrają 
dwa tygodnie później 24 listopada 
gdy zmierzą się z Kotwicą 50 Koło-

brzeg. 1 grudnia zagrają w Drawaku 
Pomorskim z miejscowym Olimpij-
czykiem a tydzień później zmierzą 
się również na wyjeździe, w Radowie 
Małym z UKS Min i Gier. Pierwszą 
rundę zakończą meczem MKS Kusy 
Szczecin we własnej hali.

Wszystkich sympatyków koszy-
kówki zapraszamy na te spotkania 
prosząc jednocześnie o gorący do-
ping.

Andrzej Garguliński

Sprostowanie 
W relacji z Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Młodziczek w liście 

sponsorów pominęliśmy Usługi Geodezyjne T. Kwiatkowski i K. Turek, 
którzy również wsparli organizatorów tych zawodów. Z to przeoczenie prze-
praszamy.

Red.

Pomorzanin w drugim meczu pod wodzą Marka 
Piątkowskiego odniósł drugą porażkę. Może do trzech 
razy sztuka?



DZIENNIK
NOWOGARDZKI1� Nr 84 (1621)

rozpocząłeś pracę lub staż 
a nie wybrałeś jeszcze funduszu emerytalnego? 

Nie daj się wylosować i przyjdź do najlepszych. 
OFE „Dom” od wielu lat plasuje się w czołówce wszelkich rankingów. 

Sprawdź nas na gospodarczych stronach „Rzeczpospolitej”.
Zadzwoń i umów się na spotkanie 694 281 784

 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

reklamareklama

RR EKLAMAEKLAMA

banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Nowogard
Tel. 0 605 522 340
e-mail: medmas@wp.pl

Radiowa w
Radio VOX Gryfice 90,7 FM

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

C M Y K

Jak dobrze być starszakiem…

W dniu 24.10. 2007r w Przedsz-
kolu nr 1 przy ulicy Żeromskiego 
14 odbyła się pierwsza i zarazem 
najważniejsza dla dzieci 6-letnich 
uroczystość- pasowanie na star-
szaka

Dzieci zaprezentowały swoje 
umiejętności podczas przedstaw-
ienia programu artystycznego, który 
przygotowały pod okiem wychow-
awcy Jolanty Bielskiej.

Dzieci podczas występu wykazały 
się umiejętnościami recytator-
skimi, wokalnymi i tanecznymi. 
Występem sprawiły wiele radości 

swoim najbliższym, którzy przy-
byli na uroczystość. Goście grom-
kimi brawami nagradzali występy 
pociech, nie zabrakło także na ich 
twarzach uśmiechu i wzruszeń. 

Po części artystycznej dzieci 
założyły birety i złożyły ślubowanie. 
Następnie pani dyrektor Jolanta 
Jackowiak kolejno pasowała „sym-
bolicznym ołówkiem” przedsz-
kolaków na straszaków, życząc 
im,  aby każdy dzień pobytu  
w przedszkolu sprawiał im wiele 
radości, a każde działanie kończyło 
się sukcesem. 

reklama reklama

Na pamiątkę pasowania pani 
Jolanta Bielska wręczała swoim 
wychowankom maskotki- sowy w 
biretach, życząc im, aby przyswajały 
jak najwięcej umiejętności, po-
przez które osiągną dojrzałość 
szkolną i będą mogli z dumną miną 
podjąć obowiązki i naukę w szkole. 
Życzyła im również, aby swoim 
postępowaniem, tak jak ślubowali 
„nie zawiedli rodziców i nauczy-
cieli”.

Po uroczystości był poczęstunek 
przygotowany przez rodziców.

Uroczystość była jednym z wielu 

kroków w integrowaniu się rodz-
iców dzieci. Przyczyniła się także 
do pogłębienia zaufania w relacji 
rodzic- nauczyciel i na odwrót. 
Uroczystość przebiegała w miłej i 
serdecznej atmosferze jednocześnie 
uświadomiła rodzicom, że za parę 
miesięcy ich pociech rozpoczną 
nowy etap życia, jakim będzie wiek 
szkolny.

Korzystając z okazji bardzo serdec-
znie dziękuję rodzicom za współpracę  
i pomoc w ujednolicaniu oddziaływań 
wychowawczych.

Jolanta Bielska
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Podziękowanie
Stowarzyszenie Forum Rozwoju Gospodarczego Ziemi Nowogardzkiej oraz Cech Rzemieślni-

ków i Przedsiębiorców z Nowogardu serdecznie dziękuje wszystkim, którzy oddali swój głos 
na popieranego przez nas kandydata do senatu, Pana Sławomira Kucala. Uzyskany przez 

niego wynik wyborczy, blisko 50 tys. głosów, jest tym bardziej satysfakcjonujący, że osiągnięty bez 
nakładów finansowych na kampanię wyborczą. Serdecznie dziękujemy za poparcie i gratulujemy Panu 

Kucalowi otrzymania największej liczby głosów spośród wszystkich kandydatów z naszej gminy.
Stanisław Rynkiewicz

Zygmunt Lisowski

Sztab Wyborczy PSL 
serdecznie dziękuje wszystkim Wyborcom 

uczestniczącym w wyborach, a szczególnie Wyborcom, 
którzy oddali głos na kandydatów z listy PSL oraz na 

kandydata na senatora Sławomira Kucala.

PodZiĘkowaNia

Z powodu 
śmierci mamy

śp. Janiny Wojciechowskiej
serdeczne wyrazy współczucia

córce Małgorzacie
składa

rodzina Słomskich

Zastanawiałem się czy pisać po-
wyborcze refleksje. Tym bardziej, że 
przedwyborcze prognozy, że zamiast 
wyborów szykuje się nam plebiscyt 
sprawdziły się z naddatkiem.

Postanowiłem wszakże jednak 
zabrać głos. Po pierwsze dlatego, że 
chcę serdecznie podziękować tym 
nielicznym osobom, które mimo 
plebiscytowej atmosfery zechciały 
jednak oddać na mnie swój głos, 
świadczy to o nich bardzo dobrze i to 
nie dlatego, że głosowały na mnie, ale 
dlatego, że nie dały się wciągnąć w grę 
„za albo przeciw” i, że rozumieją, iż 
prawdziwą wartością demokracji jest 
różnorodność, a nie jedynie słuszna 
mistyfikacja.

To uszanowanie różnorodności jest twórcze i pozwala wyzwolić w ludziach 
cechy najlepsze, również odwagę w głoszeniu własnego zdania..

Dlatego życzę tym, którym tej odwagi zabrakło przed wyborami, gdy 
dostawaliśmy do gazety anonimowe teksty wyrażające w szczególny sposób 
wsparcie dla pewnych opcji a zarazem dezaprobatę dla innych, życzę  aby 
przestali się obawiać, partia którą popierali już nie rządzi,a  obrona ideałów, 
które te partie zawłaszczyły wymagać będą teraz rzeczywistego oddania i 
cywilnej śmiałości.

I to był drugi powód dla mojego tekstu.
Marek Słomski

Powyborcze refleksje Wyborcze echa w prasie lokalnej

O włos…
Kazimierzowi Ziembie, burmistrzowi Nowogardu, zabrakło... 

18 głosów, by z listy PSL dostać się do sejmu.

Pomimo przekroczenia progu 
wyborczego PSL nie zdobyło w 
okręgu szczecińskim mandatu 
poselskiego, a jak wynika z ofi-
cjalnego już komunikatu PKW 
nr 1 z jego listy, Kazimierzowi 
Ziembie, do sięgnięcia po niego 
zabrakło zaledwie 18 głosów. Za-
miast niego nasz okręg będzie w 
sejmie reprezentował Konstanty 
Oswięcimski (PO), wicestarosta 
powiatu gryfickiego. Oznacza to, że 
K. Ziemba pozostanie burmistrzem 
Nowogardu i nadal będzie musiał 
brać pełną odpowiedzialność, za 
wszystkie problemy, z którymi to 
miast się boryka. Jest ich sporo 
- od upadającego szpitala, przez 
sypiące się bloki, zatrute jezioro, 
spore bezrobocie i brak mieszkań 

komunalnych po korki na drodze 
nr 3. Jakby tego było mało, na 
burmistrzu ciąży głośna, a przez 
nas wywołana sprawa umorzenia 
podatków Ryszardowi Bondzie 
i kilku innym przedsiebiorcom i 
instytucjom. Niestety, do tej pory 
nie została ona wyjasniona.

Cytowany tekst (bez korekty) 
pochodzi z portalu internetowego 
„Gazety Goleniowskiej”. Podobny w 
treści zamieszcza „Kurier Szczeciń-
ski” w czwartkowym wydaniu.

Po tak katastroficznym obrazku 
miasta wypada nam wyjechać. 
Najlepiej do Goleniowa.

Tam wiadomo – woda czysta, 
trawa zielona, mieszkańcy szczęś-
liwi i życzliwi, a żurnaliści obiek-
tywni…

LMM

SPRAWDŹ,  CZY ZAGRAŻA  
CI OSTEOPOROZA?!

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE BADA-
NIE GĘSTOŚCI KOŚCI – DENSTOMETRIĘ

W PRZYCHODNII PRZYSZPITALNEJ W NOWOGARDZIE NA 
UL. WOJSKA POLSKIEGO 7 ODBĘDĄ SIĘ

 BEZPŁATNE BADANIA GĘSTOŚCI KOŚCI!!!
BADANIE BĘDZIE MIAŁO MIEJSCE DNIA 20/11/2007 OD GODZINY 9 DO 

16 PO BADANIU ZAPEWNIONA BEZPŁATNA KONSULTACJA LEKARSKA!!!

ZAPISY POD NUMEREM TELEFONU
091 392 13 56 wew. 102 lub 169

OSOBIŚCIE W REJESTRACJI LUB W DNIU AKCJI

ZAPRASZAMY
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Nowogard poparł Platformę i Nitrasa Zarząd  Powiatu  w  Goleniowie
ogłasza  przetarg ustny nieograniczony 

na oddanie w najem na czas nie oznaczony :
Przedmiot najmu - lokale użytkowe numer :
kiosk o pow. 10,15 m2 – wadium 10,00 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.          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 czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w sto-
sunku miesięcznym wynosi :

1) za kiosk  9,86 zł/m2 plus podatek VAT 22 %,
2) za pozostałe lokale  4,93 zł/m2 plus podatek VAT 22 % . 
Stawki czynszu nie obejmują opłat za media.
Przetarg odbędzie się w dniu  23 listopada 2007 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  19 listopada 2007 r. (wyma-
gane jest okazanie dowodu wpłaty  wadium, dowodu tożsamości, 
numeru NIP oraz dodatkowo w przypadku osób prawnych wypi-
sów z  KRS i stosownych pełnomocnictw).

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umo-
wy przez osobę , która wygrała przetarg.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z 
uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wy-
dziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami 

(pokój nr 203 II piętro) lub telefonicznie 091-418-05-12 wew.238.

W niedzielnych wyborach parlamentarnych w gminie Nowogard, podobnie 
jak w całym kraju, wygrała Platforma Obywatelska. Indywidualnie najwięk-
sze poparcie uzyskał numer 1 na liście tej partii Sławomir Nitras.

PO zdobyła 41,67 % głosów oddanych 
w gminie Nowogard uzyskując ogromną 
przewagę nad drugim w zestawieniu PiS-
em, który zyskał 19,65 % poparcie. PSL 
z 17,23 % głosów zajął trzecie miejsce a 
LiD z 15,89 % czwarte. Dalej znalazły 
się Samoobrona – 2,21 %, Liga Polskich 
Rodzin – 2,17 % i Polska Partia Pracy 
– 1,18 %.

Indywidualnie wygrał Sławomir Nitras 
uzyskując 1999 głosów co dało mu 21,53 
% poparcie w naszej gminie. Kazimierzo-
wi Ziembie nie pomogło wieloletnie pia-
stowanie funkcji burmistrza Nowogardu 
i 1347 głosami (14,51 %) zajął drugie 

miejsce w klasyfikacji indywidualnej. By 
zasiąść w Warszawie przy ulicy Wiejskiej 
zabrakło mu zaledwie 18 głosów. Za 
nim uplasował się sekretarz generalny 
SLD, numer 1 na liście LiD Grzegorz 
Napieralski, który zebrał 902 głosy. Z listy 
PiS największym poparciem cieszył się 
Joachim Brudziński zdobywając 625 gło-
sów. Spośród kandydatów LPR najwięcej 
wyborców bo 91 poparło kandydaturę 
Marka Słomskiego. Pierwszy na liście 
Samoobrony Mateusz Piskorski zebrał 
79 głosów, a liderkę wśród kandydatów 
Polskiej Partii Pracy Janinę Skowrońską 
poparło 32 wyborców.                          Ag

Wyniki głosowania na Kazimierza Ziembę
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WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW 
NA OBCHODY ŚWIĘTA REFORMACJI.

W PROGRAMIE  PIEŚNI GOSPEL  
ORAZ WYSTĄPIENIE SZWEDZKIEGO EWANGELISTY 

GORANA HOLMBERGA.

SOBOTA 27.10 2007 GODZ.    18:00 NIEDZIELA GODZ. 10:00
W PRZEDSZKOLU NR 4  UL.KOŚCIUSZKI 3 W NOWOGARDZIE

   
WSTĘP WOLNY

Ołtarz powrócił
Po kilkumiesięcznej renowacji do kościoła pw. WNMP powrócił ołtarz, 

który ucierpiał w trakcie pożaru świątyni w grudniu 2005 roku.

Dziękujemy wszystkim,
którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze
naszego kochanego 

Męża i Ojca

śp. ZYGMUNTA
 SZARKA

żona i synowie 
z rodzinami

Odnawianiem ołtarza zajmowała 
się jedna ze szczecińskich specjali-
stycznych firm. Prace trwały kilka 
miesięcy Do Nowogardu został on 
przywieziony w poniedziałek i do 
czwartku trwały prace stolarskie 
związane z jego montażem i końcową 
obróbką. Koszt jego renowacji wy-
niósł około 200 tys. zł. Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
przeznaczył na ten cel dotację wyso-
kości 98 tys. zł. Reszta sumy pochodzi 
z datków zebranych przez kościół.

Mimo, że ślady po pożarze są coraz 

mniej widoczne nadal jest sporo do 
zrobienia. Najpoważniejszy wydatek 
związany jest z zakupem i zainstalo-
waniem nowych organów. Ich koszt 
to ponad 700 tys. zł. Bez wsparcia 
wiernych trudno będzie to zreali-
zować. Dlatego każdy będzie mógł 
wesprzeć parafię nabywając opłatki 
wigilijne w kościele, zakrystii bądź w 
domu parafialnym. Ofiary składany 
przy tej okazji zostaną przeznaczone 
właśnie na ten cel. 

Ag

Po przywiezieniu ołtarza w kościele trwały prace związane 
z jego montarzem

Kościół Ewangelicznych 
Chrześcijan w RP 

Zbór w Nowogardzie
 
 
 

Słowo się rzekło, 
dworzec sypie się dalej

W „Dzienniku Nowogardzkim” z dnia 10 sierpnia poruszaliśmy sprawę 
rozsypującego się dworca kolejowego w Wyszomierzu. Wówczas w rozmowie 
z nami zastępca dyrektora Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami 
PKP SA Mariusz Jankowski powiedział nam, że w ciągu dwóch miesięcy 
budynek zostanie rozebrany. Właśnie minął ten okres i nic się nie zmieniło. 
No, prawie nic, dworzec jest w jeszcze gorszym stanie.

Przez ten czas 
problem stał się 
jeszcze bardziej 
palący. Skończyły 
się wakacje, mło-
dzież dojeżdża 
do szkół, dorośli 
do pracy, nade-
szły chłody i co-
raz częściej pada 
deszcz, może więc 
zdarzyć się tak, 
że kogoś skusi b 
y schować się na 
chwilę w dwor-
cowym budynku. 
To jednak wiąże 
się ze sporym ry-
zykiem. Do powyrywanych wcześ-
niej słupów podtrzymujących strop 
należy dodać powyrywane belki 
stropowe, więc nikogo nie powinno 
dziwić gdy pewnego dnia dworzec po 
prostu się zawali. 

Zwróciliśmy się ponownie do 

Oddziału Gospodarowania Nieru-
chomościami PKP SA z pytaniem 
dlaczego mimo obietnicy dworzec 
nadal nie został rozebrany. Mariusz 
Jankowski wyjaśnił nam, ze wszystko 
idzie zgodnie z procedurami, a te 
zwyczajnie trwają. 26 października 
mija termin, w którym inspektor 
nadzoru budowlanego musi rozpa-
trzyć wniosek i dopiero wtedy kolej 
będzie mogła rozpocząć działanie. 
Wówczas wyłoniony zostanie wy-
konawca prac rozbiórkowych i naj-
prawdopodobniej do końca listopada 
dworzec w Wyszomierzu przestanie 
istnieć. 

Mamy nadzieję, że gdy po raz 
trzeci będziemy poruszać tę sprawę 
pozostanie nam jedynie odnotować 
fakt zakończenie rozbiórki a nie po 
raz kolejny ponaglać odpowiedzialną 
za to instytucję.

Ag

... a tak wygląda teraz

Tak wyglądał budynek dworcowy w sierpniu...

koNdoleNCJe



DZIENNIK
NOWOGARDZKI ��6-�9.10.�007 r. 

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A

10 październik �007 - 

zapraszamy do nowego punktu sprzedaży

ul. warszawska � (w “podkowie”)
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Wspomninie o Zośce
Jeszcze kilka dni przed wyborami rozmawialiśmy tak, jak często od kilku-

nastu lat. Oczywiście była to rozmowa o wyborczym tekście Zośki. Niestety, 
wyborów nie doczekała, a polityka przecież byłą jej pasją. Pani Zosiu, proszę 
przyjąć tych kilka słów i wspomnień, które poniżej zamieszczamy jako skrom-
ny, dostępny nam hołd dla Pani trudu i pracy. Będziemy pamiętać o Pani i w 
„Dzienniku” i w modlitwie.

Marek Słomski

***
Trzy różyczki…

W przedwyborczej gorączce przyszła Zosia 
do redakcji nad wyraz spokojna. Wierzyła 
widocznie, że może tym razem… Może tym 
razem spełnią się Jej marzenia.

Marzenia człowieka, który całe życie prag-
nął tylko jednego – niech będzie uczciwie, 
patriotycznie, sprawiedliwie… Rządzić po-
winni ludzie prawi, przestrzegający wartości 
chrześcijańskich, kochający…

Jako osoba wypędzona z Warszawy za to, 
że Jej bliscy byli patriotami, za to że oddali 
życie za Ojczyznę - niestety nie za taką Oj-
czyznę - przez całe życie szukała zrozumienia 
tej skomplikowanej sytuacji, mataczenia 
i zawłaszczania historii.. I każda nadzieja 
okazywała się płonna. Nie wyleczyła Jej ran 
Solidarność, bo ledwie zaleczyła zaczęło się 
rozdrapywanie…

Legenda Wałęsy rozbudziła tylko nadzie-
je, a kolejne rządy prawicowe upadały nie 
zmieniając wiele w odczytywaniu historii, 
bo niby prawda się przebijała ale satysfakcji 
nie dawała…

Uwierzyła w Prawo i Sprawiedliwość. 
Wierzyła, że teraz… 

Ostatni tekst mówił o trzech różyczkach, 
które chciała wręczyć tym kandydatom, 
którym wierzyła. Dwa kwiatuszki miały już odbiorców, szukała trzeciego. 
Nie zdążyła…

Uciekła przed fatum, które znowu dało by Jej tylko gorycz…
Lesław M. Marek

***

szanowna Pani Zosiu 
nie zdążyliśmy 

Przyjechałem późnym wieczorem. Zmęczony całodzienną bieganiną 
usiadłem, ale nie włączyłem telewizora, skąd, jak co dzień, leciały wyborcze 
spoty o lepszej dla nas przyszłości. Zadzwonił telefon. 
Panie Zygmuncie czuję się bardzo źle, zupełnie inaczej, jakby mnie ktoś 
odmienił. Byłem w szpitalu coś się ze mną stało. Dokładnie nie wiem co. Wie 
Pan, napisałam w ostatniej gazecie tekst i zapowiedziałam, że w następnym 
wydaniu dokończę. Czy mógłby mi Pan pomóc, bo nie wiem czy sobie poradzę. 

Nie zdążyliśmy. Choć do wydania następnego DN był jeszcze czas. Chcia-
łem podziękować za zaufanie jakim darzyła mnie Pani przez wiele lat swoje-
go pisania, które zapewne nie wszystkim przypadło do gustu, ale nikt nie był 
na nie obojętny. Na pewno jednak wielu ludziom dodawał otuchy, bo wiele 
zdań pisanych było ku pokrzepieniu serca i ducha. 

Mało jest osób  o tak jednoznacznych poglądach, jeszcze mniej takich, 
którzy nie boją się ich głośno wypowiadać, a na palcach jednej ręki mogę 
policzyć tych, którzy robią to z taką żarliwością i pasją, jak Pani. 

Szanowna Pani Zosiu. 
Nie zdążyła Pani napisać tego ostatniego zdania, które być może jeszcze 

„coś” by u „kogoś” zmieniło. Ale mam takie głębokie przeczucie, że dobrze 
wypełniła Pani swój czas i życie. A ostatnie zdanie niech będzie dobrą pa-
mięcią innych o Pani... 

Zygmunt Heland 

Po dobrej stronie życia

Telefon z Nowogardu o śmierci pani Zosi jest o tyle zaskakujący, że jeszcze 
kilka dni wcześniej dzwoni do mnie i rozmawiamy o tym, co słychać. Sama 
śmierć nie zaskakuje, gdy człowiek w pewnym momencie życia uświadamia 
sobie, że jest czymś naturalnym, że jest cieniem przyklejonym do naszej 
sylwetki, a od cienia uciec się nie da, choć nie wiem jak szybko byśmy biegli. 
Podczas gdy młodość łudzi się na ten temat, dojrzały człowiek już wie. Gdy 
człowiek dojrzewa do śmierci, wtedy staje się wolnym. Staje się wolny od 
własnego ego, od złudzenia, że można sobie to życie jakoś zabezpieczyć, i 
może uda się... nie umrzeć. Budują domy, stawiają  wysokie płoty, gromadzą 
oszczędności, zbierają masę najprzeróżniejszych rzeczy, próbując odgrodzić 
się od tego lęku, który spoza nich wyziera i pyta – czy jesteś gotowy? I choć 
zabezpieczamy się na najprzeróżniejsze sposoby, śmierć przychodzi i wyciąga 
nas z tych warownych zamków, zza tych murów obronnych, odszukuje nas 
wśród tej masy rzeczy i nigdy nie zapomina. Czasami robi to nagle i brutalnie, 

czasami po cichu, w nocy, gdy świadkami są jedynie gwiazdy na niebie. 
Więc gdy już dowiadujemy się czegoś o śmierci, poznajemy prawdę o życiu. 

Złe życie kończy się śmiercią – napisał ktoś kiedyś farbą na jakimś murze i 
jest w tym jakiś głęboki sens dotyczący naszych życiowych wyborów. 

Pani Zosia wybrała dobrą stronę życia. Gdy zadzwoniła kilka dni przed 
śmiercią, porządkowała w domu papiery i znalazła kilka moich artykułów 
sprzed lat. Nie wiem, czy miała wyjechać z Nowogardu do rodziny, czy też robi-

ła to z innych powodów, ale to porządkowanie 
nabrało dzisiaj wymiaru symbolicznego. 

W jakiś sposób lubiliśmy się. Szanowałem 
panią Zosię za porywy serca, które nie po-
zwalały jej godzić się na panujące w życiu 
społecznym zło. Reagowała na różne jego 
przejawy tak jak potrafiła. Siadała i pisała 
artykuły. Było w niej tyle energii, że musiała 
ją w jakiś sposób wyrazić. Przynależała do 
tej polskiej inteligencji, która czuje się odpo-
wiedzialna za sprawy społeczne, za lokalność 
i swój kraj jednocześnie. To rzadka cecha 
na prowincji, gdzie niestety milczą ludzie 
wykształceni, predestynowani z tej racji do 
pełnienia ról społecznych, a więc brania na 
siebie odpowiedzialności. Ona miała ten 
jakże cenny odruch zabierania głosu w spra-
wach publicznych. Wiedziała, że milczeć nie 
można, że to oznacza przyzwolenie na zło, 
jakie się dzieje. Niby o tym wiedzą wszyscy, 
ale ona należała do tych nielicznych, którzy 
jeszcze mieli i mają odwagę. 

Swoim życiem wzmocniła dobrą stronę 
Życia. Mam nadzieję, że Bóg ją przyjął z 
otwartymi ramionami. 

Kazimierz Rynkiewicz 

***
foto Jan Korneluk
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Moje wspomnienie po „Zośce”

Wspomninie o Zośce
„Minęliśmy się na chodniku,  kilkanaście dni temu, przy ul. 700-lecia.  Żebym wiedział, że to ostatni raz, zamieniłbym słowo....Może to banalne, ale przepraszam, 

że nie  zwolniłem, że nie  przystanąłem choć na chwilę, znów zapomniałem, że nie wszystko da się nadrobić....Pamiętam, że szła Pani jak zwykle zamyślona, 
pewnie przeżywając  zbliżające się wybory, w których niestety nie zdążyła Pani uczestniczyć. Ale uśmiechnęła się Pani do mnie....i taką Panią zapamiętam.”

Poznałem Panią Zosię, bo tak do niej mówiłem przez cały okres naszej 
znajomości, mając 22 lata. Wtedy rozpoczynała się moja przygoda z dzienni-
karstwem. Pamiętam jakby to było dziś, a był rok 2002, kiedy w czwartkowe 
ponure, choć lipcowe, popołudnie, do redakcji  weszła, po cichu, prawie na  
palcach, starsza Pani w swetrze na guziki, z dość wyraźnie pomalowanymi na 
czerwono ustami. Na jej twarzy rysował się delikatny uśmiech.  Ku mojemu 
zdziwieniu paliła papierosa...jakoś nigdy nie mogłem się przyzwyczaić do 
widoku starszych kobiet palących tytoń. Wcześniej widziałem, że krząta się 
po biurze szefa, coś pisząc przy jego biurku, siadając i wstając nerwowo na 
przemian, co rusz nawiązując z kimś  krótką rozmowę  na korytarzu, który 
przebiegał od działu produkcji, mijając gabinet wydawcy, aby na końcu wpaść 
do biura redakcji. Podeszła do mnie, tak jakby nie była do końca pewna czy 
tego chce, odwróciłem się i usłyszałem: „Panie Marcinie... tak pan ma na 
imię...prawda, powiedziano mi, że pan przepisze mój tekst do komputera, i że 
Pan zaczął tutaj dopiero pracę”. Faktycznie, trzymała w ręku kilka pomiętych 
kartek z zeszytu w linię, zapisanych dość wyraźnym pismem. Usiadła przy 
mnie, gasząc wcześniej papierosa w popielniczce naczelnego i zaczęła dyk-
tować tekst z dużą ostrożnością....

Tak rozpoczęła się moja znajomość z Panią Zosią. Miałem zaszczyt przepisać 
kilkanaście jej tekstów, pracując 2,5 roku w redakcji Dziennika Nowogardzkie-
go. Później, ku jej uciesze, przepisywałem je bez jej pomocy. Zawsze dziwiła 

się, że mogę się rozczytać... Pamiętam też, jak często pytała mnie co sądzę 
o jej tekstach, bała się, że są za ostre, że ciągle o tej „Solidarności”, że może 
kogoś obrazi. Raz skarżyła mi się, jak sąsiadka powiedziała jej, że przesadza, i 
że żyje ciągłą nienawiścią, wracając do minionych czasów. Pamiętam, że była 
wstrząśnięta. Powiedziała mi wtedy, że nie ma już siły, że daje sobie spokój z 
tym pisaniem. Zawsze zadawała mi pytanie: „Panie Marcinie a co Pan myśli, 
nie za ostro? Może ja przyjdę za tydzień?”. Były to raczej pytania retoryczne, 
wiedziała bowiem, że i tak to zrobi, że nie umie pozostać obojętna.

Droga Pani Zosiu!
Nigdy nie było za ostro. Po prostu pisała Pani z serca i z wielkim zaangażo-

waniem. I mało kto wiedział, że przeżywała Pani swoje teksty bardzo osobiście. 
Mało kto też pewnie wie, że bardzo bała się Pani, tego jak na Pani felietony 
zareagują czytelnicy. Wahała się Pani nie raz. Przepraszam, że dziś obnażam 
Pani uczucia, ale właśnie one sprawiają, że pozostanie Pani w mojej pamięci 
na zawsze...Te uczucia były również dowodem na autentyczność Pani tekstów. 
Bo dziś, coraz mniej felietonistów, potrafi szczerze wylać swoje uczucia na 
papier. Pani nigdy nie pisała pod publikę.  

Mam nadzieję, że dalej Pani tworzy... tam na górze. Proszę nie porzucać 
swojego stylu! Proszę pisać nadal! Wierzę, że kiedyś znów pokaże mi Pani 
kartki zapisane własnymi myślami...

Do widzenia Pani Zosiu.                                                        Marcin Simiński

w obiektywie  Jana korneluka    -  ostatnia droga Pani Zosi. 
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 Witamy wśród nas...

Syn Adrianny 
Drapikowskiej 
ur. 17.10.07 
z Grzęzna

Syn Kingi 
Trojanowskiej
ur. 17.10.07 
z Nowogardu

Syn Joanny Róg 
ur. 17.10.07 z Bagna

Córka Joanny 
Malczewskiej 
ur. 18.10.07 
ze Szczecina

Informujemy,
że rozpoczęcie 

KURSU NA 
Przewóz Osób i Rzeczy

 odbędzie się 

09.11.2007 r.
Informacje: 

tel. 091 39 21 616

reklama

Pasowanie w Przedszkolu nr 3
W środę 17 października w Przed-

szkolu Publicznym nr 3 przy ul. Ks. J. 
Poniatowskiego 2a odbyła się niezwy-
kle doniosła uroczystość„ Pasowania 
na Przedszkolaka”

 Dla wielu dzieci pierwsze dni po-
bytu w przedszkolu były okresem bar-
dzo trudnym. Wielkim przeżyciem 
było wejście w nowe środowisko: 
nowe panie, nowi koledzy, nieznane 
otoczenie. Czas przystosowania się 
do nowej sytuacji nie zawsze był 
wypełniony radością i dobrym sa-
mopoczuciem. Aby pomóc dzieciom 
pokonać stres i zapobiec negatywnym 
przeżyciom, jakie często towarzy-
szą im przy przekraczaniu progu 
przedszkola starałyśmy się otaczać je 
życzliwa atmosferą i fachową opieką 
w ciągu całego okresu adaptacyjnego. 
Dopiero kiedy została zaspokojona 

najważniejsza potrzeba dziecka, 
potrzeba bezpieczeństwa i dzieci 
poczuły się dobrze, były uśmiech-
nięte i pogodne, a rodzice zdobyli 
pewność, że nasze przedszkole jest 
tym miejscem gdzie bez obaw mogą 
pozostawić swoje pociechy zaczęły 
się przygotowania do pierwszej w ich 
przedszkolnym życiu uroczystości. 
Był  to bardzo ważny debiut najmłod-
szej z grup .Dzieci przez wiele dni pil-

nie uczyły się piosenek, wierszy i tań-
ców ,cierpliwie znosiły próby części 
artystycznej. Był to ogromny wysiłek 
dla takich maluchów, ale warto było. 
Występ był udany, dostarczył dzie-
ciom  i ich rodzicom wiele radości i 
zadowolenia. Na twarzach zebranych  
zagościł serdeczny uśmiech.

Po występie nastąpił długo ocze-
kiwany moment. Dzieci złożyły 
uroczystą przysięgę, pani dyrektor 
Ewa Wróbel kolejno pasowała je na 
przedszkolaków. Najmłodsza grupa  
przyjęła nazwę „ Biedronki”. Wiele 
ciekawych ,może niezauważonych 
przez wszystkich chwil i zabawnych 
sytuacji zostało uwiecznionych na 
zdjęciach, które znajdą się w naszej 
przedszkolnej kronice.

Po uroczystości nastąpił przygoto-
wany przez rodziców słodki poczę-

stunek. 
Emocje i prze-

życia towarzyszą-
ce tej uroczystości 
dla wszystkich jej 
uczestników stały 
się początkiem 
czteroletniej po-
dróży , w której 
udział wezmą nie 
tylko dzieci, ale 
także ich rodzice 
i wszyscy pra-
cownicy naszego 
przedszkola Ce-
lem tej podróży 
jest osiągnięcie 
przez dzieci takiej 
wiedzy, umiejęt-

ności i sprawności, które pozwolą im 
na podjęcie obowiązku szkolnego i 
będą wyróżniać je w przyszłości jako 
absolwentów naszego przedszkola.

Życzymy pełni satysfakcji wszyst-
kim uczestnikom tej podróży.

Nauczycielka grupy „Biedronek”
BeataBernecka
(opr.red LMM)                               

Sukces nowogardzkich 
tancerzy

W sobotę 20 październi-
ka w Legnicy odbył się II 
Ogólnopolski Turniej Tańca 
Towarzyskiego w którym 
udział brały trzy pary ze 
Szkoły Tańca „Flesz” dzia-
łającej przy Nowogardzkim 
Domu Kultury. Podopieczni 
Mikołaja Kubiaka i Anny 
Kowalskiej odnieśli ogrom-
ny sukces awansując do 
ścisłego finału. 

W ostatecznej klasyfikacji 
zwyciężyła nowogardzka 
para Olga Dwornik i Patryk 
Czapczyk.

II miejsce zajęli Marta 
Sulima i Maciej Kaczocha, a 
V miejsce Katarzyna Tracz i 
Marek Niemirski. 

Bardzo dobry występ Mar-
ty i Macieja dał im awans do 
tanecznej klasy D – katego-
ria 14-15 lat. Utytułowana 
para na fotografii.

(opr.red LMM).
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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 39 �� 460 • kom. 0698 407 177 

kol. kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 
e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

KOMIS RZECZY UŻYWANYCH
- meble

- elektronarzędzia
-sprzęt AGD

- i inne
Osina

pon. – niedziela

9.00 – 17.00

KURY NIOSKI
1,5 roczne  

Wyprzedaż!!!
Gospodarstwo Drobiarskie

Żabowo 13
Tel. 091 39 106 66

Firma „NOWORIM” Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 7c Nowogard

tel. 091 39 22 394
przyjmie dwóch mężczyzn 

do pracy na stanowisko 
pracownika produkcji.

Wynagrodzenie w okresie próbnym 
1100 zł netto.

Naprawa 
i konserwacja 

podwozi
Mechanika i blacharstwo

Michał Jankowski
wojtaszyce 37

 Tel. 0788 667 9�8, 661 �83 ��7

Zakład Wyrobów 
Budowlanych

Strzelewo

 zatrudni 
pracowników.

Atrakcyjne 
wynagrodzenie.

Tel. kontaktowy 604 25 28 83
lub po godz. 18.00 
tel. 091 39 102 21.

Coraz częściej w naszych pobliskich lasach można zauważyć wyrzu-
cony gruz budowlany oraz  odpady budowlane. Tymczasem  gruz 
budowlany dostarczony na składowiska odpadów komunalnych 
będzie wykorzystywany na miejscu.
W związku z powyższym Celowy Związek Gmin R-XXI przyjmie 

nieodpłatnie gruz budowlany i inne materiały budowlane 
odpadowe na składowisko w Słajsinie. 

Kontakt: tel. 091 39 27121 w godz. od 8 do 15.

MONTBUD Sp. z o.o.  

przyjmie 
młodych ludzi do przyuczenia w zawodzie 
o specjalnościach budowlanych takich jak:

• betoniarz • zbrojarz • murarz, tynkarz
• instalator wewnętrznych 

i zewnętrznych sieci sanitarnych
Chętnych prosimy o kontakt osobisty ul. 

Boh. Warszawy 71 Nowogard 
lub telefonicznie 091 39 26 861.
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Poradnia Medycyny Pracy 

NZOZ „SANUS” 
pokój. 210 w Przychodni 

(ul. Kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okreso-

we i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWENCI!!! 

CENY PROMOCYJNE!
Rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

P.U.H. GrUNd-maX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

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”)

TUNING CAR-AUDIO
&

ul. 3 aja 44
660797830 091-3921155

M
www.el-car.net

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

40zł

CAR-AUDIO i TUNING

PROMOCJA!
CEBULE KWIATOWE 

OD 20 GROSZY
Centrum Ogrodnicze 

„GWARANT”
ul. Wojska Polskiego 54

UWAGA  ZNICZE !
ZAWIADAMIAMY  WSZYSTKICH  PT. KLIENTÓW , 

ŻE JAK CO ROKU HURTOWNIA CHEMII GOSPODARCZEJ  
I KOSMETYKÓW 

“WITTER” UL. FABRYCZNA 1                   

TEL.0913926569  
PROWADZI SPRZEDAŻ 

KLIENTOM  INDYWIDUALNYM : 
- LAMPIONÓW  DŁUGOPALĄCYCH 

- ZNICZY  SZKLANYCH  I  PLASTIKOWYCH
- WKŁADÓW DO ZNICZY SZKLANYCH I PLASTIKOWYCH

- PREPARATÓW DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI NAGROBKÓW 
  

SPRZEDAŻ W/W PRODUKTÓW ODBYWA SIĘ  
  W CENACH  PRODUCENTA 

DLA ODBIORCÓW HURTOWYCH  UDZIELAMY WYSOKICH 
RABATÓW  A  DLA STAŁYCH KONTRAHENTÓW KORZYSTNE 

TERMINY PŁATNOŚCI   !

Z A P R A S Z A M Y  !! 
Od  poniedziałku do piątku w godz. 8,00 do 16,00

W sobotę 27.10.2007 od godz.9,00 do 14,00
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OG£OSZENIA 
dRObNE

NIERUCHOMOŚCI
• Zamienię mieszkanie własnościo-

we 3 pokojowe w bloku plus garaż 
na dom w Nowogardzie z dopłatą. 
091 39 21 985.

• Kupię dom w Nowogardzie 
może być połowa lub piętro. 
607 066 425.

• Kupię kawalerkę. Tel. 691 466 449.
• Do wynajęcia stoiska handlowe. 

604 97 71 44.
• Kupię dom w Nowogardzie, poło-

wę lub piętro. Tel. 606 265 333.
• Sprzedam mieszkanie czteropoko-

jowe o powierzchni 67,7 m kw w 
bloku przy ul. 15 Lutego. Tel. 0605 
423 085 po godz. 15.00.

• Karsk – sprzedam stodołę murowa-
ną. Cena do uzgodnienia. Wiado-
mość Karsk 35 A.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojo-
we, 104 m kw. Tel. 602 474 266.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
75 m kw, parter, blok, 100 m od je-
ziora + garaż. Tel. 504 124 829.

• Trzypokojowe, 63 m kw, parter, ce-
gła, okna PCV, co gazowe, centrum 
Nowogardu, cena do uzgodnienia 
– sprzedam. Tel. 0697 770 237.

• Wydzierżawię pomieszczenie z ka-
nałem na warsztat. Tel. kont. 0694 
484 485.

• Kupię działkę budowlaną. Tel. 
605 820 330.

• Poszukuję lokalu do wynajęcia o 
pow. ok. 30 m kw. Tel. 693 344 753, 
662 055 465.

• Szukam mieszkania 2 pokojowego 
do wynajęcia. Tel. 604 867 363.

• Szukam współlokatora/ki do współ-
dzielenia pokoju w dwupokojowym 
mieszkaniu, Szczecin ul. Kopernika 
(centrum), 360 zł + prąd i gaz, przy-
jazne towarzystwo. Tel. 506 117 832 
po 16.00.

• Szukam do wynajęcia kawalerki, 
pokoju z kuchnią (może być w sta-
rym budownictwie) w Nowogardzie 
lub okolicy. Tel. 609 307 327.

• Sprzedam ziemię (0,5 ha) z warun-
kami pod zabudowę. Kol. Kościusz-
ki Tel. 0501 775 483. 

•  Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojo-
we Tel. 091 39 25 969.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. 508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
własnościowe, blok, III piętro. Tel. 
781 295 135.

• Posiadam do wydzierżawienia lokal 
o pow. 60 m kw pod usługi, klima-
tyzacja, ogrzewanie gazowe, duży 
parking, ul. Boh. Warszawy 5. Tel. 
698 669 875.

MOTORYZACJA
• Sprzedam radio cd samochodowe 

PIONEER DEH-30 MP, MP3, pilot 
4x50 W, gwarancja nowe + głośniki 

x 4 samochodowe. Cena kompletu  
690,00 zł. Tel. 0605 522 340. 

• Sprzedam Renault Clio, 1992/97, 
niebieski metalik, centralny za-
mek. Cena do uzgodnienia. Tel. 
512 335 172.

• Sprzedam komplet alumfelg roz-
miar 15 195 x 45. Tel. 696 116 744.

• Sprzedam Fiat Ducato 14 maxi, 2,5 
TDI, 1994 r. Tel. 693 241 198.

• Sprzedam komplet mało używa-
nych opon letnich na gwarancji 
firmy Goodrich o wymiarach 195 
65 R15, cena 720 zł. Tel. 0605 
522 340.

ROLNICTWO
• Sprzedam zboże. 88 75 90 736.
• Sprzedam prosiaki i warchlaki 

lub zamienię na zboże. Tel. 091 39 
17 366.

• Sprzedam gęsi i kaczki francuskie. 
880 724 481.

• Karp, lin, kroczek – sprzedam. Tel. 
091 39 18 297.

• Sprzedam ciągnik Ursus C-355, 
bąk i orkan. 091 39 25 906, 0669 
746 696.

• Sprzedam dwie klacze i ogierka 10 
miesięcy. Tel. 091 39 501 40.

• Sprzedam ciągnik C-360, Ursus 3512 
(Ferguson) i pług trzyskibowy obra-
cany (Kverneland). 661 923 610.

• Sprzedam wóz asenizacyjny 10 tys. 
litrów na tandemie (stan idealny). 
661 923 610.

• Sprzedam opryskiwacze 600 l Pil-
met – polowy i wentylatorowy. 
661 923 610.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podło-

gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 783, 
0660 392 851.

• Profesjonalne strony internetowe na 
indywidualne zamówienie – szybki 
czas realizacji, faktury VAT. 0605 
522 340.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kos-

malski, Nowogard Poniatowskiego 
7. Tel. 091 39 21 110, 603 584 553.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 
Tel. 0604 373 143.

• Pożyczki. 503 037 506.
• Usługi hydrauliczne. 600 382 214, 

091 39 79 109.
• MASAŻ I AKUPRESURA – wizyty 

po uzgodnieniu terminu i godziny 
z pracownikiem Gabinetu Kosme-
tycznego w Nowogardzie, ul. Zielo-

na 3, tel. 091 39 20 714. Możliwośc 
dojazdu do klienta.

• Kompleksowe i profesjonalne 
usługi hydrauliczne w zakresie 
instalacji c.o., wod. kan., gaz. Tel. 
0697 914 690, 0508 055 569.

• Tipsy żelowe – tanio – 
609 464 332.

• Artystyczne malowanie pokoi, po-
koi dziecięcych. Tel. 66 77 84 333.

• Spulchnianie gleby glebogryzarką 
działkowiczom oferuje inżynier 
rolnik, cena 0,50 zł/ 1 m kw po-
wierzchni – do uzgodnienia. Tel. 
kom. 600 653 124.

• Wożę piach na budowy. Tel. 0506 80 
18 19.

•  Usługi remontowo-budowlane. Tel. 
784 053 493 po 18.00

•  Gabinet Kosmetyczny: tipsy, pe-
dicure, henna. Ul. Boh. Warszawy 
103a. Tel. 697 408 391. 

• TIPSY – tanio i profesjonalnie. 
Tel. 504 589 679.

• Korekta wad postawy, rehabilita-
cja dzieci i dorosłych. Tel. 69 522 
42 86.

• Usługi elektryczne, wyciąga-
nie pionów i liczników na ze-
wnątrz, instalacje mieszkaniowe. 
660 171 386.

• Usługi budowlane, remon-
ty mieszkań,wykończenia. 
693 021 097.

• KECK-BUD – stawianie domków 
jednorodzinnych, elewacje budyn-
ków, itp., docieplenia, malowanie, 
tynki tradycyjne, wykończenia 
wnętrz, szpachlowanie. Tel. 609 67 
86 73.

PRACA
• FIRMA BARTEK-Domet zatrudni 

magazyniera. Tel. 091 579 02 63.
• Restauracja „Przystań” zatrudni 

sprzatacza/ kę. Tel. 091 39 20 221.
• Firma PPUH Giejbo Goleniów 

zatrudni mechanika samocho-
dów osobowych. Tel. 606 948 278, 
091 407 33 07.

• Zatrudnię do systemu ociepleń. Tel. 
605 115 064.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub po-
mocnika. 603 366 286.

• Zatrudnię ślusarza – spawacza. Tel. 
502 652 929.

• Zatrudnię sprzedawczynię. 
603 688 266.

• Zatrudnię pracownika ogólnobu-
dowlanego. Tel. 0501 549 756, 091 
39 20 970.

• Zatrudnię pomoc kuchenną i sprzą-
taczkę. Tel. 091 39 20 733.

INNE
• GRZEJNIKI c.o., panelowe, 2-pły-

towe, do mieszkania, domku, różne 
rozmiary, także nietypowe, nowe 
i używane. Tel. 091 46 00 518 lub 
0501 446 467.

• JUNKERSY gazowe, do kuchni, 
łazienki, wersja świeczkowa lub 
elektroniczna na gaz ziemny lub 
propan, cena od 400 zł. Tel. 091 46 
00 518 lub 0501 446 467.

• ELEKTRYCZNE przepływowe 
podgrzewacze wody – 380 V, firmy 
AEG, Vaillant moc 18-21 kw, małe 
gabaryty, idealne do domku, baru, 
cena od 150 zł. Tel. 091 469 03 38 
lub 0501 446 467.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, wi-
szące lub stojące – ogrzewanie lub 
dwufunkcyjne (ogrzewanie + ciepła 
woda) używane z gwarancją serwi-
sową oraz GAZOWE podgrzewacze 
wody 130-190 litrowe, stojące, ide-
alne gdzie jest kilka łazienek (do-
mek). Tel. 091 46 00 518 lub 0501 
446 467.

• Kupię materac odleżynowy. Tel. 
506 582 839.

• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osied-
le” w likwidacji w Nowogardzie po-
szukuje likwidatora. Kontakt 091 39 
27 160.

• Sprzedam odciąg trocin 18 kW wraz 
z instalacją odpylającą na 8 stanowisk 
i zbiornikiem 30 m3. 603 366 286.

• Sprzedam rocznego psa – doga nie-
mieckiego. Tel. 091 39 22 987.

•  Sprzedam piłę elektryczną silnik 7 
Kw-TANIO. Tel. 0601 500 722. 

•  Tanio sprzedam segment pokojowy 
jasny, 3,20 m, w dobrym stanie oraz 
pralkę wirnikową, małą. Tel. 0502 93 
58 51. 

• Sprzedam meble młodzieżowe ok. 
3,20 m, kolor czarno-popielaty. Tel. 
091 39 27 027.

• Sprzedam stół pingpongowy. Tel. 
662 216 378.
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Humor 
Henia Szczupaka

Krzyżówka panoramiczna

Trudne dymisje
Trudno wyrzucić 
Faceta z fotela,
Gdy się nogami 
Biurko zapiera.

Tylko ryba nie bierze...
Gdy cię znudzą miejskie typki,
Gdy ci w mieście zbrzydnie czas –
Zabierz wędkę chodź na rybki,
Będziesz łapał z nami wraz.
Najpierw haczyk zarzuć w głębię,
Aż szczupaczek da ci znak,
Będziesz frajdę miał cholerną,
Gdy poczujesz jak:

Bierze... bierze,
Tylko mu przynętę dać,
Bierze... bierze,
A dlaczego nie ma brać?

Wszystkim wam wiadomo chyba,
A przykładów na to w bród:
Jest nie jedna gruba ryba,
Którą złapać – próżny trud.
Siedzi w gabinecie jak nadęty,
Hardy, twardy niby spiż.
Choć udaje, ze jest święty –
Wszyscy wiedzą iż:

Bierze... bierze,
Tylko mu przynętę dać,
Bierze... bierze,
A dlaczego nie ma brać?

Takie w rybim świecie życie,
Tutaj rekin, a tu płoć,
Od tych wszystkich karpi skrycie,
Żeby móc odpocząć choć...
Gdy się patrzy na tę matnię,
Na to dno i co na dnie –
Cisną słowa się ostatnie
I powoli cię:

Bierze... bierze,
Grypa i cholera, kiszek skręt,
Jesteś zwierzę,,
I masz odtąd rybowstręt!

Komunikat z połowu
Wpadła gruba ryba w sieć,
A zjedzony został śledź.

Rozwiązanie krzyżówki nr 40 
– IDŹ NA WYBORY – nadesłali: 

Jerzy Zawadzki  z Orzechowa, Bogumiła Urtnowska z Kulic, Teresa Młynarska ze Słajsina, Krystyna 
Tretiak 

z Maszkowa, Aleksandra Żóralska z Czermnicy, Michał Furmańczyk ze Strzelewa oraz z Nowogardu: 
Ryszard Gutowski, Jerzy Siedlecki, Zdzisława Chorążyczewska (także krzyż. 39), Grażyna Kosmalska, 
Małgorzata Grudzińska, Franciszek Palenica, Janina Grudzińska, Bogdana Walewska, Wladysława 
Kubisz, Magdalena Czupryńska, Szczepan Falaciński, Stanisława Pokorska, Pelagia Feliksiak, Halina 
Szwal, Barbara Bartosik, Józef Górzyński, Adam Stefański, Andrzej Leszczyński.

Prenumeraty „DN” na listopad wylosowali:
- Janina Grudzińska,
- Zdzisława Chorążyczewska,
- Andrzej Leszczyński.

Gratulujemy! 

NR 41
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARd

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

ROZK£Ad JAZdY PKP 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)

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 
Bezpłatne LO dla Dorosłych - ul. ZIELONA 
 - 091 392 66 91
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych - 3 MAJA  
 - 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
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 02Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 

Nowogard,  Osina. 
Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Karina Czernicka 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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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 PKS
NowoGard - szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
sZCZeCiN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

informacja Pks 091/39-�1-887 lub 091/46-98-31�

ważny od �4.06.�007r.

Nowogard 25.10.2007r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 
FILIA NOWOGARD
1. Sprzedawca 
2. Robotnik budowlany
3. Stomatolog
4. Nauczyciel praktycznej nauki 

zawodu, nauczyciel przedmiotów 
zawodowych

5. Kucharz
6.   Pomoc kuchenna
7. Prac. fizyczny, żałobnik
8.  Kierowca z kat. C+E
9. Murarz, betoniarz-zbrojarz, cie-

śla, malarz-szpachlarz, monter 
płyt regip., kier. Budowy

10. Konserwator terenów zielo-
nych

11. Specjalista ds. sprzedaży
12. Handlowiec – Informatyk
13. Sprzątaczka
14.  Prac. Gospodarczy
15. Sekretarka

OFERTY PRACY Z REJONU
1.  Asystent kier. Produkcji, asystent 

ds. biurowych ( Dobra)
2. Trener koni ( Goleniów )
3. Garmażer ( Płoty )
4. Operator wózka widł., maszyn 

przemysłowych, pomocnik ope-
ratora ( Goleniów)

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. 
o promocji zatrudnienia i instytucj
rynku pracy ( Dz. U. z 2004r. Nr. 99,
poz. 1001 z późn. Zm.) 
Zobowiązuje pracodawców do: 
Art. 36 ust. 5, „ Pracodawcy są obo-

wiązani na bieżąco informować 
powiatowe urzędy pracy właściwe 
ze względu na siedzibę pracodawcy 
o wolnych miejscach zatrudnienia 
lub miejscach przygotowania za-
wodowego. Informując o wolnych 
miejscach zatrudnienia lub miej-
scach przygotowania zawodowego, 
pracodawcy nie mogą formułować 
wymagań dyskryminujących kan-
dydatów ze względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, rasę, pocho-
dzenie etniczne, narodowość, 
orientację seksualną, przekonania 
polityczne i wyznanie religijne 
lub względu na przynależność 
związkową.”

Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca przed 
zatrudnieniem osoby lub powie-
rzeniem jej innej pracy zarobkowej 
jest obowiązany uzyskać od niej 
pisemne oświadczenie o pozosta-
niu lub nie pozostaniu w rejestrze 
bezrobotnych  poszukujących 
pracy, a osoba podejmująca pra-
cę jest obowiązana złożyć takie 
oświadczenie.” 

Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest 
obowiązany zawiadomić w formie 
pisemnej, w okresie do 5 dni, właś-
ciwy powiatowy urząd pracy o za-
trudnieniu osoby zarejestrowanej 
jako bezrobotna lub o powierzeniu 
jej innej pracy zarobkowej
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I klasa juniorów: 
Pomorzanin Nowogard – Wybrzeże Rewalskie Rewal 8:0 (7:0)

V liga juniorów: 
Pomorzanin Nowogard – Hutnik Szczecin 4:3 (4:3)

Outsider groźniejszy niż 
się wydawało

Szansa Pomorzanina 
w Lipianach

Kolejne wysokie zwycięstwo

Aktualna tabela:
1   Pomorzanin Nowogard 6 18 29 : 1 
2   MKS Ina Goleniów I 6 14 22 : 3
3   Pogoń Nowa Szczecin 6 13 26 : 8 
4   MKS Ina Goleniów II 7 12 18 : 14
5   Gryf Kamień Pomorski 6 9 15 : 15 
6   Pogoń Szczecin 6 7 23 : 13
7   Orzeł Rega Merida II Mrzeżyno 7 6 6 : 29 
8   TKKF Stepnica 6 3 8 : 21 
9   Wybrzeże Rewalskie Rewal 6 0 5 : 48

Pomorzanin: Pozierak, Paszkie-
wicz, Mordzak, Goździk, Fijałkowski, 
A. Żywica (50’ Sroka), Wipplinger, 
Kasprzyk, D. Żywica (55’ Grzej-
szczak), Gaik, Iwaniuk.

Bramki dla Pomorzanina: Iwaniuk 
– 2, A. Żywica, Kasprzyk.

W sobotę młodzi piłkarze Pomo-
rzanina zmierzyli się z outsiderami 
juniorskich rozgrywek, Hutnikiem 
Szczecin. Niewiele brakowało a roz-
trwoniliby szybko zdobyte wysokie 
prowadzenie.

Mecz rozgrywany był na bocznym 
boisku. Na podmokłej nawierzchni 
co jakiś czas dochodzi do dziwnych 
sytuacji i taka miała miejsce w 10. 
minucie spotkania. Kasprzyk uderzył 
zza pola karnego, bramkarz odbił 
piłkę a dobitka Gaika zatrzymała 
się w kałuży. Dopadł do niej jeszcze 
Iwaniuk i zgodnie z zasadą „do trzech 
razy sztuka” zdobył prowadzenie. 
Trzy minuty później po dośrodko-
waniu Wipplingera A. Żywica zdo-
był bramkę na 2:0. W 20. minucie 
groźnie atakują goście, ale Goździk 
wybił piłkę z linii bramkowej. W 
25. minucie po ładnej akcji naszego 
zespołu Fijałkowski zagrał do Iwaniu-
ka, który po minięciu dwóch rywali 
zdobył swoją drugą a dla Pomorza-
nina trzecia bramkę. Swoje trafienia 
zadedykował Keli. 

Trzy minuty później po raz kolejny 
budzą się goście i po dośrodkowaniu 
i zgraniu głową nie pilnowany rywal 
zdobywa bramkę na 3:1. W 32. mi-
nucie Kasprzyk zdecydował się na 
techniczne uderzenie z 45. metrów i 
co ciekawe... piłka znalazła się w siat-
ce. Było już 4:1 i mogło się wydawać, 
ze jest już po meczu. Ale Hutnik nie 
zamierzał się poddawać. W 41. mi-
nucie po prostopadłym zagraniu do 
napastnika i zamieszaniu pod bramką 
Pozieraka goście zdobyli bramkę na 
4:2. Dwie minuty później po faulu 
naszego bramkarza w obrębie szes-
nastki sędzia dyktuje rzut karny i do 
przerwy wynik brzmiał 4:3.

Zawodnicy obu drużyn najwyraź-
niej wystrzelali się w pierwszej poło-
wie bo po wznowieniu gry na boisku 
niewiele się działo. Warto odnotować 
jedynie akcję Kasprzyka z 65. minuty, 
który po minięciu trzech obrońców 
wdarł się w pole karne, ale jego strzał 
obronił bramkarz.

Pozostałe (dostępne) wyniki me-
czów:

GKS Mierzyn - Mieszko Mieszko-
wice 1:3, Sparta Gryfice - Piast Cho-
ciwel 0:4, Kłos Pełczyce - KP Police 
II 4:3, Kluczevia Stargard - Orzeł 
Trzcińsko Zdrój 4:2.

Andrzej Garguliński

Tabela:
1.  Świt Szczecin 12 30 47-9
2.  Kłos Pełczyce 13 28 47-14
3.  Mieszko Mieszkowice 13 27 24-13
4.  Vineta Wolin 12 24 44-19
5.  Piast Chociwel 13 24 32-26
6.  Polonia Płoty 12 23 40-26
7.  Kluczevia Stargard 13 23 38-27
8.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 13 22 36-24
9.  Stal Lipiany 12 21 32-31
10.  KP Police II 13 16 43-42
11.  Pomorzanin Nowogard 13 12 24-54
12.  Sparta Gryfice 13 11 18-30
13.  Arkonia Szczecin 12 10 13-44
14.  Odra Chojna 12 9 15-38
15.  GKS Mierzyn 13 8 15-44
16.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 13 5 22-49W najbliższą sobotę Pomorzanin 

zmierzy się w Lipianach z beniamin-
kiem V ligi, miejscową Stalą. Zespół 
ten w trzynastu spotkaniach zdołał 
zebrać czternaście punktów i aktu-
alnie zajmuje czternastą pozycję. W 
ostatniej kolejce został rozgromiony 
na własnym boisku przez piętnastą 
w tabeli Arkonię Szczecin aż 0:5, 
więc teraz pałą chęcią rehabilitacji. 
Czy uda im się to w meczu z Pomo-
rzaninem?

Początek meczu o godzinie 14.00.
Pozostałe mecze kolejki:
Arkonia Szczecin - Orzeł Trzciń-

sko-Zdrój, Piast Chociwel - Kłos 
Pełczyce, Odra Chojna - Sparta Gry-
fice, Świt Szczecin - Polonia Płoty, 
KP Police II - Kluczevia Stargard, 
Mieszko Mieszkowice - Vineta Wolin, 
Hutnik EKO TRAS Szczecin - GKS 
Mierzyn.

Andrzej Garguliński

Pomorzanin: Ebert (46’ Pędzi-
wiatr) – D. Stachowiak (68’ Jagoda), 
Marszałek, Soska, Jutkiewicz, Cyran 
(82’ Borowik), Wnuczyński (55’ Ba-
lejko), Tomporowski, Dobrowolski 
(60’ Gronowski), M. Stachowiak (83’ 
Laskowski), Kuś (80’ Mazur).

Bramki dla Pomorzanina: Dobro-
wolski – 4, M. Stachowiak – 3, Tom-
porowski.

Trwa znakomita passa zawodni-
ków Pomorzanina występujących w 
I klasie juniorów. W szóstej kolejce 
odnieśli szóste zwycięstwo z rzędu i 
nad drugą w tabeli Iną Goleniów I 
mają już cztery punkty przewagi.

Pierwsze połowy w wykonaniu 
podopiecznych Pawła Kaczmarka są 
zazwyczaj słabsze. Tym razem było 
inaczej. Festiwal strzelecki rozpoczął 
się już w 3. minucie gdy Cyran do-
brze obsłużył Dobrowlskiego a ten 
zdobył bramkę na 1:0. Cztery mi-
nuty później Dobrowolski strzałem 
z 14. metrów podwyższył rezultat a 
w 14. minucie M. Stachowiak będąc 
sam przed bramkarzem wykorzystał 
tę okazję i zdobył trzecią bramkę dla 
Pomorzanina. W 21. minucie na li-
stę strzelców wpisał się Tomporow-
ski, który uderzeniem z 20. metrów 

umieścił piłkę w siatce. Po chwili 
Dobrowolski trafił w spojenie, a 
w 27. minucie M. Stachowiak wy-
korzystał wrzutkę Cyrana i zdobył 
bramkę na 5:0. W 35. minucie Cy-
ran zaliczył kolejną asystę, tym ra-
zem przy bramce Dobrowolskiego, 
który w ten sposób skompletował 
hat – tricka. Sześć minut później hat 
– tricka zaliczył również M. Stacho-
wiak wykańczając akcję zespołową. 
Wynik mógł być jeszcze wyższy, ale 
strzał Soski trafił w poprzeczkę. W 
pierwszej połowie goście praktycz-
nie nie zagrozili bramce strzeżonej 
przez Eberta.

Wysokie prowadzenie uspokoi-
ło grę naszych piłkarzy i w drugiej 
odsłonie meczu padła tylko jedna 
bramka. W 57. minucie Dobrowol-
ski wykorzystał wrzutkę i strzałem 
głową zdobył swoją czwartą bramkę 
ustalając wynik spotkania na 8:0.

Pozostałe wyniki meczów:
Pogoń Nowa Szczecin -  MKS Ina 

Goleniów I 2:2, Orzeł Rega Merida 
II Mrzeżyno -  Pogoń Szczecin 2:0, 
TKKF Stepnica -  MKS Ina Gole-
niów II 0:4.

Andrzej Garguliński

Zawody Wędkarskie na 50-lecie Koła!
Koło Miejsko-Gminne PZW w Nowogardzie organizuje Zawody Węd-

karskie Spławikowe dla uczczenia 50-lecia Koła. Zawody odbędą się w dniu 
28.10.2007 r. w Kamieniu Pomorskim.

Wyjazd o godz. 6.30 z ul. 5-go Marca. Zapisy w sklepie „Wędkarz” 
do dnia 26.10.07.Startowe 10 zł.

Zarząd Koła.
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�K WADRAT�
ul. Armii Krajowej 49

NOWOGARD
Tel. 091-39-21-470

(po byłej przychodni)

MEBLE
dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

Transport gratis na terenie miasta Serdecznie zapraszamy

ul. Warszawska 9

NOWOGARD
Tel. 091-39-25-476

PIWNICA BIEDRONKA (główne wejście)

Str efy
przyjaznych

cen

NIE PRZEPŁACAJ - KUPUJ TYLKO U NAS

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

TANIE OPŁATY WSZYSTKO - 0.90 PLN

GOTÓWKOWE
HIPOTECZNE i SAMOCHODOWE

KONSOLIDACYJNE

UBEZPIECZENIA FOTO - BOŻENA
72-200 Nowogard
ul. 3-go Maja 48

Tel. 091 39 26 953
Tel.kom. 501 054 706

Na Życie
i Mieszkaniowe

KREDYTY

LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY
Gryfice, ul. Bracka

(środkowy budynek trojaków)
tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00
W SOBOTY 10.00 - 14.00

tel. 091 392 12 77,tel./fax 091 392 56 39

FABRYKA
OKIEN
I DRZWI PCV
Nowogard
ul. 3 Maja 31

Nowogard i okoliceNowogard i okolice 70-423 Szczecin

tel/fax 091 488 54 26

kom.0502 103 432
0501 307 666www.ardom.pl

KUPNO - SPRZEDAŻ

ul. Piłsudskiego 11/2

ARDOM
DOMY NA WSI GRUNTY

MIESZKANIA

CMYK

Nowogard
ul. Boh. Warszawy 71

tel. 091 579 02 62
F.H.U. DOMEBARTEK -

MATERIAŁY BUDOWLANE

HURTOWNIA
STALI

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A
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Wszystkim
którzy oddali swój głos na Platformę Obywatelską RP 

podziękowania za zaufanie i zobowiązanie do reprezentowania Państwa 
interesów w Sejmie i Senacie RP składają posłowie i senatorowie z PO.

Koniec IV RP?

Do Obwodowej Komisji Wyborczej chętni do głosowania przyjeżdzali 
własnymi samochodami i autobusem. czytaj na s. 3

Blokada drogi 
krajowej nr 6

W piątek 18 października miesz-
kańcy Nowogardu przystąpili do 
blokady drogi krajowej nr 6.

W strugach deszczu i chwilami 
drobnego gradu na przejściu dla 
pieszych koło Ratusza maszerowało 
przez jezdnię ul. 700-lecia  siedem-
dziesięciu  (liczyłem) obywateli 
gminy (widziałem mieszkańców 
wiosek) żądając natychmiastowego 
rozpoczęcia budowy obwodnicy. 

czytaj na s. 4
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kaleNdariUm
�3 PaŹdZierNika
imieniny:  Bartłomiej, Domicjusz, German, Giedymin, Honorata, 
Ignacy, Jan, Marlena, Roman, Seweryn, Teodor, Włościsław.

�4 PaŹdZierNika
imieniny:   Alojzy, Antoni, Aretas, Boleczest, Feliks, Feliksa, Filip, 
Hortensja, Jan, January, Józef, Marcin, Marek, Prokles, Prokul, 
Rafaela, Rafał, Salomon i Septym 
1795 - Rosja, Prusy i Austria podpisały akt trzeciego 
rozbioru Polski.
1945 - Polska wstąpiła do ONZ.
dzień walki z otyłością

�5 PaŹdZierNika
imieniny: Antonin, Bonifacy, Chryzant, Chryzanta, Cyryn, 
Cyryna, Daria, Gaudenty, Hilary, Inga, Ingeborga, January, 
Kryspin, Kryspinian, Maur, Prot, Sambor, Tadeusz, Teodozjusz, 
Walentyna i Wojmir
Polska - Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt 
195� - Nadano pierwszy program Telewizji Polskiej.

koNdoleNCJe

Kronika policyjna 

POmóżmy sOBIe
Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 

tej rubryce jest bezpłatne. Zgłoszenia są przyj-
mowane pod numerami telefonów:

 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.

Nie bądźmy obojętni wobec ludzi 
znajdujących się w trudnej sytuacji.

   Z góry dziękujemy.  Redakcja 

• Oddam szafę dwudrzwiową z nad-
stawką, szafkę z szufladami oraz tap-
czan. Tel. 091 39 20 737.

Wydział Komunikacji

Nowe numery 
telefonów!

Starostwo Powiatowe w Goleniowie informuje, iż w Wy-
dziale Komunikacji, oddział w Nowogardzie, zmianie uległy 
numery telefonów.

Aktualne numery telefonów :
Rejestracja pojazdów - 091 579 27 02,
Prawo jazdy – 091 579 27 03,
Licencje - 091 392 18 52.

(inf.własna)

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 20 października 2007 r. w wieku 78 lat

zmarła 
wieloletnia współpracownica Dziennika Nowogardzkiego

Śp. Zofia Ratajczak
„Zośka”

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 23.10.2007r. 
o godzinie 12.30 w Policach.
“Zośka„ w naszych wspomnieniach w weekendowym wydaniu DN

Redakcja DN

W poniedziałek zgłoszono 
włamanie do samochodu audi 
A6 zaparkowanego przy ulicy 
Zielonej. Złodziej skradli sprzęt 
do nawigacji satelitarnej. Właś-
ciciel auta oszacował swoje straty 
na 2000 zł.

Tego dnia włamano się rów-
nież do samochodu volkswagen 
sharan. Jego właściciel stracił 
radioodtwarzacz.

We wtorek z biura na terenie 
sklepu „Netto” skradziono tele-
fon komórkowy motorola V3. 
Właściciel aparatu oszacował 
swoje starty na 450 zł.

W środę około godziny 23.00 
kierująca mazdą 323 Renata 
S. jadąc ulicą 3 Maja uderzyła 
przydrożną lampę. Przybyła na 

miejsce policja uznała, że kobieta 
jest pod wpływem alkoholu, a 
jako, że w stosunku do funk-
cjonariuszy zachowywała się 
agresywnie została przewieziona 
do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w 
Szczecinie gdzie przebadano jej 
krew na zawartość alkoholu.

W czwartek w Osowie zatrzy-
mano jadącego motorowerem 
Zbigniewa W. Badanie wykazało, 
że wsiadł on na swój jednoślad 
mając w wydychanym powietrzu 
około 2,5 promila alkoholu.

W piątek włamano się do 
sklepu spożywczego przy ulicy 
Wyszyńskiego. Złodzieje skradli 
papierosy i pieniądze. Właściciel 
sklepu nie oszacował jeszcze 

swoich strat.
Personel sklepu „Netto” za-

trzymał mężczyznę, który usiło-
wał ukraść dwa piwa wartości 3 
zł. Towar odzyskano a złodzieja 
ukarano mandatem karnym.

Ag

spokojne wybory
Nowogardzcy policjanci oce-

niają niedzielne wybory mianem 
spokojnych. Nie było żadnych 
oficjalnych zgłoszeń mówiących 
o łamaniu ciszy wyborczej, a 
jedynie na Komisariat przy ulicy 
Wojska Polskiego dochodziły 
informacje o zrywaniu plakatów 
wyborczych.

Ag

Radni wrócą do Ratusza
Rozpoczęły się prace remontowe w Ratuszu, a dokładniej stropu nad salą konferencyjną, w której 

odbywają się sesje Rady Miejskiej. Być może już w grudniu do siedziby Urzędu Miejskiego powrócą 
nasi wybrańcy.

Kilka miesięcy temu odkryto, 
że w stropie nad salą konferen-
cyjną pękła belka nośna i od 
tego czasu nowogardzcy radni 
spotykają się na sesjach w Biblio-
tece Miejskiej czy Nowogardz-
kim Domu Kultury. Do pracy 
ruszył rzeczoznawca, mający 
określić stopień uszkodzenia i 
projektant, który miał określić 
jak rozwiązać ten problem. W 
zeszłym tygodniu do Ratusza 
wszeł wykonawca czyli nowo-
gardzka firma „Demgrad S.C.” 
M. i A. Dembińscy.

Remont ma na celu wzmoc-
nienie głównych elementów 
nośnych stropu nad salą konfe-

rencyjną Rady Miejskiej poprzez 
zamontowanie belek stalowych. 
Sufit zostanie obniżony o kilka-
dziesiąt centymetrów, zainsta-
lowane zostaną belki podłużne 
dzięki czemu nie zmieni się jego 
wygląd. Naprawione zostanie 
również pęknięcie na ścianie 
szczytowej budynku.. 

Wartość robót budowlanych to 
108 071 zł. Termin zakończenia 
prac planowany jest na koniec 
listopada.

Ag

Pękniętą belkę drewniną wzmocniono belką stalową

Strop podpierają 
stalowe stemple
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Koniec IV RP?
I po wyborach… Krótka ale jakże 

emocjonująca kampania wyborcza 
zakończona. Dzisiaj wiadomo tylko 
tyle, że Prawo i Sprawiedliwość musi 
oddać władzę. Na ironię losu zakrawa 
fakt, że styl rządzenia tej partii po-
parło prawie 5 milionów ludzi, dwa 
razy więcej aniżeli przed dwoma laty 
kiedy to bracia Kaczyńscy wygrywali 
wybory.

Nie znamy jeszcze oficjalnych 
wyników, ale wiemy, ze wygrywająca 
Platforma Obywatelska będzie mieć 
w Sejmie 209 posłów i Donald Tusk 
otrzyma misję tworzenia nowego 
rządu. 

209 to jednak zbyt mało by rządzić 
samodzielnie i trzeba szukać koali-
cjanta. Najprawdopodobniej będzie 
to Polskie Stronnictwo Ludowe z 39 
posłami.

PiS 166 mandatów zwiększył stan 
posiadania i stracił władzę – to uro-
ki demokracji. Jarosław Kaczyński 

powiedział, że nie bierze pod uwagę 
współrządzenia – przechodzi do 
opozycji.

Lewica i Demokraci – 53 posłów 
- mają chrapkę na udział w koalicji 
rządzącej ale liderzy SLD, SdRP i De-
mokratów pl. mają jednak odmienne 
poglądy na role swoich posłów w Sej-
mie. Na dokładne analizy przyjdzie 
jeszcze czas. Przyjdzie też zapewne 
czas na kolejne komisje śledcze, a 
tłumaczyć się będą ministrowie PiS.

Będzie też nudno – brak Samo-
obrony i Ligi Polskich Rodzin zuboży 
sejmowe dysputy.

O zwycięzcach i przegranych 
napiszemy w kolejnych wydaniach 
„DN”.

A w Nowogardzie wyborów nie 
będzie – tak jak sobie życzyła duża 
liczba nowogardzian burmistrz do 
Sejmu się nie dostał. Czy warto być 
„swoim chłopem”?

LMM

senat nie dla Kucala
Nowogardzki kandydat na senatora, startujący z ramienia Polskiego 

Stronnictwa Ludowego Sławomir Kucal nie będzie reprezentował nas przy 
ulicy Wiejskiej.

W niedzielę zagłosowało na nie-
go 49.885 osób, co dało mu szóste 
miejsce. Do zwycięzcy Krzysztofa 
Zaremby z Platformy Obywatelskiej 
który zebrał 203 992 głosów zabrakło 
mu poparcia ponad 150 tys. osób. 
Drugi mandat senatora wywalczył 
Jan Olech również z PO zbierając 
162 875 głosów. Na trzecim miejscu 
uplasowała się startująca z listy PiS 
Małgorzata Jacyna-Witt - 98 180 

głosów. Za nią byli Karol Osowski 
(LiD) - 93 020 i Jacek Sauk (PiS) 85 
062 głosy. Za nowogardzkim kandy-
datem znalazł się przywódca Ogól-
nopolskiego Związku Zawodowego 
Lekarzy Krzysztof Bukiel (UPR) z 
17 133 głosami. Najgorzej wypadli 
kandydaci LPR. Stanisława Możejkę 
poparło 11 998 a Grzegorza Durskie-
go 11 825 głosujących.

Ag

Wokół budżetu – cz.II
W rozmowach z mieszkańcami miasta najczęściej słyszę zdanie – „W No-

wogardzie nic się nie robi!” Czy tak jest naprawdę? Oto wydatki określone 
w budżecie jako zadania bieżące (fragmenty ze sprawozdania z wykonania 
budżetu w pierwszej połowie roku).

1. Komunikacja miejska
Wydatki na cały rok to kwota 35 000 zł. 

W I półroczu wydatkowano 16 262 złote 
na zakup usług transportowych w PKS 
Gryfice. Pozostałe koszty pokrywane są 
ze sprzedaży biletów. Warto zaznaczyć, 
że ceny biletów (1 zł normalny i 50 gr 
ulgowy) nie zmieniły się od 2001 roku.

2. Drogi powiatowe.
Środki w wysokości 98 800 zł powierza 

Gminie Starostwo. Do czerwca wpłynęlo 
ponad 

53 tys. złotych, które firma AZBUD 
wydatkowala następująco: na remonty 
cząstkowe nawierzchni bitumicznech 
mieszanką mineralno-asfaltową – ok.34 
tys. zł. i na oznakowanie poziome (ma-
lowanie przejść dla pieszych, wysepek i 
linii segregacyjnych) ok.19 tys. zł.

4. Drogi powiatowe.
Ulica na Osiedlu Bema – zaplanowane 

środki 80 tys. zł – nie wydano ani zło-
tówki, bo nie otrzymano ze Starostwa. 
Trwające prace będą fakturowane w II 
półroczu.

5. Drogi gminne.
Planowane środki na cały rok 310 tys. 

zł. (remonty przystanków – 30 000 zł, 
remonty dróg – 260 000 zł, instalacja 
progów spowalniających – 20 000 zł).

Wydatkowano na remont wiaty przy-
stanku w Czermnicy 1 774 zł (zniszczony 
w wyniku wypadku drogowego),  25 500 
zł na wyrównanie i utwardzanie  dróg 
dojazdowych do posesji, garaży, zakła-
du napraw samochodów, skrzyżowania 
z drogą wojewódzką w Warnkowie, 
ul. Kilińskiego, drogi w Sikorkach, na 
Osiedlu 700-lecia 6,7,8 , 3-Maja 4 i 5, 
15-lutego i Lipowej.oraz prawie 79 tys. 
złotych na cząstkowe remonty mie-
szanką mineralno-asfaltową (14 miejsc 
m.in. – przy studni na ul. Czarneckiego, 
przy ul. Szkolnej, kostka po przekopach 
kabli na ul. 700-lecia i Armii Krajowej, 
wyrównanie drogi Ogorzele –Świer-
czewo, wyrównanie drogi dojazdowej 
do garaży przy ul. Zamkowej, nowa 
nawierzchnia alejek „miasteczka ruchu 
drogowego”,nawierzchnie betonowe przy 
Warszawskiej 13 i 14, Armii Krajowej 50, 
skarpa i pobocze przy ul. Górnej, odcinek 
gruntowy na ul. Leśnej.).

6. Turystyka
Konserwacja molo ok.5 600 zł i rekon-

strukcja brzegu kąpieliska – ok.8 500 zł.
8. Ochrona zwierząt
Wydano ok.15 500 zł na wyłapanie, a 

następnie leczenie i utrzymanie 37 psów 
w przytulisku dla zwierząt w Sikorkach.

10. Cmentarze
Plan roczny przewiduje wydatki 

130 000 zł na cmentarz w Nowogardzie i 

40 000 zł na cmentarze wiejskie.W oma-
wianym półroczu wydatkowano ok.57 
600 zł  z tego 53 500  na cmentarz miejski 
- zarządzanie, sprzątanie, wywóz nieczy-
stości i odpadów stałych, formowanie 
krzewów, podcinanie gałęzi, koszenie 
trawnikow, utrzymanie zimowe alejek, 
utrzymanie kaplicy, opłaty za wodę 
elektryczność i opłaty administracyjne. 
Na cmentarze wiejskie wydatkowano 
4 090 zł – wywóz odpadów z cmentarzy w 
Sikorkach, Strzelewie, Błotnie, Żabowie, 
Wołowcu i Trzechlu. Łącznie utrzy-
mywanych jest 18 cmentarzy – wywóz 
nieczystości, koszenie traw, podcinanie 
gałęzi , usuwanie pni, naprawa siatek 
ogrodzeniowych – zapłata będzie w II 
półroczu.

12. Dodatki mieszkaniowe.
Plan na rok to 1 milion 411 tys. zł. 

-  wypłacono w półroczu ponad 422 
tysiące złotych.

13. Oczyszczanie miasta i wsi
Plan na rok to 363 000 złotych. W 

pierwszym półroczu wydano 6 200 zł 
na likwidacje 

5 dzikich wysypisk śmieci, ok.117 000 
złotych na mechaniczne czyszczenie ulic, 
placów, opróżnianie koszy na śmieci, 
utrzymanie chodników, uprzątanie 
padniętych zwierząt, około 11 tysięcy zł 
na konserwacje i czyszczenie kanalizacji 
sanitarnej w Osowie i Konarzewie, po-
nad 2 400 zł na czyszczenie kanalizacji 
deszczowej przy drogach i ok.3 000 zł 
na opłaty za gospodarcze korzystanie ze 
środowiska.

14. Zieleń w mieście
Firma „Domel” systematycznie dba o 

powierzchnię 39,5 ha miejskiej zieleni. 
– kosi trawy, podcina gałęzie i krzewy, 
formuje żywopłoty, nasadza i hoduje 
kwiaty, konserwuje i naprawia ławki, 
opróżna i naprawia kosze na śmieci, dba 
o zimowe utrzymanie alejek i podległych 
placów. Wydano na to ponad 165 tysięcy 
zł  z zaplanowanych 180 000zł.

15. Oświetlenie ulic i placów.
Energia (340 000 zł) i konserwacja 

(210 000 zł) to plan roczny. Wydatkowa-
no już ponad 311 tys. zł. z czego aż 205 
tys. to opłaty za energię.

Inne mniejsze ale ważne pozycje to 
studnie miejskie, miejskie targowisko, 
estetyka miasta, urządzenia melioracyj-
ne, place zabaw na wsi.

W następnym artykule zobrazuję 
gminne inwestycje – będzie to pełny 
obraz do dyskusji o tym czy tutaj napraw-
dę nic się nie robi.

Lesław M. Marek

SP 1

Pamiętali o pontyfikacie 
Jana Pawła II

Z okazji 29 rocznicy wyboru   
Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, 
uczniowie naszej szkoły z klas III-
VI  przygotowali piękny program 
artystyczny. Opiekę nad młodymi 
artystami objęła siostra Liliana a 
nad stroną muzyczną czuwał Pi-
otr Kędzia. Uczniowie recytow-
ali wiersze Jana Pawła II i o Janie 
Pawle II, w prosty, a  jednocześnie 
emocjonalny sposób opowiadali o 
życiu naszego Wielkiego Rodaka, o 
Jego dzieciństwie i dorosłym życiu 
uświęconym przez Boga. Program 
artystyczny zawierający recytację  wi-
erszy, odczyty tekstów oraz piosenki , 
cieszył się dużym zainteresowaniem 

i z pewnością był bardzo trafnym 
sposobem na przybliżenie dzieciom 
sylwetki Naszego Papieża.

Opr.red LMM
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przez miasto. To bardzo ważny 
bodziec prorozwojowy – tereny 
położone przy obwodnicy stają się 
atrakcyjne inwestycyjnie. Czy decyzja 
o jej północnej lokalizacji sprawi, że 
takich terenów przybędzie? Odpo-
wiedź jest jedna – NIE!

Budując obwodnicę północną nie 
zmniejszymy także ruchu pojazdów 
a raczej … zwiększymy. Ze strony 
Stargardu i Chociwla zwiększy się 
transport towarowy i osobowy.

Nie zapominajmy również o cy-
wilizacyjnych aspektach obwodnicy 
– południowa nitka „szóstki” po-
prawi atrakcyjność Kulic, Jarchlina, 
Maszkowa i Żabówka „przybliżając” 
te miejscowości do miasta. Fakty są 
takie, że Rada Miejska nie zadaje so-
bie trudu powtórego przeanalizowa-
nia Za i Przeciw obwodnicy północ-

nej. Uchwala RM sprzed kilkunastu 
lat nie przystaje do obecnej rzeczy-
wistości. Można rozumieć pośpiech 
gdyby okazało się, że DGDK ma już 
gotowe plany i pieniądze. Ale skoro 
nie ma jeszcze wykupionych gruntów 
i nie widać pieniędzy to możemy 
śmiało zaryzykować twierdzenie, 
że czas oczekiwania na rozpoczęcie 
inwestycji  można spożytkować na 
opracowanie wersji południowej.

Wierzymy, że po spotkaniu z 
przedstawicielami DGDK (gdy do-
wiemy się, że jeszcze przez kilka lat 
król będzie nagi – jego szaty przy-
wdzieje bowiem Euro 2012) radni 
wezmą się za kolektywną robotę i 
podejmą słuszną decyzję korzystną 
dla gminy na kilka pokoleń.

Red.

W piątek 18 października miesz-
kańcy Nowogardu przystąpili do 
blokady drogi krajowej nr 6.

W strugach deszczu i chwilami 
drobnego gradu przez przejście dla 
pieszych koło ratusza maszerowało 
przez jezdnię ul. 700-lecia  siedem-
dziesięciu  (liczyłem) obywateli gmi-
ny (widziałem mieszkańców wiosek) 
żądając natychmiastowego rozpoczę-
cia budowy obwodnicy. Wielki trans-
parent „Nowogard żąda obwodnicy w 
2008 r” oraz wymowny politycznie 
napis „ Nie chcemy emigrować tylko 
w kraju drogi budować” podkreślał 
cel demonstracji. Mieszkańcy i bu-
dynki mają dość „trzęsienia ziemi” 
wywoływanego ciężkimi pojazdami, 
a miejscowi posiadacze czterech kó-

łek kilometrowych korków w letnie 
weekendy.

Piesi pragną spokojnego przecho-
dzenia przez jezdnie, a nie slalomów 
przy migających krótko zielonych 
światłach. Inicjatywa zorganizowa-
nia blokady zrodziła się w klubie 
radnych PSL chociaż otwierając wiec 
radny Krzysztof Kosiński wyraźnie 

podkreślił,że jest to „bezpartyjna, 
obywatelska inicjatywa „. Policja 
zabezpieczyła drogi organizując 
objazdy, które dobitnie pokazały jak 
wielki jest ruch samochodowy w 
mieście – ul. 5-go Marca (tam kiero-
wano pojazdy wjeżdżające od strony 
Koszalina) oraz ul. Kowalska (ruch 
pojazdów od Stargardu i Szczecina 
w kierunku Koszalina) zostały całko-
wicie zakorkowane. Gdyby blokada 
trwała kilka godzin ruch pojazdów 
zamarłby całkowicie… 

Tekst i foto LMM

Od redakcji:
W blokadzie jezdni nie wzięli 

czynnego udziału przewodniczący 
RM Marek Krzywania, wicestarosta 

Tomasz Kulinicz ani wiceburmistrz 
Artur Gałęski chociaż pod ratuszem 
byli. 

W rozmowie podkreślali, że ow-
szem są za szybką budową obwodnicy 
ale jako przedstawiciele władz samo-
rządowych nie mogą legitymizować 
… nielegalnej demonstracji i łamania 
prawa. 

Czas blokady też nie był fortunny 
– przecież już w tym tygodniu będzie 
spotkanie z przedstawicielem GDDK 
i powinniśmy poznać jakie są plany 
dotyczące przekształcania drogi kra-
jowej w trasę ekspresową. Na dzień 
dzisiejszy tylko dziwić mogą zabiegi 
radnych nie poparte rzetelnymi in-
formacjami. Wielkie zaangazowanie 
osobiste radnego Tomasza Szafrana i 
deklaracje PO o pieniądzach wywal-
czonych przez posłankę Magdalenę 
Kochan

mają się nijak do rzeczywistości. 
Nie można „kręcić lodów” politycz-
nych na tak ważnej dla miasta i gminy 
inwestycji. Słowo „inwestycja”użyta 
jest celowo. Obwodnica to nie tylko 
droga odciążająca ruch pojazdów 

Blokada drogi krajowej nr 6

Z okazji Jubileuszu
25 lecia 

pożycia małżeńskiego

marzenie i Jerzemu
IWAN

najserdeczniejsze życzenia 
pomyślności, zdrowia, 

szczęścia oraz
wszystkiego co daje radość

składają
dzieci Kamil, Damian i Natalia

Chwilowo opuszczony szlaban na przjeździe kolejowym obrazuje jak 
dużo pojazdów zdąża do Nowogardu od strony południowej 

Prawdziwki w słoiku 
 Najlepszym okresem na grzybobranie jest oczywiście jesień. Pan Jan 

Romaniec, mieszkaniec Ołużnej, w pobliskich lasach natrafił na niezwykłe 
znalezisko. Znalezione przez Pana Jana prawdziwki rosły w niewielkim słoiku. 
Wszyskim grzybiarzom życzymy takich zbiorów. 
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UWAGA  ZNICZe !
ZAWIADAMIAMY  WSZYSTKICH  PT. KLIENTÓW , 

ŻE JAK CO ROKU HURTOWNIA CHEMII GOSPODARCZEJ  
I KOSMETYKÓW 

“WITTeR” UL. FABRyCZNA 1                   

TeL.0913926569  
PROWADZI sPRZeDAż 

KLIENTOM  INDYWIDUALNYM : 
- LAMPIONÓW  DŁUGOPALĄCYCH 

- ZNICZY  SZKLANYCH  I  PLASTIKOWYCH
- WKŁADÓW DO ZNICZY SZKLANYCH I PLASTIKOWYCH

- PREPARATÓW DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI NAGROBKÓW 
  

SPRZEDAŻ W/W PRODUKTÓW ODBYWA SIĘ  
  W CENACH  PRODUCENTA 

DLA ODBIORCÓW HURTOWYCH  UDZIELAMY WYSOKICH 
RABATÓW  A  DLA STAŁYCH KONTRAHENTÓW KORZYSTNE 

TERMINY PŁATNOŚCI   !

Z A P R A s Z A m y  !! 
Od  poniedziałku do piątku w godz. 8,00 do 16,00

W sobotę 27.10.2007 od godz.9,00 do 14,00

Zespół szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica 

ul. Poniatowskiego 21 w Nowogardzietel. (091) 39 21 162

zatrudni 
od zaraz w pełnym wymiarze czasu pracy:

• nauczyciela praktycznej nauki zawodu w zakresie obróbki 
mechanicznej w Technikum Mechanicznym 

- wymagane wykształcenie techniczne lub tytuł mistrza, 
mile widziane przygotowanie pedagogiczne.
• 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie 
mechaniki pojazdowej, 
- wymagane wykształcenie wyższe zawodowe (licencjat), 
mile widziane przygotowanie pedagogiczne.

ZAGINĄŁ  PIes
Trzechel

Kontakt:
 Tel. 091 39 17 960
 Tel. 091 39 17 908

w obiektywie  Jana korneluka    - ... oddali większą część skradzionego księżyca 

Zawody Wędkarskie na 50-lecie Koła!
Koło Miejsko-Gminne PZW w Nowogardzie organizuje Zawody Węd-

karskie Spławikowe dla uczczenia 50-lecia Koła. Zawody odbędą się w dniu 
28.10.2007 r. w Kamieniu Pomorskim.

Wyjazd o godz. 6.30 z ul. 5-go Marca. Zapisy w sklepie „Wędkarz” 
do dnia 26.10.07.Startowe 10 zł.

Zarząd Koła.
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Budujemy place zabaw
Odnosząc sie do słów napisanych przez redaktora Lesława Marka w piątkowym 

wydaniu gazety, mogę tylko ubolewać, że pan Marek nie potrafi odróżnić rzeczy 
ważnych, istotnych dla gminy, od luźnej dyskusji na zakończenie sesji, na temat 
warunków obradowania Radnych. Pisząc, że klub PSL był za kanapkami, zrobił to 
złośliwie, nie wsłuchując się najwyrażniej i nie zapoznając z planem obrad Rady 
lub być może przesypiając większą jej część. Jedno jest pewne, przedstawiając tą 
informację na pierwszej stronie gazety miało swój cel.

Dyskusja natomiast, na temat warunków 
w jakich prowadzona jest sesja Rady Mie-
jskiej w sali kinowej NDK, bez wody, 
miejsca na dokumenty itp. była poruszana 
przez wszystkie kluby                 i wiekszość 
Radnych obecnych na sali.

Odpowiadając na tłumaczenia pana 
Radnego Krzywani, że radni otrzymuja 
diety, mogę tylko podsumować tym, że w 
przeciwieństwie do mojej propozycji – jego 
wydaje sie być znacznie bardziej interesu-
jaca, a mianowicie podniesienia sobie diety 
do 2000 zł miesięcznie

( słownie: dwa tysiące )!. 
Wracajac do redaktora Marka i jego dzi-

wacznej puenty, muszę powiedzieć, że było 
wiele interesujących tematów, które zostały 
przez niego zupełnie przemilczane, a są o 
wiele bardziej istotne dla mieszkańców. 
Na Pana miejscu zatytułowałbym raczej 
swój artykuł „ Radni PSL ... za budową 
placów zabaw „.

Przypomnę panu , panie Marek, 
że wprowadziliśmy jako radni klubu 
PSL ( nie mylić z członkostwem ) i 
przegłosowaliśmy jako Rada pieniądze 
na budowę placów zabaw na wsiach, 
umieszczone  jeszcze w tegorocznym 
budżecie gminy. Wprowadziliśmy i 
przegłosowaliśmy pieniądze na remonty 
świetlic wiejskich w tymże budżecie. Nie 
wiem, czy jest to dla Pana tak mało istotne, 
czy po prostu nie zauważył Pan tego 
podczas ostatniej sesji. Mówimy tutaj o 
niebagatelnej sumie 185 000zł, która poz-
woli na reaktywację dawnej działalności i 
aktywności wsi.

Zamiast skupić się na sprawach 
poważnych, Panie Lesławie Marku, 
kolejny raz nieudolnie próbuje pan 
ośmieszać ludzi, którzy starają się 
zrobić coś pożytecznego dla gminy i jej 
mieszkańców, starają się, mają pomysły i 
wiedzą jak je realizować.

Przegłosowaliśmy pieniądze na place 
zabaw i swietlice ponieważ mieszkańcy 
sołectw mają ciekawe pomysły, chcą 
działać, wyciągać swoje wsie z marazmu. 
Z tego powodu widzimy zaangażowanie, 
które wspólnie z mieszkańcami, sołtysami, 
organizacjami pozarządowymi wyko-
rzystujemy do poszukiwania pieniędzy 
zewnętrznych, aby rozwiązywać poznane 
problemy     i potrzeby wspólnie. Nie 
oznacza to, że tych problemów nie ma w 
mieście.  

Tutaj również potrzebne są place za-
baw, boiska, tereny rekreacyjne. Zgod-
nie z zasadą : lepiej zapobiegac niż 
leczyć, próbujemy wdrażać w życie nasze 
założenia. Już tereaz są olbrzymie proble-

my ze zdrowiem wśród dzieci i młodzieży, 
wady postawy, nadwaga, otyłość. Zamiast  
programów profilaktycznych, potrzebny 
jest ruch na świeżym powietrzu, a do tego 
miejsca odpowiednio przygotowane do 
uprawiania sportu.

Na ostatniej sesji  apelowałem i 
proponowałem przeznaczyć pieniądze 
na modernizację boiska przy Szkole Pod-
stawowej nr 2, o czym również Pan nie 
wspomniał. Plac, który był i może być cen-
trum rozrywki sportowej dla młodzieży w 
tej części miasta, boisko z historią, wyko-
rzystywane od rana do wieczora jest szare 
i obskurne, a temat często poruszany. 
Mam nadzieję, że pieniądze znajdą się na 
następnej sesji, a pan o tym napisze.

K o n t y n u u j ą c  t e m a t ,  m o g ę 
poinformować, że złożyliśmy wniosek 
do budżetu na 2008 rok     o zabez-
pieczenie środków na budowę nowoc-
zesnego, dużego, atestowanego placu 
zabaw dla dzieci na osiedlu Gryfitów. 
Najwyższy czas, aby powstało z pomocą 
środków unijnych pełnowymiarowe 
boisko z bieżnią przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących, gdzie około 1000 
uczniów spędza lekcje wychowania fizy-
cznego na kawału chodnika przy głównej 
drodze. Czekając na przygotowanie planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu, 
możemy dokładnie przygotować się do 
takiej inwestycji pod nazwą : Euroboisko. 
Mam nadzieję, że pochyli się Pan nad 
sytuacją i warunkami jakie panują na 
osiedlach i w blokowiskach, gdzie stare 
spółdzielcze place zabaw nie nadają się 
do użytku lub zostały już zdemontowane. 
To właśnie dlatego, od początku kadencji 
dążymy do zagospodarowania terenu 
przy ulicy Kowalskiej. Rozpoczęliśmy 
prace mające na celu przekształcenie 
obszaru pod teren rekreacyjno-sportowy 
(w pierwszej kolejności duży plac zabaw 
). W niedługim czasie zakończony zosta-
nie projekt zagospodarowania terenu,  a 
następnie projekt budowlany, co pozwoli 
na przygotowanie go pod inwestycje i re-
alizowanie  w momencie pokazania się 
środków pomocowych. To w dużym 
skrócie część zadań, które postawilismy 
sobie za cel i są lub bedą realizowane, a 
Pan L.L.M. o jakichś kanapkach pisze !

Radny Tomasz Szafran

Od autora :
Czyżby radny Tomasz Szafran nie czytał 

DN? Po lekturze pańskiego artykułu 
takie odniosłem wrażenie. Faktycznie nie 
napisałem, że proponował Pan rozbudowę 
boiska przy SP2, ale i pan nie chwali 

się, że pieniądze na to boisko 
znalazł w …Strzelewie (po co 
tam boisko skoro dzieci jest 
mało!) O wszystkich inicjaty-
wach piszemy. Czasami fakty-
cznie z przekąsem. Już w kam-
panii wyborczej obiecywaliście 
place zabaw i już wtedy pomysł 
krytykowałem pokazując foto 
istniejących placów. Place to 
my mamy i spełniają wszystkie 
standardy – niech Pan zobaczy 
w przedszkolach. Tam gdzie 

jest gospodarz są place zabaw. 
Osiedlowe czyli niczyje długo 
nie postoją! 

Na razie to ja widzę wyścig rad-
nych  - licytujecie się pomysłami 
podczas Sesji, a może by tak plan 
i praca zespołowa? 

Na tytułowe kanapki można 
zrobić „zrzutkę” jakkolwiek 
podejrzewam, że po niektórych 
wystąpieniach i propozycjach 
można apetyt stracić…

LMM

SP 1

W trosce o 
bezpieczeństwo 

W dniu 11 października 2007 
roku z inicjatywy opiekunek 
Szkolnego Koła PCK Pań : .B. 
Binieckiej , E.Grad i M.Pastusiak 

odbyło się spotkanie uczniów 
klas II i III z Panem polic-
jantem Sebastianem Źróbkiem. 
Celem akcji było kształcenie 
prawidłowych zachowań uczniów 
w sytuacjach niebezpiecznych 
dla nich . Omówione zostały 
zasady bezpiecznego porus-
zania się po drodze i poboczu 
drogi oraz zasady prawidłowego  
przechodzenia przez jezdnię. 
Policjant udzielał rad uczniom 
jak należy zachować się , gdy są 
sami w domu i podczas spotka-
nia z nieznajomym . 

Dz i e c i  b ard z o  uw a ż n i e 

słuchały wszelkich rad , które 
dawał im Pan Sebastian Źróbek, 
miały wiele pytań związanych z 
ich bezpieczeństwem . 

Akcja ta cieszyła się ogrom-
nym zainteresowaniem  wśród 
uczniów , dlatego też w dniu 
18 października 2007 roku  
Pan Sebastian  Źróbek  wraz z 
pedagogiem szkolnym Panią 
Anną Szymańską przeprowadzili 
warsztaty  w klasach IV-VI na 
temat bezpieczeństwa .

Dzięki takim spotkaniom 
nasi uczniowie wzbogacili swoją 
wiedzę i na pewno wykorzystają 
ją w praktyce .

Równocześnie od października 
tego roku został napisany i 
wdrożony  program autorski 
przez Panie : E.Kwiatkowską 
, M.Czapczyk , L.Tatarę pt. ,, 
Bezpieczne dziecko na drodze 
i poza nią ‘’. Będzie on reali-
zowany  wśród uczniów klas 
0-III . Jego celem jest pomoc 
w rozwoju dziecka , rozwijaniu 
jego wyobraźni  i  myślenia 
przyczynowo skutkowego, oraz 
umiejętności radzenia sobie w 
trudnych sytuacjach .

Inf. własna. 
(opr.red LMM)
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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, rafał Nizioł, 
Jagoda dawidson.
Pomoc merytoryczna:małgorzata Łuka.

 

Uczniowie z naszej szkoły mieli okazję pojechać na dziesięciodniową 
wycieczkę, której celem było zwiedzenie Wiednia i pięknych włoskich miast. 
Nasi koledzy zobaczyli Wenecję, Florencję, byli na Capri i w Neapolu. Dziś 
prezentujemy naszym Czytelnikom fotorelację z wycieczki.

Wycieczka do Włoch

Na schodach 
bazyliki 

we 
Florencji

„Pogłaszcz 
dzika, 

a z całą 
pewnością 

tu wrócisz”, 
Florencja

Przed 
rezydencją 

Medyceuszy

Kąpiel 
w Morzu 

TyrreńsKiM

Na Capri

Na ruinach 
Pompei

Koloseum

Audiencja 
papieża 

Benedykta XVI



DZIENNIK
NOWOGARDZKI8 Nr 8� (1619)

P.U.H. GrUNd-maX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

Zarząd Koła PZW TĘCZAK 
informuje członków koła, że dnia 28.10.2007 r. 

organizujemy zawody wędkarskie spławikowe.
Zawody odbędą się na kanale Świniec w Trzebieszewie.

Zapisy w kiosku wędkarskim na Placu Wolności 
do dnia 26.10.2007 r.

Startowe wynosi 10 zł.

Wyjazd o godz. 6.00 z Placu Wolności.

KOmIs RZeCZy UżyWANyCH
- meble

- elektronarzędzia
-sprzęt AGD

- i inne
Osina

pon. – niedziela

9.00 – 17.00

elektryka 
samochodowego-mechanika 

zatrudnię 
w serwisie Seata

tel. 603-742-034

KURy NIOsKI
1,5 roczne  

Wyprzedaż!!!
Gospodarstwo Drobiarskie

żabowo 13
Tel. 091 39 106 66

Firma zatrudni 
na stanowisko 

kelner – barman 
możliwość przyuczenia.

Kontakt 091 39 22 225.

TOyOTA Nowogard mK sp. z o.o.
ul. 3 Maja 27 B

72-200 Nowogard, tel. 091 39 25 700

ogłasza przetarg 
na wykonanie

dokumentacji na ogrzewanie 
salonu sprzedaży,

warsztatu samochodowego.
mail: 002acc@toyota.pl

PROmOCJA!
CEBULE KWIATOWE 

OD 20 GROsZy
Centrum Ogrodnicze 

„GWARANT”
ul. Wojska Polskiego 54

Firma „NOWORIm” sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 7c Nowogard

tel. 091 39 22 394
przyjmie dwóch mężczyzn 

do pracy na stanowisko 
pracownika produkcji.

Wynagrodzenie w okresie próbnym 
1100 zł netto.

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KseRO KOLOROWe
ul. Boh. Warszawy 7A
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OG£OSZENIA drObNE
NIeRUCHOmOŚCI

• Zamienię mieszkanie własnoś-
ciowe 3 pokojowe w bloku plus 
garaż na dom w Nowogardzie z 
dopłatą. 091 39 21 985.

• Kupię dom w Nowogardzie 
może być połowa lub piętro. 
607 066 425.

• Kupię kawalerkę. Tel. 
691 466 449.

• Do wynajęcia stoiska handlowe. 
604 97 71 44.

• Kupię dom w Nowogar-
dzie, połowę lub piętro. Tel. 
606 265 333.

• Sprzedam mieszkanie czteropo-
kojowe o powierzchni 67,7 m kw 
w bloku przy ul. 15 Lutego. Tel. 
0605 423 085 po godz. 15.00.

• Karsk – sprzedam stodołę mu-
rowaną. Cena do uzgodnienia. 
Wiadomość Karsk 35 A.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 poko-
jowe, 104 m kw. Tel. 602 474 266.

• Sprzedam mieszkanie 100 m kw 
na wsi z ogrodem, w Błądkowie. 
Tel. 600 695 546.

• Sprzedam mieszkanie 3 po-
kojowe, 75 m kw, parter, blok, 
100 m od jeziora + garaż. Tel. 
504 124 829.

• Małżeństwo z dzieckiem po-
szukuje mieszkania 2 lub 3 po-
kojowego do wynajęcia. Tel. 
607 934 481, 508 827 361.

• Trzypokojowe, 63 m kw, par-
ter, cegła, okna PCV, co gazowe, 
centrum Nowogardu, cena do 
uzgodnienia – sprzedam. Tel. 
0697 770 237.

• Poszukuję kawalerki do wynaję-
cia. Proszę dzwonić po 16.00, tel. 
0500 197 458.

• Wydzierżawię pawilon handlo-
wy nadający się na każdą dzia-
łalność gospodarczą, 50 m kw z 
klimatyzacją. Tel. 601 78 1000. 
w godz. 8.00 – 16.00.

• Wydzierżawię pomieszczenie z 
kanałem na warsztat. Tel. kont. 
0694 484 485.

• Kupię działkę budowlaną. Tel. 
605 820 330.

• Poszukuję lokalu do wynaję-
cia o pow. ok. 30 m kw. Tel. 
693 344 753, 662 055 465.

• Pilnie sprzedam mieszkanie 2 po-
kojowe etażowe wraz z garażem; 
pilnie poszukuję pokoju do wy-
najęcia. Tel. 0604 436 954, 

 091 39 22 183.

• Szukam mieszkania 2 po-
kojowego do wynajęcia. Tel. 
604 867 363.

• Do wynajęcia pomieszczenie 28 
m kw przy ul. Boh. Warszawy 82. 
Tel. 501 237 062.

• Szukam pokoju do wynajęcia. 
783 188 738.

• Szukam współlokatora/ki do 
współdzielenia pokoju w dwupo-
kojowym mieszkaniu, Szczecin 
ul. Kopernika (centrum), 360 zł 
+ prąd i gaz, przyjazne towarzy-
stwo. Tel. 506 117 832 po 16.00.

• Szukam do wynajęcia kawa-
lerki, pokoju z kuchnią (może 
być w starym budownictwie) w 
Nowogardzie lub okolicy. Tel. 
609 307 327.

• Poszukuję pokoju lub małego 
mieszkania do wynajęcia. 601 78 
1000.

mOTORyZACJA
• Sprzedam radio cd samochodo-

we PIONEER DEH-30 MP, MP3, 
pilot 4x50 W, gwarancja nowe + 
głośniki x 4 samochodowe. Cena 
kompletu  690,00 zł. Tel 0605 
522 340. 

• Sprzedam Renault Clio, 1992/97, 
niebieski metalik, centralny za-
mek. Cena do uzgodnienia. Tel. 
512 335 172.

• Sprzedam komplet alum-
felg rozmiar 15 195 x 45. Tel. 
696 116 744.

• Sprzedam Simson SR, rok prod. 
1988, cena 1900 zł. Tel. 0605 
882 110.

ROLNICTWO 
 

• Sprzedam dwie jałówki 1,5 rocz-
ne po dobrych krowach. 091 
39 106 87.

• Sprzedam zboże. 88 75 90 736.
• Sprzedam prosiaki i warchlaki 

lub zamienię na zboże. Tel. 091 
39 17 366.

• Sprzedam gęsi i kaczki francu-
skie. 880 724 481.

• Karp, lin, kroczek – sprzedam. 
Tel. 091 39 18 297.

UsŁUGI
• Malowanie, montaż paneli pod-

łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• Profesjonalne strony interneto-

we na indywidualne zamówienie 
– szybki czas realizacji, faktury 
VAT. 0605 522 340.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DyWANOPRANIe. 0604 
373 143.

• Transport, przeprowadzki – 
0604 516 451.

• Tipsy – tanio i profesjonalnie + 
parafina. 504 589 679.

• NAPRAWA sPRZĘTU RTV 
Kosmalski, Nowogard Ponia-
towskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

• sprzątanie biur i mieszkań. 
0604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-
y). Tel. 0604 373 143.

• Pożyczki. 503 037 506.
• Usługi hydrauliczne. 600 382 214, 

091 39 79 109.
• MASAŻ I AKUPRESURA – wi-

zyty po uzgodnieniu terminu i 
godziny z pracownikiem Gabi-
netu Kosmetycznego w Nowo-
gardzie, ul. Zielona 3, tel. 091 39 
20 714. Możliwośc dojazdu do 
klienta.

• Kompleksowe i profesjonalne 
usługi hydrauliczne w zakre-
sie instalacji c.o., wod. kan., 
gaz. Tel. 0697 914 690, 0508 
055 569.

• Tipsy żelowe – tanio – 
609 464 332.

• Artystyczne malowanie pokoi, 
pokoi dziecięcych. Tel. 66 77 
84 333.

• spulchnianie gleby glebogry-
zarką działkowiczom oferuje 
inżynier rolnik, cena 0,50 zł/ 1 
m kw powierzchni – do uzgod-
nienia. Tel. kom. 600 653 124.

• Wożę piach na budowy. Tel. 0506 
80 18 19.

PRACA
• FIRmA BARTeK-Domet za-

trudni magazyniera. Tel. 
091 579 02 63.

• Restauracja „Przystań” zatrud-
ni kucharza – dobre warunki 
płacowe. Tel. 091 39 20 221.

• Firma PPUH Giejbo Goleniów 
zatrudni mechanika samocho-
dów osobowych. Tel. 606 948 278, 
091 407 33 07.

• Zatrudnię do systemu ociepleń. 

Tel. 605 115 064.
• Zatrudnię na stałe stolarza lub 

pomocnika. 603 366 286.
• Konserwatora do hotelu zatrud-

nię. Tel. 663 412 054.
• Zatrudnię ślusarza – spawacza. 

Tel. 502 652 929.
• Zatrudnię sprzedawczynię. 

603 688 266.
• Przyjmę pracowników budow-

lanych. 664 697 460.
• Zatrudnię pracownika ogólno-

budowlanego. Tel. 0501 549 756, 
091 39 20 970.

• Zatrudnię pomoc kuchenną i 
sprzątaczkę. Tel. 091 39 20 733.

• Potrzebne dwie panie do opieki 
w Niemczech. 091 39 21 538.

INNe
• GRZeJNIKI c.o., panelowe, 

2-płytowe, do mieszkania, do-
mku, różne rozmiary, także 
nietypowe, nowe i używane. Tel. 
091 46 00 518 lub 0501 446 467.

• JUNKeRsy gazowe, do kuchni, 
łazienki, wersja świeczkowa lub 
elektroniczna na gaz ziemny 
lub propan, cena od 400 zł. Tel. 
091 46 00 518 lub 0501 446 467.

• eLeKTRyCZNe przepływowe 
podgrzewacze wody – 380 V, 
firmy AeG, Vaillant moc 18-
21 kw, małe gabaryty, idealne 
do domku, baru, cena od 150 
zł. Tel. 091 469 03 38 lub 0501 
446 467.

• PIeCe gazowe c.o., Vaillant, 
wiszące lub stojące – ogrzewa-
nie lub dwufunkcyjne (ogrze-
wanie + ciepła woda) używane 
z gwarancją serwisową oraz 
GAZOWe podgrzewacze wody 
130-190 litrowe, stojące, ide-
alne gdzie jest kilka łazienek 
(domek). Tel. 091 46 00 518 lub 
0501 446 467.

• Kupię materac odleżynowy. Tel. 
506 582 839.

• Sprzedam wyposażenie sklepu 
odzieżowego. Tel. 668 732 944.

• Oddam w dobre ręce pięknego 
małego szczeniaka (po małych 
rodzicach). Tel. 091 39 180 79.

• Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Osiedle” w likwidacji w Nowo-
gardzie poszukuje likwidatora. 
Kontakt 091 39 27 160.

• Sprzedam odciąg trocin 18 kW 
wraz z instalacją odpylającą na 8 
stanowisk i zbiornikiem 30 m3. 
603 366 286.

• Sprzedam rocznego psa – doga 
niemieckiego. Tel. 091 39 22 987.
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

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

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)

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 26 91
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

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Karina Czernicka 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

NowoGard - szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
sZCZeCiN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

informacja Pks 091/39-�1-887 lub 091/4�-98-315

ważny od �4.0�.�007r.

Nowogard 22.10.2007r.

OFERTY PRACY 
PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca 
2. ślusarz – spawacz
3. Pracownik produkcji
4. Robotnik budowlany
5. Stomatolog
6. Kucharz
7. Os. do spraw księgowości
8. Pomoc kuchenna
9. Prac. fizyczny, żałobnik
10.  Kierowca z kat. C+E
11. Murarz, betoniarz-zbrojarz, 

cieśla, malarz-szpachlarz, 
monter płyt regip., kier. Bu-
dowy

12.  Konserwator terenów zielo-
nych

13. Specjalista ds. sprzedaży
14. Handlowiec - Informatyk

oFerty PraCy 
Z reJoNU

1.  Kierowca C+E  ( Goleniów )
2. pracownik produkcji ( Go-

leniów)
3. Pomocnik mechanika (Go-

leniów)
4. Garmażer ( Płoty )
5. Magazynier ( Szczecin )

 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KseRO KOLOROWe
ul. Boh. Warszawy 7A

reklama
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Pomorzanin Nowogard – Hutnik EKO TRAS Szczecin 0:1 (0:1)

Niezły mecz, 
wynik taki jak zwykle

Pomorzanin: Piątkowski – Jurczyk, Laszkiewicz, Skórniewski, Sokulski (74’ 
Nieradka), D. Gruszczyński (62’ Kram), Gołdyn, Konieczny, Dworak (84’ 
Wielgus), M. Miklas, Nosek.

Aktualna tabela:
1.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 13 29 22-7
2.  Vineta Wolin 13 26 29-12
3.  Piast Chociwel 13 25 15-10
4.  Sparta Gryfice 13 24 24-13
5.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 13 23 25-25
6.  Polonia Płoty 13 20 24-28
7.  KP Police II 13 19 16-16
8.  Odra Chojna 13 18 27-23
9.  Kluczevia Stargard 13 18 22-18
10.  Świt Szczecin 13 17 23-28
11.  GKS Mierzyn 13 16 22-21
12.  Mieszko Mieszkowice 13 15 19-17
13.  Kłos Pełczyce 13 14 15-20
14.  Stal Lipiany 13 14 21-30
15.  Arkonia Szczecin 13 10 18-23
16.  Pomorzanin Nowogard 13 0 9-40

Sobotni mecz Pomorzanina z 
Hutnikiem Szczecin był pierwszym 
po rewolucji, do jakiej doszło w 
Nowogardzie. Na murawę wybiegła 
mocno przebudowana jedenastka. 
Do drużyny wrócili Dworak i Jur-
czyk, zadebiutował Nosek i gdyby 
nie fakt, że Pomorzanin trafił oczko 
czyli odniósł dwudziestą pierwszą 
porażkę z rzędu możnaby stwierdzić, 
że w potyczce z liderem rozgrywek 
wstydu nie przyniósł.

W meczu, w którym w roli szkole-
niowców pierwszej drużyny debiu-
towali Marek Piątkowski i Michał 
Sokulski nasi zawodnicy mieli sporo 
do udowodnienia i już od początku 
spotkania chcieli pokazać, że prezes 
nie popełnił błędu powierzając odpo-
wiedzialność za losy zespołu samym 
zawodnikom. W pierwszej połowie 
Pomorzanin był lepszy, częściej 
wchodząc w pole karne rywali. W 
11. minucie Nosek uderzył zza pola 
karnego, piłka odbiła się od M. Mi-
klasa kompletnie myląc bramkarza, 
który nawet nie drgnął, lecz trafiła 
tylko w boczną siatkę. Siedem minut 
później z 16. metrów strzelał Gołdyn, 
ale trafił w sam środek bramki.

Niestety, w 22. minucie zabrakło 
szczęścia. Jeden z graczy Hutnika nie-
groźnie uderzył z okolicy narożnika 
pola karnego, Piątkowski poślizgnął 
się i upadając sparował piłkę na słu-
pek, która po odbiciu trafiła Jurczyka 
w rękę i sędzia podyktował rzut kar-
ny. Nasz bramkarz nie miał szans na 
obronę strzału z 11. metrów i goście 
objęli prowadzenie.

Po stracie gola Pomorzanin nadal 
przeważał, ale największe zagroże-
nie stworzył dopiero w 44. minucie. 

Trzech naszych graczy rozklepało 
obronę Hutnika, Dworak znalazł się 
sam przed bramkarzem, lecz z ośmiu 
metrów strzelił zbyt lekko i do tego 
wprost w bramkarza.

Na początku drugiej połowy ini-
cjatywę przejęli przyjezdni, ale nie 
potrafili wykorzystać dwóch dobrych 
okazji. Jednak Pomorzanin powoli 
zaczynał dochodzić do głosu. W 54. 
minucie M. Miklas podał do Noska, 
który ładnie uderzył z 20. metrów, ale 
piłka minęła bramkę. W 68. minucie 
Jurczyk strzelił z 20. metrów zamyka-
jąc rozegranie rzutu rożnego, ale trafił 
w bramkarza. Najbliżej wyrównania 
Pomorzanin był w 79. minucie kiedy 
kontratakujący M. Miklas zagrał na 
czystą pozycję do Noska, ale ten, w 
być może najważniejszym momencie 
meczu, poślizgnął się na grząskiej 
murawie i piłka minęła bramkę. 
Coraz bardziej zdenerwowani pił-
karza do końca spotkania próbowali 
odmienić jego losy. W 85. minucie 
Konieczny zdecydował się na uderze-
nie z 35. metrów, ale był to chyba akt 
desperacji. Ostatecznie Pomorzanin 
uległ liderowi V ligi, choć z przebiegu 
meczu nie było widać, że oba zespoły 
dzieliło przed tym spotkaniem 26 
punktów.

Pozostałe wyniki meczów:
Stal Lipiany - Arkonia Szczecin 

0:5, Vineta Wolin - Świt Szczecin 
4:0, Polonia Płoty - Odra Chojna 3:2, 
Kluczevia Stargard - Orzeł Trzcińsko-
Zdrój 1:2, GKS Mierzyn - Mieszko 
Mieszkowice 0:0, Sparta Gryfice 
- Piast Chociwel 0:0, Kłos Pełczyce 
- KP Police II 0:1.

Andrzej Garguliński

UKs “Trójka Niebieska Team” 
najlepsza na własnym parkiecie

W miniony weekend w hali Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ulicy 
Bohaterów Warszawy odbył się Ogólnopolski Turniej Koszykówki Młodzi-
czek. Zawody te wygrali gospodarze czyli  UKS „Trójka Niebieska Team”.

W turnieju wzięło udział sześć ze-
społów. Do Nowogardu przyjechały 
drużyny UKS „Piątka Foto – Gocha” 
Tczew, Kotwica 50 Kołobrzeg, MKS 
Osa Zgorzelec, UKS 10 Koszalin i 
Herkules Białogard. Od piątku na 
parkiecie rozgrywane były mecze 
systemem każdy z każdym. Nasze 
zawodniczki szły jak burza. Młode 
Nowogardzianki rozpoczęły od roz-
gromienia zespołu z Koszalina 52:10 
i Zgorzelca 68:21. Jeszcze wyżej po-
konały w sobotę ekipę z Białogardu 
91:19, a w swoim czwarty meczu 
bez większych problemów wygrały 
z Kołobrzegiem 58:27.  Los spra-
wił, ze w ostatnim meczu turnieju 
nasze zawodniczki miały zmierzyć 
się z ekipą z Tczewa, który miał na 
swoim koncie również cztery zwy-
cięstwa, więc to spotkanie okazało 
się finałem całego turnieju. I z tego 
pojedynku koszykarki UKS „Trójka 
Niebieska Team” wyszły zwycięsko 
pokonując rywalki 44:38 i ostatecz-
nie wygrały cały turniej.

To jednak nie wszystko, bo nasze 
zawodniczki wywalczyły sporo 
nagród indywidualnych. Tytuł 
MVP czyli najlepszej zawodniczki 
turnieju przypadł w udziale Justynie 
Korpie z Nowogardu. Najskutecz-
niejszą koszykarką była również 
nasza reprezentantka Elżbieta Wój-
cik. Najlepiej broniącymi uznano 
Klaudię Palińską z Nowogardu i 
Monikę Buczek z Tczewa, a rzu-
ty wolne najlepiej wykonywała 
Klaudia Gabrychowska z Tczewa. 
Najlepszą zawodniczką nowo-

gardzkiego zespołu uznano Nicol 
Ostaszewską. Statuetkę wręczono 
również najmłodszej koszykarce 
turnieju czyli Karolinie Korpie z 
Nowogardu.

„Mecz finałowy stał na bardzo 
wysokim poziomie i był znakomi-
tym widowiskiem. Dziewczyny z 
Nowogardu podjęły walkę i wytrzy-
mały presję. Jestem z nich bardzo 
zadowolony. Cieszy mnie, że jest ich 
teraz aż szesnaście i wzrosła rywa-
lizacja o miejsce w podstawowym 
składzie.” – powiedział po turnieju 
trener nowogardzkiego zespołu 
Rafał Rożek.

Końcowa klasyfikacja turnieju:
1. UKS „Trójka Niebieska Team” 

Nowogard,
2. UKS „Piątka Foto – Gocha” 

Tczew,
3. Kotwica 50 Kołobrzeg,
4. UKS 10 Koszalin,
5. MKS Osa Zgorzelec,
6. Herkules Białogard.
Organizatorzy turnieju czyli UKS 

„Trójka” przy Szkole Podstawowej 
nr 3 oraz współorganizatorzy Szkołą 
Podstawowa nr 3, Urząd Miejski 
w Nowogardzie i Ognisko TKKF 
„Wodniak” w Nowogardzie dziękują 
sponsorom, bez których zawody nie 
mogłyby się odbyć: Ministerstwo 
Sportu, Apteka „Niebieska”, Bank 
Spóldzielczy w Goleniowie, Kret-
man< Geodezja – Andrzej Siwy, 
Bartek – Domet, Kompleks – Dach 
oraz Terminex.

Andrzej Garguliński

UKS „Trójka Niebieska Team” Nowogard
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rozpocząłeś pracę lub staż 
a nie wybrałeś jeszcze funduszu emerytalnego? 

Nie daj się wylosować i przyjdź do najlepszych. 
OFe „Dom” od wielu lat plasuje się w czołówce wszelkich rankingów. 

Sprawdź nas na gospodarczych stronach „Rzeczpospolitej”.
Zadzwoń i umów się na spotkanie 694 281 784

 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

RR EKLAMAEKLAMA

banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Nowogard
Tel. 0 605 522 340
e-mail: medmas@wp.pl

Radiowa w
Radio VOX Gryfice 90,7 FM

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KseRO KOLOROWe
ul. Boh. Warszawy 7A

C M Y K
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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 urodzin
Pani

Ewie Żytko
życzą

Dyrektor i pracownicy
Nowogardzkiego Domu Kultury

Kochanym rodzicom
Danucie i Franciszkowi 

Molka 
z okazji 

50 rocznicy 
ślubu

serdeczne gratulacje, 
dużo zdrowia, szczęścia 

oraz wszelkiej pomyślności
życzą

synowie z rodzinami

życzeNia życzeNia

Stanowisko wyborcze 
Sztabu Wyborczego PSL

Kończy się kampania  wyborcza do Parlamentu Rzeczypospolitej  Polskiej,  
a w dniu 21 października tego roku dokona się akt wyboru przedstawicieli, 
którzy w naszym imieniu sprawować będą ten najwyższy urząd. Obecna 
kampania była krótka i przebiegała w atmosferze wzajemnych oskarżeń, 
pomówień i kłótni. 

 To właśnie one spowodowały, że kadencja parlamentu została przerwana 
i odbywają się przedterminowe wybory. Dzisiaj potrzebna jest nam zgoda, 
szacunek, życzliwość i solidarność - są to wartości na których można budować 
lepszą przyszłość; przyszłość opartą na aktywnym społeczeństwie i na 
sprawnych instytucjach państwowych. 

W parlamencie są potrzebni tacy ludzie, którzy będą łączyć a nie dzielić, 
budować a nie burzyć, ludzi doświadczonych i uczciwych. 

Wśród wielu kandydatów z naszego województwa i naszej gminy okręgu 
nr 40 jest nasz Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba, który z ramienia 
PSL otwiera listę 

nr 10,  a także Slawomir Kucal, radny Rady Miejskiej w Nowogardzie, który 
kandyduje na senatora RP. Są to ludzie doświadczeni w pracy samorządowej 
a także wielcy społecznicy działających na różnych płaszczyznach: OSP, LZS, 
ZHP, PCK, LOK, PZW. Dają oni gwarancję dobrego reprezentowania nas w 
parlamencie.

Drodzy Wyborcy !!!
Przed nami ogromna prawie historyczna szansa aby to właśnie oni otrzy-

mali mandat pełnego poparcia i reprezentowali naszą Gminę Nowogard w 
parlamencie. 

Pozwoli to nam mieszkańcom skuteczniej i szybciej rozwiązać wiele prob-
lemów jakie stoją przed naszą Gminą – budowa obwodnicy, utrzymanie i 
modernizacja Szpitala, budowa mieszkań socjalnych.

Aby się tak stało to po pierwsze: trzeba pójść do wyborów, a po drugie 
oddać na nich swój głos.

Mimo wielu różnic, poglądów i opinii które często nas niepotrzebnie dzielą, 
wykażmy w tym dniu ludzką solidarność i wznieśmy się ponad podziały.

Pójdźmy do wyborów i oddajmy głos na Kazimierza Ziembę  kandydata do 
Sejmu lista nr 10 pozycja nr 1 i Sławomira Kucala  kandydata do Senatu. 

Wygrajmy razem dla nas, dla gminy, dla regionu i dla Polski. 
Razem jest wszystko możliwe.

Za Sztab Wyborczy PSL 
Adam Fedeńczak

BLOKADA DROGI Nr 6
w sprawie przyspieszenia budowy

OBWODNICY
(nie uwzględniono pieniędzy na budowę w budżecie na 2008r.)

19.10.2007r. (piątek) GODZINA 14.30 – PLAC WOLNOŚCI
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW NOWOGARDU

Klub Radnych PSL

Idź na wybory, 
by inni nie wybrali za Ciebie!

Masz prawo i patriotyczny obowiązek, aby iść na wybory i oddać głos. 
Nawet nieważny. W końcu przed Tobą jeszcze wiele lat życia w tym kraju: 5, 10 
czy kilkadziesiąt! W tym czasie będziesz skazany na rządy jakichś ludzi. Jeżeli 
chcesz by Twoją ojczyzną nie zarządzali niekompetentni, nierzetelni i pazerni 
ludzie, jeżeli chcesz w tym czasie żyć w mniejszym stresie - idź na wybory 
i oddaj głos. Nawet nieważny. Jeżeli masz, lub będziesz miał dzieci, to pamiętaj, 
że przed nimi jeszcze wiele lat życia w tym kraju: 5, 10, kilkadziesiąt! W tym 
czasie będą zależni od polityki i ludzi, którzy będą decydowali o ich życiu, ich 
pieniądzach, ich edukacji, ich szczęściu. Jeżeli chcesz, aby Twoje dzieci miały 
normalne, spokojne i szczęśliwe życie - idź na wybory i zmień coś już teraz! 

Pytanie retoryczne. Czy to naprawdę taki problem, żeby poświęcić 15 minut 
i oddać nawet nieważny głos?!

LMM

Zaprosili nas…
… na spotkanie organizowane przez Urząd Miejski w Nowogardzie 

oraz Instytut Rozwoju Regionalnego w Szczecinie na temat planowania 
strategicznego-aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy na lata 
2007-2013”, które odbędzie się dnia 23 października 2007 (wtorek) w 
Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „PROFIT” w Nowogardzie, ul. 
Wojska Polskiego 3 (były RCP), 

w sali nr 107. o godz. 10.00
Strategia Rozwoju Miasta- i Gminy to  wieloletni  dokument progra-

mowy o perspektywicznych kierunkach rozwoju miasta i gminy, który 
stwarza szansę na aplikowanie funduszy zewnętrznych ze środków Unii 
Europejskiej w najbliższych latach. Rzetelne opracowanie strategii jest 
możliwe dzięki zaangażowaniu lokalnych liderów, czyli również Państwa, 
dlatego prosimy o przybycie na to spotkanie.

Informacji w sprawie spotkania udziela Przemysław Sońtka, z-ca kie-
rownika Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy, tel. 091 39 26 293, 
e-mail:psontka@nowogard.pl.

… na „FORUM ZDROWIA” do Starostwa Powiatowego. Forum odbę-
dzie się w dniu 26 października w sali konferencyjnej Starostwa. Początek 
o godz. 10.00. Organizatorami Forum są: Starosta Powiatu Goleniowskiego 
i Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Omawiana będzie realizacja 
programu „Trzymaj Formę” oraz działania środowiskowe podejmowane 
w ramach tego programu,  czynniki ryzyka i zapobieganie występowa-
niu udarów mózgu, racjonalne żywienie dzieci w wieku szkolnym. Będą 
także badania glukozy, badania spirometryczne, ciśnienia tętniczego oraz 
poziomu cholesterolu.

Dziękujemy.
Opr. red - LMM
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Sławomir Kucal
Jedyny kandydat do senatu 

z Nowogardu.
Przyjaciel ludzi i lasu. 

Człowiek wielkiej energii 
i serdeczności. 

Popierany przez 
Stowarzyszenie Forum 

Rozwoju Gospodarczego 
Ziemi Nowogardzkiej 

oraz Cech Rzemieślników 
i Przedsiębiorców 

z Nowogardu.

Co z Fundacją „Zdrowie”? 

Dzień dobry. 
Piszę do Państwa redakcji list z 

prośbą o pomoc. Jestem, a raczej byłem 
przewodniczącym wolontariatu Samo-
rządowej Fundacji Opieki Medycznej 
„Zdrowie”, byłem, bo  Fundacja zosta-
ła zawieszona już kilka miesięcy temu 
z powodów nie do końca mi samemu 
wiadomych. I tu rodzi się prośba o po-
moc do Państwa. Chciał bym prosić o 
jakiekolwiek nowe wiadomości na ten 
temat, a konkretniej co dalej będzie? 
Czy Fundacja zostanie jeszcze odwie-
szona? Przecież do Fundacji należą 
jeszcze beneficjenci, którzy opłacają 
składki miesięczne, a są również 
tacy, co zapłacili za rok z góry. I co 
z nimi, czy nie zostali Oni oszukani?  
Już ponad dwa miesiące temu na-

pisałem E’maila do Burmistrza No-
wogardu z tym samym pytaniem co 
do Państwa i do dnia dzisiejszego 
nie dostałem odpowiedzi. Wierzę w 
Państwa i oczekuję na odpowiedź . 
Jestem pewien, że publikując w ga-
zecie artykuł na ten temat wywołają 
Państwo duże zainteresowanie wśród 
Czytelników. 

Z góry dziękuję.

Od redakcji: 
Powyższy tekst otrzymaliśmy dro-
gą elektroniczną, autor prosił o 
anonimowość. Temat jest ważki 
– oczekujemy na wyjaśnienia osób 
odpowiedzialnych za zaistniałą 
sytuację.

LMM

Dobiega końca kampania wyborcza. 

Jak sobie spojrzymy w oczy?
Jeszcze dzisiaj do 24.00 będzie 
trwała wojna plakatowa, która na 
naszych oczach toczy się pomiędzy 
grupami operacyjnymi poszczegól-
nych partii, a której sensu wyborcze-
go nie da się dostrzec. Przypomina 
to raczej porachunki gangów, co 
prawda niezbyt groźne – krew się 
nie leje – niemniej kosztowne. Ale 
partie pieniędzy nie szczędzą. Wszak 
inwestycja w wynik wyborczy, to 
dzisiaj niezła inwestycja, w ciągu 
czterech lat może przynieść zyski 
znacznie wyższe aniżeli z najbardziej 
dochodowych funduszy, a już tym 
bardziej aniżeli z obarczonego du-
żym ryzykiem rodzimego biznesu. 
Mimo to jest wiele niewiadomych 
tych wyborów.

1. Frekwencja – Czy burzliwe, 
pełne epitetów i przymiotników de-
baty partyjne pociagną naród do urn? 
Obawiam się, że niestety styl kampanii 
wyborczej wysokiej frekwencji nie 
wróży. Ale polityków to specjalnie nie 
martwi, wszak wybory są ważne przy 
każdej frekwencji, nawet jednocyfro-
wej. Obawiam się też, że frekwencja 
wśród młodzieży będzie tradycyjnie 
niska, bo tradycyjnie nikt jej poważnie 
nie potraktował.

2. Wynik wyborczy – Bukmacherzy 
przyjmują już zakłady jak na dobre 
bokserskie mordobicie, ale trudno 
przewidzieć kto wygra, choć PO 
ostatnio przewodzi w niezbyt zresztą 
wiarygodnych sondażach.

3. Monopol partyjny – po kilku 
latach niepodległości głównym prag-
nieniem znudzonych różnorodnością 
publicystów oraz ogarniętych za-
chłannością polityków stała się prze-

można chęć tzw. „uporządkowania 
sceny politycznej”. Najlepiej, aby były 3 
partie – powiadają zgodnym chórem. 
Pamięć polityczna krótka, chciałem 
przypomnieć, że za komuny mieliśmy 
też trzy partie PZPR, ZSL i SD, na 
dodatek jakiś chrześcijański PAX lub 
tym podobne. Co prawda monopol 
był wtedy gwarantowany prawnie, ale  
psychologiczne naciski mogą sprawić, 
że w końcu sami zapragniemy umy-
słowego uniformizmu, aby nie mieć 
problemów.

4. Jak sobie spojrzymy w oczy 
– dzisiaj zwolennicy niektórych 
partii, zwłaszcza PIS-u zachowują 
się tak – mijając znajomych, których 
podejrzewają o inne preferencje 
– jakby czegoś szukali pod nogami, 
poruszają się zresztą wyjątkowo aby 
rychlej zniknąć w zaciszu pewności 
własnego wyboru. Zwolennicy LiD 
wszak wzroku nie spuszczają ani nie 
uciekają, ale patrzą hardo przed siebie, 
można odnieść wrażenie, że obchodzi 
ich tylko przyszłość, że nawet znajomy 
przechodzi nieważny. Inni mają jakieś 
niewyraźne uśmieszki, jakby obstawili 
ruletkę połową majątku, jeszcze inni 
świętują – oby nie przedwcześnie.

Pamiętajmy, po wyborach znowu 
normalne życie i sąsiad może się oka-
zać jedyną przyjazną duszą, politycy 
polecą do Sejmu i tyle ich ujrzycie, 
chyba, że w TV.

Niemniej zachęcam – wybierajmy, 
oby nie z duszą na ramieniu, ale po-
dług tego, co pisali biskupi w ostatnią 
niedzielę. Nie będę cytował, wszak jak 
z wyborczych reklam i statystyk wyni-
ka, prawie wszyscy to gorliwi katolicy, 
więc pewnie znają te słowa.

Marek Słomski
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Święto Nauczyciela

Nominacje, odznaczenia 
i nagrody od starosty

Dwa dni po Dniu Edukacji Narodowej starostwo nagrodziło wyróżniają-
cych się nauczycieli. Podczas uroczystości wręczono również odznaczenia i 
nominacje na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz powitano tych, dla 
których ten rok szkolny jest debiutem w tym trudnym zawodzie.

Powiatowe obchody Dnia Edukacji 
Narodowej zorganizowano w sali 
konferencyjnej Starostwa Powiato-
wego. Na uroczystość przybyło grono 
oficjeli a wszystkim galę urozmaicały 
występy młodych uczniów goleniow-
skiej Szkoły Muzycznej. Po powitaniu 
rozpoczęło się nagradzanie doświad-
czonych i witanie świeżo upieczonych 
pedagogów.

W szkołach podlegających staro-
stwu w tym roku pracę nauczycieli 
rozpoczęło dziesięć osób. Wśród 
nich znalazła się Kornelia Sztengiert 
z nowogardzkiego Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących.

W bieżącym roku ośmiu nauczy-
cieli otrzymało stopień nauczyciela 
dyplomowanego. Sześcioro z nich 
pracuje w placówkach w naszym mie-
ście. Są to: Maria Ostasz z Specjalny 
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, 
Janusz Zamara, Zdzisław Kostzrew-
ski, Dorota Bondarowicz i Sławomir 
Marcinkiewicz z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych oraz Anna 
Bielida ze Specjalistycznej Poradni 
Terapetycznej dla Dzieci, Młodzieży 
i Ich Rodzin.

Z grona pięcioro pedagogów uho-
norowanych medalami i odznacze-
niami troje naucza w nowogardzkich 
szkołach. Zdzisław Kostrzewski z 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
i Karol Podemski emerytowany 
nauczyciel z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących nr 1 otrzymali Me-
dale Edukacji Narodowej a Danuta 
Gutowska z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 1 otrzymała nagrodę 

zachodniopomorskiego kuratora 
oświaty.

I wreszcie przyszedł czas na nagro-
dy starosty. W tym roku przyznano 
ich dwanaście. Oto nowogardzcy 
nagrodzeni wraz z uzasadnieniami: 
Joanna Wardzińska, dyrektor Specjal-
nego Ośrodka Szkolno – Wychowaw-
czego uhonorowana została za pełną 
oddania pracę na swoim stanowisku, 
wzorową organizację działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opie-
kuńczej oraz zaangażowanie na rzecz 
tworzenia nowoczesnej bazy pla-
cówki; jej zastępca Elżbieta Ceranka 
nagrodzona została również za pełne 
oddanie, osiągnięcia dydaktyczno 
– wychowawcze, pracę z uczniem n 
niepełnosprawnym oraz zaangażowa-
nie na rzecz tworzenia nowoczesnej 
bazy dydaktycznej; wuefista w tym 
Ośrodku Tomasz Podemski został na-
grodzony za osiągnięcia dydaktyczno 
– wychowawcze, propagowanie 
wśród dzieci i młodzieży sportowej 
rywalizacji oraz oddanie idei sportu; 
Barbara Papuszka z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 zyskała 
uznanie za osiągnięcia dydaktyczno 
– wychowawcze, innowacyjność, po-
pularyzowanie wiedzy ekonomicznej 
oraz promocję szkoły w środowisku 
lokalnym; Ewa Balov z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych uhonorowana 
została z osiągnięcia dydaktyczno 
– wychowawcze oraz popularyzowa-
nie wiedzy ekonomicznej.

Gratulujemy.
Ag

Elżbieta Ceranka odbiera nagrodę z rąk starosty.

Konflikt w Pomorzaninie

Jest kompromis
Nominacja Pawła Kaczmarka na stanowisko szkoleniowca nowogardz-

kiego Pomorzanina stała się przyczyną ostrego konfliktu, dzieląc kibiców, 
zawodników i zarząd.

Fatalna postawa naszego zespołu 
jest powszechnie znana. Po jedenastu 
porażkach z rzędu w tym sezonie 
i dwudziestu wliczając w to sezon 
poprzedni prezes klubu Kazimierz 
Lembas zdecydował się na zmianę 
trenera. W ubiegłym tygodniu Zbi-
gniewa Cerankę zastąpił Paweł Kacz-
marek. Jego debiut na tym stanowisku 
wypadł fatalnie. Pomorzanin przegrał 
w Mieszkowicach ze słabo spisującym 
się Mieszkiem aż 8:0. Trzeba jednak 
zaznaczyć, że nowy szkoleniowiec 
miał dwa dni na złożenie nowego 
zespołu korzystając nawet z młodych 
często nie trenujących zawodników. 
Nieobecność starszych graczy nie 
była przypadkowa. W klubie doszło 
do buntu piłkarzy.

Od wyboru prezesa odcięła się część 
zarządu. Również kibice są w tej spra-
wie podzieleni. Do redakcji przyszedł 
list, którego autor domaga się powro-
tu Zbigniewa Ceranki. Z kolei z ust 
innego sympatyka usłyszałem: „Jakie 
piłkarze mają prawo wybierać sobie 
trenera? Mają tyle do powiedzenia w 
tej sprawie  ile punktów zdobyli w tej 
rundzie”. Widać, że sprawa podzieliła 
wszystkich zainteresowanych losem 
nowogardzkiego zespołu.

Próbą rozwiązania konfliktu było 
wtorkowe spotkanie zawodników z 
prezesem i nowym trenerem. Atmo-
sfera była gorąca. Zawodnicy, którzy 
się zbuntowali kategorycznie stwier-
dzili, że pod wodzą Pawła Kaczmarka 
nie zagrają. Zarzucali mu nielojalność 
i działanie na szkodę pierwszego 
zespołu. Miało się to objawiać tym, 
że nowy trener zniechęcał swoich 
podopiecznych grających w I klasie 
juniorów do występów w drużynie 
seniorskiej. Kaczmarek temu zaprze-
czył wyjaśniając jednocześnie, że nie 
pchał się na to stanowisko, a po prostu 
przyjął propozycję prezesa.

Lembas, który na początku spot-
kania stwierdził, że jego decyzja jest 
nieodwołalna po dyskusji sprawiał 
wrażenie, że jest bliski jej zmiany. Z 
kolei zawodnicy, którzy domagali się 
powrotu Zbigniewa Ceranki zapro-
ponowali by zespół do końca rundy 
poprowadził Michał Sokulski wraz 
z Markiem Piątkowskim. Na to nie 
zgodził się prezes i tak zakończyło się 
to spotkanie.

Przez kolejne dwa dni na linii prezes 
– działacze – zawodnicy prowadzone 
był rozmowy i w końcu udało się 
osiągnąć kompromis. Funkcję trenera 
objął Marek Piątkowski, pomagać ma 

mu Michał Sokulski. Paweł Kaczmarek 
obiecał użyczać swoich zawodników w 
luźniejszych meczach juniorów i już w 
najbliższym spotkaniu z Hutnikiem 
Szczecin w kadrze ma pojawić się No-
sek, który w ostatnim meczu popisał 
się hat – trickiem.

Zawodnicy broniąc podczas spot-
kania trenera Ceranki twierdzili, że 
pod względem szkoleniowym niczego 
nie można mu zarzucić. I trudno się z 
tym nie zgodzić. Tyle, że po jedenastu 
porażkach nie można powiedzieć, 
że nic się nie stało. Trener w swoich 
wypowiedziach pomeczowych często 
mówił, że ciągle czegoś jego drużynie 
brakuje. Trudno ocenić czy byli to ju-
niorzy Nosek i Soska, bo grali niewiele. 
Zostańmy więc przy tym, że brakowało 
tego czegoś, że mechanizm po prostu 
nie zaskoczył. Zmiana trenera była 
więc konieczna. Wybór Kazimierza 
Lembasa padł na Pawła Kaczmarka, 
który odnosi sukcesy z juniorami. 
Wydawał się więc uzasadnione, że 
można dać mu szansę. Nikt chyba 
nie spodziewał się aż takiej reakcji 
zawodników. Okazało się, że może 
doprowadzić to do odejścia większości 
kluczowych zawodników. Rewolucja, 
która miała poprawić sytuację mo-
gła okazać się zabójcza dla drużyny. 
Każdy przy zdrowych zmysłach musi 
się zgodzić, że odmładzanie zespołu 
jest koniecznością, ale nikt nie może 
zagwarantować, że tak radykalne me-
tody przyniosą efekt i drużyna zacznie 
wygrywać. Rozsądek nakazuje stop-
niowe wprowadzanie młodych graczy, 
którzy dzięki temu mogą uczyć się od 
bardziej doświadczonych piłkarzy, i 
którzy z biegiem czasu sami stają się 
kluczowymi zawodnikami. I to jest 
zadanie całego klubu.

Marek Piątkowski i Michał Sokulski 
zobowiązali się, że prowadzona przez 
nich drużyna w najbliższych pięciu 
meczach zdobędzie sześć punktów. 
Po zakończeniu tej rundy oddadzą się 
do dyspozycji zarządu klubu. O tym 
kto będzie w nim zasiadał zadecydują 
grudniowe wybory. Mogą one się 
okazać kluczowe dla dalszego funkcjo-
nowaniu klubu bo na spotkaniu, które 
miało być rozwiązaniem zaistniałego 
konfliktu okazało się, że jest on tylko 
jednym z wielu. Może nie jest to przy-
słowiowy wierzchołek góry lodowej, 
ale widać, że wzajemnych pretensji 
jest sporo. Czy oczyszczenie atmosfery 
nastąpi przez włozenie głosu do urny? 
Cxzas pokaże.

Andrzej Garguliński
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10 październik �007 - 

zapraszamy do nowego punktu sprzedaży

ul. warszawska � (w “podkowie”)
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UROCZYSTOŚCI 
ŚWIĘTA SZKOŁY  

16 października 2007 r. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła 
II w Nowogardzie

Potrzeba nieustannej 
odnowy umysłów i serc,  

aby wypełniała je miłość i 
sprawiedliwość, uczciwość  

i ofiarność, szacunek dla innych i 
troska o dobro wspólne, szczególnie o 
to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.

Jan Paweł II

Stało się już tradycją, że wszystkie 
uroczystości  związane z osobą na-
szego Patrona rozpoczynamy przy 
obelisku Jana Pawła II, który znajduje 
się przed wejściem do szkoły. Tutaj 

złożone zostały kwiaty i zapalone 
znicze, a następnie pani dyrektor 
Magdalena Zarębska-Kulesza powi-
tała zgromadzoną społeczność Szkoły 
Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II 
i Publicznego Gimnazjum nr 3 im. 
Zjednoczonej Europy. W swoim 
wystąpieniu wyraźnie nawiązała do 
myśli przewodniej VII Dnia Papie-
skiego - Jan Paweł II – Obrońca God-
ności Człowieka. Mówiła o tym, że był 
niepowtarzalny, zawsze się uśmiechał i 
śpiewał. Każdego traktował z jednako-
wą miłością i szacunkiem bez względu 
na to, czy to była głowa państwa, czy 
biedak. Dla niego wszyscy byli równi. 
Takiego drugiego człowieka już nie 
będzie. Pani dyrektor zacytowała też 
bardzo istotne słowa Jana Pawła II 
wypowiedziane podczas pielgrzymki 
do Polski w roku 1987.

“Każdy z was, młodzi przyjaciele, 
znajduje też w życiu jakieś swoje 
„Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, 
które musi podjąć i wypełnić. Jakąś 
słuszną sprawę, o którą nie można nie 
walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, 
od której nie można się uchylić. Nie 

można „zdezerterować”.
Wreszcie — jakiś porządek prawd 

i wartości, które trzeba „utrzymać” i 
„obronić”, tak jak to Westerplatte, w 
sobie i wokół siebie. Tak, obronić — dla 

siebie i dla innych”. 
Po oficjalnym rozpoczęciu wszy-

scy utworzyli kolumnę – na czele 
ze sztandarem szkoły – i nastąpił 
przemarsz do kościoła Matki Bożej 
Fatimskiej. W czasie mszy świętej ce-
lebrowanej przez proboszcza parafii 
ks. Ireneusza Kamionkę, modlono się 
o wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego 
Ojca Świętego Jana Pawła II Wielkie-
go, aby jego przykład pobudzał Koś-
ciół Powszechny do niestrudzonej 
obrony godności człowieka. Modlono 
się także o pomyślną przyszłość 
szkoły, za uczniów, nauczycieli i pra-
cowników, aby postępowali zgodnie 
z naukami swojego Patrona i coraz 
lepiej je poznawali. 

Dalsza część obchodów odbywała 
się w budynku szkoły. Pamiętając o 
tym, jak wielkim entuzjastą sportu 
był nasz papież, w hali sportowej 
przeprowadzony został turniej piłki 
ręcznej chłopców. Wzięły w nim 
udział reprezentacje wszystkich 
szkół podstawowych z Nowogardu. 
Zwycięzcami zawodów okazali się 
chłopcy z SP 4 (op. W. Buczyński), 
II m – SP 1 (op. B. Wawryczuk), III 

m – SP 2 (op. J. Mikulska). (Zespół z 
SP 3 z opiekunem P. Kazubą wystą-
pił gościnnie ze względu na udział 
starszego rocznika ). Były puchary 
dla drużyn i nagrody rzeczowe dla 
najlepszych zawodników. Turniej 
zorganizował LUKS „Czwórka” przy 
współudziale WEK i S  Urzedu Mia-
sta. Tymczasem w holu szkoły miała 
miejsce zabawa – quizowa pod nazwą 
„Poznać papieża – obrońcę godności 
człowieka”. Uczestnicy wykazali się 
dobrą znajomością życia i nauczania 
swojego Patrona. Zabawie towarzy-
szyły prezentacje multimedialne o 
Janie Pawle II połączone z przedsta-
wieniem anegdot i  śpiewem piosenek 
tematycznych wykonanych przez 
uczniów. Rozstrzygnięty został kon-
kurs plastyczny, ogłoszono wyniki i 
wręczono dyplomy. Każdy uczestnik 
konkursów otrzymał pamiątkowy 

obrazek z papieżem. Na zakończenie 
wszyscy udali się do stołówki szkol-
nej, gdzie podawano smaczną, gorącą 
grochówkę.

Uroczystości Święta Szkoły były 
zwieńczeniem szeregu imprez VII 
Dnia Papieskiego w naszym mieście.  
Dyrektor szkoły bardzo dziękuje 
wszystkim przyjaciołom szkoły, któ-
rzy z wielkim zaangażowaniem włą-
czyli się w obchody naszego święta. 
Szczególnie gorące podziękowania 
składa Radnemu Panu Andrzejowi 
Wasiakowi. 

Zapraszamy do odwiedzenia strony 
internetowej szkoły pod adresem: 
www.spnowogard4.edupage.org

Znajdują się tam informacje o 
szkole i galeria zdjęć.  

E. Tychoniec
Opr.red - LMM

UWAGA - TURNIEJ
W dniach 26-28 października odbędzie się Ogólnopolski Turniej Piłki 

Ręcznej Chłopców w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Boha-
terów Warszawy 78.

Serdecznie zapraszamy.  
Organizatorzy
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Wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Ojca
koledze 

Dariuszowi 
Szarkowi

składają
współpracownicy 

z NZOZ „Leks”

Poświęcono nowy
blok SM „Cisy”

Wczoraj oddano do użytku nowo wybudowany blok SM „Cisy”. Budynek 
poświęcił ksiądz proboszcz Kazimierz Łukjaniuk.

Budowę bloku rozpoczęto w sierpniu ubiegłego roku. Ich wykonawcą był 
PBOP „Grinbud”.

Na uroczystość przybyli pracownicy spółdzielni, ks. Kazimierz Łukjaniuk, 
burmistrz Kazimierz Ziemba i oczywiście mieszkańcy nowego bloku. Po 
krótkich przemowach, poświeceniu i wypiciu symbolicznej lampki szampana 
lokatorzy poszli do swoich mieszkań.

Ag

Walczmy  z przemocą w rodzinie!
Stworzenie Zespołu Interdyscypli-

narnego w Nowogardzie zrodziło się z 
wynikających potrzeb i chęci przeciw-
działania przemocy w rodzinie.

Skuteczne udzielenie wsparcie oso-
bom dotkniętym przemocą wymaga 
współpracy instytucji lokalnych oraz 
osób zajmujących się przeciwdziała-
niem przemocy. Dlatego też w dniu 21 
czerwca 2007 roku podpisana została 
Lokalna Koalicja Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie obejmująca 
swym działaniem mieszkańców naszej 
gminy. 

Zespół Interdyscyplinarny składa 
się z przedstawicieli Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Policji, Sądu, Oświaty, 
Służby Zdrowia i Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie. Skład jest 
ruchomy i uzależniony od miejsca 
stwierdzenia przemocy domowej.

Zarządzeniem Nr 4/2007 Kierowni-
ka Ośrodka Pomocy Społecznej w No-
wogardzie z dnia 1 czerwca 2007 roku 
powołany został 4 osobowy Zespół 
Interwencji Kryzysowej działający 
przy tut. Ośrodku. Zadaniem Zespołu 
jest m.in. reagowanie na sygnały o 
przemocy i krzywdzeniu dzieci i kom-
pleksowe zajmowanie się rodzinami, 
w których dochodzi do przemocy. Do 
dnia dzisiejszego wpłynęło 17 spraw, 
które monitoruje Zespół kierując ofia-
ry i rodziny do psychologa, pedagoga, 

Sądu i podejmuje inne działania inter-
wencyjne i prewencyjne w sprawach 
gdzie ujawniono zagrożenie przemocy 
w rodzinie. Apelujemy: jeżeli jesteście  
świadkami przemocy domowej nie 
wiecie gdzie się zwrócić z problemem 
- skorzystajcie z pomocy ZIK działa-
jącego w OPS w Nowogardzie przy ul. 
3-Maja 6 w godz. od 7.30 do 15.30, tel. 
0913926252 lub 693522002. Możecie 
pozostać anonimowi !  

Zespół Interwencji Kryzysowej 
w Nowogardzie

opr red. LMM

Zakończenie Dni Papieskich w Nowogardzie 

Koncert grupy 
estradowej z Wrocawia

Zagrała i zaśpiewała  grupa estradowa “Aja-Kalambur”

Na koncert przybył przewodniczący Rady Marek Krzy-

Koncert piękny ale publiczność nie dopisała
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 Witamy wśród nas...

Syn Elżbiety 
Gradowskiej 
ur. 10.10.07 z Mielno

Córka Arlety i Rafała 
Wróbel ur. 11.10.07 
z Maszkowa

Córka Edyty i Przemysława 
Guz ur. 10.10.07 
z Nowogardu

Syn Anny 
Lech-Mikołajczyk 
i Rafała Mikołajczyk 
ur. 12.10.07 z Osiny

Córka Marty Król 
ur. 14.10.07 z Dębic

Córka Anny 
Nieradka ur. 14.10.07
z Wisłowia

Córka Małgorzaty 
i Janusza ur. 12.10.07 
z Nowogardu

Gimnazjum nr 1

Święto Edukacji na wesoło…
Dnia 12.10 w Publicznym Gim-

nazjum nr 1 zorganizowany został 
Dzień Nauczyciela.  Dzień ten 
świętowaliśmy na wesoło. Wszystkie 
klasy rywalizowały w konkurencji 
„Karykatura mojego ulubionego 
nauczyciela”; uczniowie wykonali 
mnóstwo prac spośród których I 
miejsce zajęły klasy: Ib, Ic oraz IIa 
za portrety pani A.Forgiel, pana 
R.Simińskiego oraz pana M.Krigera. 
Ta konkurencja wywołała mnóstwo 
śmiechu i emocji. Rozegrano również 
mecz w piłkę koszykową między uc-
zniami a nauczycielami. Nauczyciele 
zmobilizowali się w dniu ich święta 
i nie dali szans drużynie ucznio-
wskiej, wygrywając mecz. Wśród 
uczniów przeprowadzono również 
głosowanie na „NAJ…nauczyciela i 

nauczycielkę”; przez gimnazjalistów wyróżnieni zostali: Piotr Kędzia, Anita 
Rybus, Katarzyna Kędzia, Agnieszka Forgiel, Jacek Andrysiak, Bożena Krawc-
zyk oraz Janina Lendzion, aczkolwiek uważamy, że wszyscy nauczyciele są 
„NAJ” i z okazji ich święta składamy im najserdeczniejsze życzenia.

Nad organizacją czuwały panie Anita Rybus i Katarzyna Kędzia
Opr.red - LMM

 

Pasowanie pierwszoklasistów
Dnia 11 października (czwartek) w Szkole Podstawowej w Strzelewie 

odbyło się uroczyste pasowanie dzieci z klasy I na prawdziwych uczniów. 
Dzieci, przygotowane przez panią Małgorzatę Burzyńską, mimo ogrom-
nego stresu, jaki przeżywały, przepięknie recytowały wiersze oraz śpiewały 
piosenki. Po występie dyr. Waldemar Kondraciuk, przy pomocy czarodziej-
skiej kredki, zamienił dzieci w pełnoprawnych uczniów naszej szkoły. Po 
części oficjalnej dzieci udały się na słodki poczęstunek, który przygotowali 
dla nich rodzice.

Dzień Edukacji Narodowej
Dnia 12 października (piątek) w Szkole Podstawowej w Strzelewie odbyła 

się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie z 
klasy IV i VI oraz I-III przygotowane przez swoich wychowawców (Małgo-
rzatę Kurzawę, Jolantę Gibkę oraz Małgorzatę Burzyńską) , zaprezentowali 
swoje umiejętności aktorskie w dwóch przedstawieniach. Dzieci przepięk-
nie recytowały oraz śpiewały piosenki o swoich nauczycielach. Słowa, które 
wypowiadali uczniowie były pełne podziękowań za trud jaki nauczyciele 
wkładają w ich wychowanie i wykształcenie. Każdy występ nagrodzony 
był przez nauczycieli szczerym uśmiechem oraz gromkimi brawami, nie 
zabrakło też wzruszeń. 

Po występie dzieci dyrektor szkoły, Waldemar Kondraciuk, złożył Radzie 
Pedagogicznej oraz obsłudze szkoły najserdeczniejsze życzenia, a życzył 
przede wszystkim sukcesów i pomyślności na dalsze lata pracy. 

Małgorzata Kurzawa

SP Strzelewo

Uczniowie I LO w NBP
   W sobotę 13 października,  w Oddziale Okręgowym w Szczecinie odbyły 

się Dni Otwarte NBP. Zorganizowane grupy szkolne mogły odwiedzać 
siedzibę Oddziału w dniach 8-12 października. 

W dniu 9 października ,w ramach  
Dni Otwartych, Oddział Okręgowy 
NBP w Szczecinie odwiedziła grupa 
uczniów  z I L.O. w Nowogardzie.  W 
czasie pobytu  młodzież miała możli-
wość zapoznać się z rolą i zadaniami 
NBP, wziąć udział w grze edukacyjnej 
o tematyce ekonomicznej i  quizie, a 
także obejrzeć wystawę monet ko-
lekcjonerskich oraz stanowisko min-
cerskie. Najwięcej emocji wzbudziła 
ważąca 12,5 kg sztaba złota, którą 
można było podnieść oraz zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie. Całość za-
kończył wykład poświecony historii 
pieniądza. Wszyscy goście otrzymali 
brykiet- wynik profesjonalnego 

zniszczenia zużytych i wadliwych 
banknotów o łącznej wartości 100 
tysięcy złotych.

Inf. – basiula 
opr. LMM

Zawody Wędkarskie 
na 50-lecie Koła!

Koło Miejsko-Gminne PZW w Nowogardzie organizuje Zawody 
Wędkarskie Spławikowe dla uczczenia 50-lecia Koła. Zawody odbeda 

się w dniu 28.10.2007 r. w Kamieniu Pomorskim.
Wyjazd o godz. 6.00 z ul. 5-go Marca. Zapisy w sklepie „Wędkarz” 

do dnia 26.10.07. Startowe 10 zł.
Zarzad Koła.
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KOMIS RZECZY UŻYWANYCH
- meble

- elektronarzędzia
-sprzęt AGD

- i inne
Osina

pon. – niedziela

9.00 – 17.00

Elektryka 
samochodowego-mechanika 

zatrudnię 
w serwisie Seata

tel. 603-742-034

KURY NIOSKI
1,5 roczne  

Wyprzedaż!!!
Gospodarstwo Drobiarskie

Żabowo 13
Tel. 091 39 106 66

Firma KSM Trading 

zatrudni 
handlowca 
do pracy w biurze.

Wymagana biegła znajomość 
języka angielskiego 

i obsługi urządzeń biurowych.

Prosimy o kontakt osobisty
 lub telefoniczny

KSM Trading
ul. Nadtorowa 14 c

Tel. 091 39 27 113, 0604 24 90 72.

Zarząd Koła PZW TĘCZAK 
informuje członków koła, że dnia 28.10.2007 r. 

organizujemy zawody wędkarskie spławikowe.
Zawody odbędą się na kanale Świniec w Trzebieszewie.

Zapisy w kiosku wędkarskim na Placu Wolności 
do dnia 26.10.2007 r.

Startowe wynosi 10 zł.

Wyjazd o godz. 6.00 z Placu Wolności.

Przedsiębiorstwo Państwowe GARDIA w Nowogardzie ul. Zamkowa 7 B
ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytacja)

prowadzony przez komisję przetargową Przedsiębiorstwa na sprzedaż:
Samochodu Fiat Palio pojemność l 242 cm3

rok produkcji 2001 przebieg 101 000 km
Pojazd ma zainstalowaną instalację gazową i jest w pełni sprawny technicznie dodatkowo 

komplet opon zimowych.

Cena wywoławcza wynosi 6 900 zł brutto
Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w godz. 8.00 - 15.00 w siedzibie 

Przedsiębiorstwa.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 

w wysokości 10% ceny
wywoławczej w kasie Przedsiębiorstwa w dniu przetargu.

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
Udział jednego oferenta w przetargu wystarczy do odbycia przetargu.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Przedsiębiorstwa w dniu 29 października 2007 r. o godz. 
11.00

Przedsiębiorstwa zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu 
bez podawania przyczyn.

Dyrektor PP GARDIA
Rajmund Brzeziński

Firma handlowa branży elektrotechnicznej 

zatrudni pracowników
na stanowisku:

- kierownik sklepu
- sprzedawca

W nowym sklepie w Nowogardzie. Oferty przesyłać na adres:

TWN Sp. z o.o.
71-004 Szczecin

ul. Cukrowa 10 „i”

Firma zatrudni 
na stanowisko 

kelner – barman 
możliwość przyuczenia.

Kontakt 091 39 22 225.

Oznakuj swój samochód

Kolizja busa z jeleniem
W poniedziałek na drodze Zakłodzie - Błotno doszło do groźnego w skut-

kach wypadku drogowego. Trzy osoby trafiły do szpitala.
W godzinach rannych, kierujący 

samochodem volkswagen transporter 
Jerzy Ł. najechał na przebiegające 
przez jezdnię jelenia, po czym stracił 
panowanie nad pojazdem i uderzył 
w przydrożne drzewo. Dwie osoby z 
obrażeniami kończyn zostały prze-

wiezione do szpitala w Nowogardzie 
a jedna z urazami jamy brzusznej oraz 
kręgosłupa została przetransportowana 
helikopterem do szpitala w Szczecinie. 
Kierujący samochodem był trzeźwy. 

Okoliczności wypadku bada policja.
Ag

Rusza policyjna akcja „Noc stop” polegająca na oznakowaniu samochodu 
specjalną naklejką. Ma to zabezpieczyć auta przed kradzieżą. 

Akcja skierowana jest do tych kie-
rowców, którzy trzymają swoje samo-
chody na parkingach niestrzeżonych 
i zazwyczaj nie jeżdżą nocą. Każdy 
chętny może zgłosić się do Komendy 
Powiatowej Policji w Goleniowie i po 
wypełnieniu ankiety otrzyma specjal-
ne naklejki, które umieszcza się na 

przedniej i tylnej szybie auta. Są one 
znakomicie widoczne w światłach 
reflektorów, dzięki czemu policjanci pa-
trolujący nocą ulice skontrolują pojazd 
i w przypadku kradzieży jest szansa na 
błyskawiczne złapanie złodzieja. 

Akcja ta jest całkowicie bezpłatna.
Ag
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Poradnia Medycyny Pracy 

NZOZ „SANUS” 
pokój. 210 w Przychodni 

(ul. Kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okreso-

we i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWENCI!!! 

CENY PROMOCYJNE!
Rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

P.U.H. GrUNd-maX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

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”)

TUNING CAR-AUDIO
&

ul. 3 aja 44
660797830 091-3921155

M
www.el-car.net

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

40zł

CAR-AUDIO i TUNING

TOYOTA Nowogard MK Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 27 B

72-200 Nowogard, tel. 091 39 25 700

ogłasza przetarg 
na wykonanie

dokumentacji na ogrzewanie 
salonu sprzedaży,

warsztatu samochodowego.
mail: 002acc@toyota.pl

PROMOCJA!
CEBULE KWIATOWE 

OD 20 GROSZY
Centrum Ogrodnicze 

„GWARANT”
ul. Wojska Polskiego 54

cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A
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OG£OSZENIA 
drObNE

NIERUCHOMOŚCI
• Zamienię mieszkanie własnościo-

we 3 pokojowe w bloku plus garaż 
na dom w Nowogardzie z dopłatą. 
091 39 21 985.

• Kupię dom w Nowogardzie 
może być połowa lub piętro. 
607 066 425.

• Kupię kawalerkę. Tel. 691 466 449.
• Do wynajęcia stoiska handlowe. 

604 97 71 44.
• Kupię dom w Nowogardzie, poło-

wę lub piętro. Tel. 606 265 333.
• Sprzedam mieszkanie czteropoko-

jowe o powierzchni 67,7 m kw w 
bloku przy ul. 15 Lutego. Tel. 0605 
423 085 po godz. 15.00.

• Wynajmę rusztowanie elewacyjne, 
200 m kw, robocze, 40 gr m kw. Tel. 
0604 154 316.

• Karsk – sprzedam stodołę muro-
waną. Cena do uzgodnienia. Wia-
domość Karsk 35 A.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 poko-
jowe, 104 m kw. Tel. 602 474 266.

• Poszukuję do wynajęcia garażu na 
ul. Zamkowej. 0513 164 203.

• Sprzedam mieszkanie 100 m kw na 
wsi z ogrodem, w Błądkowie. Tel. 
600 695 546.

• Poszukuję garażu do wynajęcia ul. 
Poniatowskiego, Gryfitów, 15 Lute-
go. Tel. 604 823 060.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
75 m kw, parter, blok, 100 m od je-
ziora + garaż. Tel. 504 124 829.

• Małżeństwo z dzieckiem poszuku-
je mieszkania 2 lub 3 pokojowego 
do wynajęcia. Tel. 607 934 481, 
508 827 361.

• Trzypokojowe, 63 m kw, parter, ce-
gła, okna PCV, co gazowe, centrum 
Nowogardu, cena do uzgodnienia 
– sprzedam. Tel. 0697 770 237.

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia. 
Proszę dzownić po 16.00, tel. 0500 
197 458.

• Poszukuję do wynajęcia garażu na 
ul. Poniatowskiego. 694 979 007.

• Wydzierżawię pomieszczenie z ka-
nałem na warsztat. Tel. kont. 0694 
484 485.

• Sprzedam działki budowlane na 
terenie miasta Nowogard. Tel. 
510 727 667 po godz. 19.00

• Sprzedam dużą kawalerkę. Dzwo-
nić wieczorem 091 39 14 802.

• Kupię działkę budowlaną. Tel. 
605 820 330.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 poko-
jowe. Kontakt tel. 889 21 57 37.

• Poszukuję lokalu do wynajęcia o 
pow. ok. 30 m kw. Tel. 693 344 753, 
662 055 465.

• Pilnie sprzedam mieszkanie 2 po-
kojowe etażowe wraz z garażem; 
pilnie poszukuję pokoju do wy-
najęcia. Tel. 0604 436 954, 091 39 
22 183.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 poko-
jowe plus garaż. 508 309 980.

• Szukam mieszkania 2 pokojowego 

do wynajęcia. Tel. 604 867 363.
• Do wynajęcia pomieszczenie 28 m 

kw przy ul. Boh. Warszawy 82. Tel. 
501 237 062.

• Szukam pokoju do wynajęcia. 
783 188 738.

MOTORYZACJA
• Sprzedam radio cd samochodowe 

PIONEER DEH-30 MP, MP3, pilot 
4x50 W, gwarancja nowe + głośniki 
x 4 samochodowe. Cena kompletu  
690,00 zł. Tel 0605 522 340. 

• Sprzedam BMW E36, 2,5 TD, 1995 
r., elektryczne szyby, klimatyzacja, 
skóra, cena 9800 zł – do negocjacji. 
Tel. 604 796 025.

• Sprzedam Renault Clio, 1992/97, 
niebieski metalik, centralny za-
mek. Cena do uzgodnienia. Tel. 
512 335 172.

• Sprzedam VW Golf III kombi, 1994 
r., niebieski metalik, 1,8, cena 6 tys. 
zł do uzgodnienia. 607 777 954.

• Sprzedam komplet alumfelg roz-
miar 15 195 x 45. Tel. 696 116 744.

• Sprzedam Simson SR, rok prod. 
1988, cena 1900 zł. Tel. 0605 
882 110.

• Sprzedam Citroena AX na części. 
889 036 390.

ROLNICTWO
• Sprzedam prosiaki. 606 312 832.
• Sprzedam dwie jałówki 1,5 roczne 

po dobrych krowach. 091 39 106 
87.

• Sprzedam zboże. 88 7590 736.
• Sprzedam prosiaki, warchlaki i ma-

ciory prośne. Tel. 091 39 17 366.
• Sprzedam prosiaki i warchlaki lub 

zamienię na zboże (na żyto). Tel. 
091 39 17 366.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podło-

gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 783, 
0660 392 851.

• Profesjonalne strony internetowe 
na indywidualne zamówienie – 
szybki czas realizacji, faktury VAT. 
0605 522 340.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 
373 143.

• Transport, przeprowadzki – 0604 
516 451.

• Tipsy – tanio i profesjonalnie + 
parafina. 504 589 679.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV 
Kosmalski, Nowogard Ponia-
towskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-
y). Tel. 0604 373 143.

• Pożyczki. 503 037 506.

• Usługi hydrauliczne. 600 382 214, 
091 39 79 109.

• MASAŻ I AKUPRESURA – wizyty 
po uzgodnieniu terminu i godziny 
z pracownikiem Gabinetu Kosme-
tycznego w Nowogardzie, ul. Zielo-
na 3, tel. 091 39 20 714. Możliwośc 
dojazdu do klienta.

• Gabinet kosmetyczny: tipsy, pedi-
cure, henna. Tel. 697 408 391.

• Kompleksowe i profesjonalne 
usługi hydrauliczne w zakresie 
instalacji c.o., wod. kan., gaz. Tel. 
0697 914 690, 0508 055 569.

• Tipsy żelowe – tanio – 
609 464 332.

• Artystyczne malowanie pokoi, po-
koi dziecięcych. Tel. 66 77 84 333.

• Usługi elektryczne. Szybko, facho-
wo, tanio. Tel. 660 171 386.

• Spulchnianie gleby glebogryzar-
ką działkowiczom oferuje inży-
nier rolnik, cena 0,50 zł/ 1 m kw 
powierzchni – do uzgodnienia. 
Tel. kom. 600 653 124.

• Wożę piach na budowy. Tel. 0506 
80 18 19.

PRACA
• FIRMA BARTEK-Domet zatrud-

ni magazyniera. Tel. 091 579 02 
63.

• Restauracja „Przystań” zatrudni 
kucharza – dobre warunki płaco-
we. Tel. 091 39 20 221.

• Firma PPUH Giejbo Goleniów 
zatrudni mechanika samocho-
dów osobowych. Tel. 606 948 278, 
091 407 33 07.

• Poszukuję ludzi do prac ogólnobu-
dowlanych, tylko poważne oferty. 
607 083 845, 691 46 10 22.

• Zatrudnię do systemu ociepleń. 
Tel. 605 115 064.

• Przyjmę osobę do opieki nad 2 
letnim dzieckiem. 509 964 622.

• Przyjmę osobę do pracy z pr. jazdy 
kat. B i C. Tel. 602 347 305, 091 39 
23 792. 

• Zatrudnię na stałe stolarza lub po-
mocnika. 603 366 286.

• Konserwatora do hotelu zatrudnię. 
Tel. 663 412 054.

• Zatrudnię ślusarza – spawacza. Tel. 
502 652 929.

• Zatrudnię sprzedawczynię. 
603 688 266.

• Przyjmę pracowników budowla-
nych. 664 697 460.

• PRAXIS” zatrudni pielęgniarkę 
środowiskową, wynagrodzenie 
od 3 000 zł, tel. 091 39 25 120.

• PRAXIS” zatrudni murarza, wy-
nagrodzenie netto od 2 000 zł, tel. 
091 3925120

INNE
• GRZEJNIKI c.o., panelowe, 2-

płytowe, do mieszkania, domku, 

różne rozmiary, także nietypo-
we, nowe i używane. Tel. 091 46 
00 518 lub 0501 446 467.

• JUNKERSY gazowe, do kuchni, 
łazienki, wersja świeczkowa lub 
elektroniczna na gaz ziemny lub 
propan, cena od 400 zł. Tel. 091 
46 00 518 lub 0501 446 467.

• ELEKTRYCZNE przepływowe 
podgrzewacze wody – 380 V, fir-
my AEG, Vaillant moc 18-21 kw, 
małe gabaryty, idealne do domku, 
baru, cena od 150 zł. Tel. 091 469 
03 38 lub 0501 446 467.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, wi-
szące lub stojące – ogrzewanie 
lub dwufunkcyjne (ogrzewanie 
+ ciepła woda) używane z gwa-
rancją serwisową oraz GAZOWE 
podgrzewacze wody 130-190 li-
trowe, stojące, idealne gdzie jest 
kilka łazienek (domek). Tel. 091 
46 00 518 lub 0501 446 467.

• Sprzedam ziemię czarną na ogród-
ki, Kamaz 250 zł i przyczepa 150 zł. 
Tel. 0506 801 819.

• Kupię materac odleżynowy. Tel. 
506 582 839.

• Kupię westfalkę. Tel. 501 151 723.
• Oddam 2 kotki dwumiesięczne. 

0785 630 233.
• Sprzedam wyposażenie sklepu 

odzieżowego. Tel. 668 732 944.
• Łóżeczko sosnowe 90 x 160 z mate-

racem oraz rowerek sprzedam. 091 
39 20 737.

• Sprzedm wózek dziecięcy. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 660 427 651.

• Oddam w dobre ręce pięknego 
małego szczeniaka (po małych 
rodzicach). Tel. 091 39 180 79.

• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osied-
le” w likwidacji w Nowogardzie po-
szukuje likwidatora. Kontakt 091 
39 27 160.

• Sprzedam odciąg trocin 18 kW 
wraz z instalacją odpylającą na 8 
stanowisk i zbiornikiem 30 m3. 
603 366 286.
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cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A

rozpocząłeś pracę lub staż 
a nie wybrałeś jeszcze funduszu emerytalnego? 

Nie daj się wylosować i przyjdź do najlepszych. 
OFE „Dom” od wielu lat plasuje się w czołówce wszelkich rankingów. 

Sprawdź nas na gospodarczych stronach „Rzeczpospolitej”.
Zadzwoń i umów się na spotkanie 694 281 784
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Humor 
Henia Szczupaka

Krzyżówka panoramicznaNR 40

Polska – to ja
Samochwała w kącie stała
I tak rok podsumowała:
Zdolny jestem niesłychanie,
Mam na świecie poważanie,
W kraju same osiągnięcia:
Dłuższe życie od poczęcia,
Koalicja – wzór współpracy,
Z Sejmu – dumni są Rodacy,
Rząd najlepszy od półwiecza,
Skupił się na wielkich rzeczach.
Kompetentni ministrowie,
Każdy poseł – ideowiec,
Z zasadami, jak husaria:
Bóg, Ojczyzna, Honor(aria).
Dla narodu – becikowe,
Nowy peron we Włoszczowie,
Lepiej żyje się rodzinom 
(Jednej mamie i dwóm synom).
Okno na świat – otworzone,
Turystyka – w jedną stronę,
Lepsza praca, wyższa płaca 
(Zwłaszcza, jeśli ktoś nie wraca).
Gospodarka rozpędzona:
Są mieszkania (trzy z miliona),
Jest kilometr autostrady,
Ład moralny i zasady.
Politycznej wzrost kultury
(Nurt plebejski, przykład z góry),
Nie ma WSI (choć jeszcze trochę,
A zrobimy wszędzie wiochę).
Cały naród żyje w zgodzie,
IPN – i po narodzie,
CBA – udane akcje,
Super MEN – co rusz, atrakcje.
W szkołach nie ma już Darwina,
Będzie dryl i dyscyplina,
Nie podskoczy żaden gieroj!
Tolerancji nie ma! Zero!
Żadnych gejów, Ferdydurek,
Jest amnestia i mundurek!
Wolność słowa i pluralizm
(Bo rządzących wolno chwalić).
Jest religia na maturze,
Wierny Lud na Jasnej Górze,
Nie rozumie tylko Unia:
Rząd z Warszawy, czy z Torunia?
Krótko mówiąc: Rok udany!
Tylko Naród... do wymiany.

Rozwiązanie krzyżówki nr 39 – DEBATA – nadesłali:
Bogumiła Urtnowska (Kulice), Teresa Młynarska (Słajsino), Michał Furmańczyk (Strzelewo), Jerzy 

Zawadzki (Orzechowo), Agata Kochelska (Błotno) oraz z Nowogardu: Ryszard Gutowski, Stanisława 
Pokorska, Andrzej Leszczyński, Franciszek Palenica, Pelagia Feliksiak, Malwina Feliksiak,Władysława 
Kubisz, Katarzyna Kotala, Henryk Kosmalski, Bogdana Walewska, Józef Górzyński, Halina Szwal, Barbara 
Bartosik, Magdalena Czupryńska, Jerzy Siedlecki, Alicja Wypych, Anna Florkowska.

Prenumeraty „DN” na listopad wylosowali:
- Malwina Feliksiak z Nowogardu,
- Agata Kochelska z Błotna,
- Teresa Młynarska ze Słajsina.

Gratulujemy! 

Rozwiązanie utworzą litery z pól oznaczonych czytane rzędami
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

rOZK£Ad JAZdY PKP 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)

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 
Bezpłatne LO dla Dorosłych - ul. ZIELONA 
 - 091 392 66 91
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych - 3 MAJA  
 - 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
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 02Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 

Nowogard,  Osina. 
Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Karina Czernicka 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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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 PKS
NowoGard - szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
szczeciN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

informacja Pks 091/�9-�1-887 lub 091/4�-98-�1�

ważny od �4.0�.�007r.

Nowogard 18.10.2007r.

OFERTY PRACY 
PUP GOLENIÓW, 
FILIA NOWOGARD
1. Sprzedawca 
2. Ślusarz – spawacz
3. Pracownik produkcji
4. Robotnik budowlany
5. Stomatolog
6. Kucharz
7. Sekretarka(j.niemiecki)
8. Pomoc kuchenna
9. Prac. fizyczny, żałobnik
10. Kierowca z kat. C+E
11. Murarz, betoniarz-

zbrojarz, cieśla, malarz-
szpachlarz, monter płyt 
regip., kier. Budowy

12. Konserwator terenów 
zielonych

13. Specjalista ds. sprze-
daży

14. Handlowiec-informa-
tyk

 OFERTY PRACY Z REJONU
1. Kierowca C+E  ( Gole-

niów )
2. Pracownik produkcji 
( Goleniów)
3. Pomocnik mechanika 

(Goleniów)
4. Garmażer (Płoty)
5. Magazynier (Szczecin)
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I klasa juniorów: Ina Goleniów II – Pomorzanin Nowogard 0:4 (0:0)

Wciąż bez straty punktu
V liga juniorów: Mieszko Mieszkowice – Pomorzanin Nowogard 5:0 (2:0)

Bez punktu w Mieszkowicach

Przyjeżdża lider

Aktualna tabela:
1   Pomorzanin Nowogard 5 15 21 : 1
2   MKS Ina Goleniów I 5 13 20 : 1
3   Pogoń Nowa Szczecin 4 9 17 : 5 
4   MKS Ina Goleniów II 6 9 14 : 14 
5   Gryf Kamień Pomorski 6 9 15 : 13 
6   Pogoń Szczecin 5 7 22 : 11 
7   TKKF Stepnica 5 3 8 : 17
8   Orzeł Rega Merida II Mrzeżyno 5 0 1 : 28 
9   Wybrzeże Rewalskie Rewal 3 0 2 : 30

Pomorzanin: Baranowski – Bo-
rowik (86’ Jagoda), Marszałek, So-
ska, Jutkiewicz, Kuś, Wnuczyński, 
Dobrowolski (87’ Tomporowski), 
Cyran, Nosek (85’ Gronowski), M. 
Stachowiak (85’ Laskowski).

Bramki dla Pomorzanina: Nosek 
– 3, M. Stachowiak.

Pomorzanin wybrał się do Gole-
niowa z liczną grupą wspierających 
go kibiców i po ostatniej kolejce 
nadal przewodzi w tabeli bez straty 
punktu.

Pierwsza połowa była raczej wy-
równana, choć więcej okazji bramko-
wych stworzyli sobie goście. Najbliżej 
pokonania bramkarza Iny byli Nosek 
i M. Stachowiak, ale do przerwy 
utrzymał się bezbramkowy remis.

Tradycyjnie już nasza drużyna 
rozstrzelała się w drugiej połowie. 

Trzy minuty po wznowieniu gry 
Wnuczyński dobrze obsłużył M. 
Stachowiaka i ten strzałem z 11. 
metrów otworzył wynik spotkania. 
W 61. minucie swój festiwal strze-
lecki rozpoczął Nosek wykańczając 
akcję zespołową. Jedenaście minut 
później ten sam zawodnik wykorzy-
stał wrzutkę Soski i strzałem głową 
zdobył bramkę na 3:0. dziesięć mi-
nut przed końcem spotkania Nosek 
wykorzystał błąd bramkarza, który 
wypuścił piłkę po kolejnej wrzutce i 
wpychając ją do bramki skompleto-
wał klasycznego hat-tricka.

Pozostałe wyniki meczów:
MKS Ina Goleniów I - Orzeł Rega 

Merida II Mrzeżyno 4:0, Pogoń 
Szczecin - Gryf Kamień Pomorski 
1:4.

Andrzej Garguliński

Pomorzanin: Frąckowiak – Grzej-
szczak (55’ Skowroński), Mordzak 
(50’ Piotrowicz), Fijałkowski, Pasz-
kiewicz, A, Żywica, Wipplinger, Ka-
sprzyk, D. Żywica, Iwaniuk, Gaik.

Nasi juniorzy, podobnie jak ich 
starsi koledzy, wrócili z Mieszkowic 
bez punktu za to z pokaźnym baga-
żem straconych bramek.

Pomorzanin zaatakował od począt-
ku meczu i w 6. minucie D. Żywica 
popisał się dobrym dośrodkowaniem 
w pole karne rywali, ale żaden z na-
szych napastników nie sięgnął piłki. 
W 30. minucie skuteczniejsi byli 
gospodarze i po strzale z 16. metrów 
i błędzie naszego bramkarza Mieszko 
wyszedł na prowadzenie. W 35. mi-
nucie mogło być 2:0, ale Fijałkowski 
zablokował strzał jednego z rywali. 
Pięć minut później jeden z rywali 
wyszedł na pozycję sam na sam z 
bramkarzem, Frąckowiak wyszedł z 
bramki, zawodnik gości strzelił obok 
słupka, ale wywrócił się o naszego 
bramkarza i sędzia podyktował rzut 

karny. Egzekucja była pewna i wynik 
do przerwy brzmiał 2:0.

Dwie minuty po wznowieniu Gaik 
będąc sam na sam z bramkarzem ry-
wali strzelił minimalnie obok bramki. 
Później grał już przede wszystkim 
Mieszko. W 55. minucie jeden z 
rywali po raz kolejny mierzył się w 
indywidualnym pojedynku z naszym 
bramkarzem, Frąckowiak wyszedł 
z bramki, ale został przelobowany i 
było 3:0. Dziesięć minut później było 
już 4:0. W 70. minucie Fijałkowski 
przeszedł z piłką pół boiska, wdarł 
się w pole karne, ale jego strzał z 
pięciu metrów minął bramkę. Wynik 
meczu dziesięć minut przed końcem 
spotkania został ustalony strzałem z 
rzutu karnego.

Pozostałe wyniki meczów:
Arkonia Szczecin - Kluczevia Star-

gard 1:1, Orzeł Trzcińsko Zdrój - Kłos 
Pełczyce 1:0, KP Police II - Sparta 
Gryfice 4:1, Piast Chociwel - Polonia 
Płoty 1:1, Hutnik EKO TRAS Szcze-
cin - Stal Lipiany 2:4.

Andrzej Garguliński
Tabela:
1.  Świt Szczecin 11 27 44-9
2.  Kłos Pełczyce 12 25 43-11
3.  Mieszko Mieszkowice 12 24 21-12
4.  Polonia Płoty 12 23 40-26
5.  Vineta Wolin 11 21 40-19
6.  Piast Chociwel 12 21 28-26
7.  Stal Lipiany 12 21 32-31
8.  Kluczevia Stargard 12 20 34-25
9.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 11 19 32-19
10.  KP Police II 12 16 40-38
11.  Sparta Gryfice 11 11 17-24
12.  Arkonia Szczecin 12 10 13-44
13.  Pomorzanin Nowogard 12 9 20-51
14.  Odra Chojna 11 9 15-34
15.  GKS Mierzyn 11 8 14-38
16.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 12 5 19-45

W najbliższą sobotę do Nowo-
gardu przyjeżdża lider V ligowych 
rozgrywek, zespół Hutnika EKO 
TRAS Szczecin. Oba zespoły dzieli 
wszystko. Goście w 12 meczach 
zdobyli 26 punktów po raz ostatni 
gorycz porażki odczuli pięć kolejek 
temu przegrywając na wyjeździe z 
Piastem Chociwel. Pomorzaninowi 
do fatalnego bilansu doszedł poważ-
ny konflikt w klubie. Patrząc na to 
wszystko pozostaje błagać o jak naj-
mniejszy wymiar kary. Jednak trady-
cyjnie już szukając nadziei powołam 
się na... zakłady bukmacherskie. Dla 
wielu grających niemal regułą jest 
unikanie obstawiania meczów lidera 
z outsiderem, bo i przelicznik mały 

i niespodzianki się zdarzają. Kibice 
właśnie na taką niespodziankę po-
zostaje liczyć.

W tym spotkaniu w roli trenera 
zadebiutuje Marek Piątkowski.
O konflikcie w klubie czytaj 
strona 4

Początek meczu o godzinie 15.00.
Pozostałe mecze:
Stal Lipiany - Arkonia Szczecin, 

Vineta Wolin - Świt Szczecin, Polonia 
Płoty - Odra Chojna, Kluczevia Star-
gard - Orzeł Trzcińsko-Zdrój, GKS 
Mierzyn - Mieszko Mieszkowice, 
Sparta Gryfice - Piast Chociwel, Kłos 
Pełczyce - KP Police II.

Andrzej Garguliński

Sukces Michała Kozery
W minioną niedzielę w Koszalinie odbyła się ostatnia runda motocros-

sowych zawodów o Puchar Bałtyku. Jako, że jest praktycznie po sezonie 
organizatorzy spodziewali się dużej liczby uczestników. Tym bardziej, że 
pogoda dopisała.

Tego dnia motocrossowcy mieli 
ostatnią okazję na zdobycie punktów 
w tej rywalizacji. Michał na zdobycie 
pucharu nie miał już szans ponieważ 
w pierwszej eliminacji w Nowo-
gardzie nie brał udziału z powodu 
awarii motocykla. Start zaczął 
się pechowo. Nasz zawodnik 
nie ukończył pierwszego tre-
ningu z powodu awarii swojej 
maszyny, jednak prężny serwis 
pod przywództwem Michała 
Warkalewicza pozwolił na bły-
skawiczną naprawę jego suzuki. 
Reszta należała już do samego 
Michała, który swoją piękną 
jazdą sprawił wszystkim bardzo 
miłą niespodziankę wygrywając 
oba wyścigi, w tym drugi z dużą 
przewagą nad konkurentami. 

„Tak walczącego Michała 
jeszcze na torze nie widzieliśmy, 
próbował nawiązać walkę z mo-
torami klasy 125cm3 samemu 

jadąc suzuki o pojemności 80cm3 i z 
niektórymi nawet udało się wygrać.” 
– powiedział nam ojciec zawodnika 
Eugeniusz Kozera.

Andrzej Garguliński

Pierwsze podium w karierze Michała
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�K WADRAT�
ul. Armii Krajowej 49

NOWOGARD
Tel. 091-39-21-470

(po byłej przychodni)

MEBLE
dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

Transport gratis na terenie miasta Serdecznie zapraszamy

ul. Warszawska 9

NOWOGARD
Tel. 091-39-25-476

PIWNICA BIEDRONKA (główne wejście)

Str efy
przyjaznych

cen

NIE PRZEPŁACAJ - KUPUJ TYLKO U NAS

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

TANIE OPŁATY WSZYSTKO - 0.90 PLN

GOTÓWKOWE
HIPOTECZNE i SAMOCHODOWE

KONSOLIDACYJNE

UBEZPIECZENIA FOTO - BOŻENA
72-200 Nowogard
ul. 3-go Maja 48

Tel. 091 39 26 953
Tel.kom. 501 054 706

Na Życie
i Mieszkaniowe

KREDYTY

LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY
Gryfice, ul. Bracka

(środkowy budynek trojaków)
tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00
W SOBOTY 10.00 - 14.00

tel. 091 392 12 77,tel./fax 091 392 56 39

FABRYKA
OKIEN
I DRZWI PCV
Nowogard
ul. 3 Maja 31

Nowogard i okoliceNowogard i okolice 70-423 Szczecin

tel/fax 091 488 54 26

kom.0502 103 432
0501 307 666www.ardom.pl

KUPNO - SPRZEDAŻ

ul. Piłsudskiego 11/2

ARDOM
DOMY NA WSI GRUNTY

MIESZKANIA

CMYK

P.H HUTRPOL    
ul. Młynarska 1a      
zatrudni  

osoby do pracy w  dziale obsługi  klienta
Nasze oczekiwania: wykształcenie min. 
średnie, obsługa komputera, łatwość w 
nawiązywaniu kontaktów, mile widziane  
doświadczenie w pracy w dziale sprzedazy
Oferty: kadry@hurtpol.pl   lub  091 579 29 18

Informujemy, że   

�� października �007 r.
poniedziałek 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
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ogłoszenie wyborcze

Pamiętamy o Papieżu
Dni Papieskie 2006

ogłoszenie wyborczereklama

czytaj na s. 4
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kalenDariUm
9 PaŹDziernika
imieniny:  Abraham, Arnold, Arnulf, Atanazja, Bogdan, Bogodar, 
Bogudar, Bożdar, Bożydar, Dionizy, Dionizjusz, Jan, Ludwik, 
Przedpełk, Sara, Sybilla i Wincenty.
1980 - Czesław Miłosz został laureatem literackiej Nagrody 
Nobla. 
onz - Światowy Dzień Poczty

10 PaŹDziernika
imieniny:   Paulina, Daniel, Dionizjusz, Dionizy, Eleuteria, Eleute-
riusz, Eleutery, Franciszek, Gereon, German, Jan, Kalistrat, Leon, 
Leona, Lutomir, Maria, Paulin, Przemysław, Rustyk, Rustyka, 
Samuel, Tomił, Tomiła, Twardostoj i Zbigniew. 
198� - Papież Jan Paweł II kanonizował w Rzymie Maksymiliana 
Marię Kolbego 
onz - Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 
międzynarodowy Dzień oporu przeciw karze Śmierci

11 PaŹDziernika
imieniny:   Aldona, Aleksander, Andronik, Brunon, Burchard, 
Dobromiła, Dobrosława, Domaczaja, Emanuel, Emilian, Fir-
min, Gardomir, Gromisław, Maria, Marian, Placyda, Probus i 
Zenaida.
Dzień Pułaskiego  w USA, obchodzony od 1933 roku

Kronika policyjna 

Pomóżmy sobie
Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 

tej rubryce jest bezpłatne. Zgłoszenia są przyj-
mowane pod numerami telefonów:

 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.

Nie bądźmy obojętni wobec ludzi 
znajdujących się w trudnej sytuacji.

   Z góry dziękujemy.  Redakcja 

• Oddam szafę dwudrzwiową z nad-
stawką, szafkę z szufladami oraz tap-
czan. Tel. 091 39 20 737.

ZAPRosZeNie
We wtorek  16.10.2007 r. o godz. 14.30 na Placu Wolności 

pojawi się autobus wyborczy Platformy Obywatelskiej 
z kandydatami na posłów, którym będzie można zadać pytania 

dotyczące m.in. obwodnicy i szpitala. 
Serdecznie zapraszamy.

UWAGA!!
od redakcji

W związku z pozostawionym w drzwiach 
redakcji listem do Dziennika Nowogardzkiego 
podpisanym przez Jakuba Wolskiego prosimy 

autora tekstu o kontakt z redakcją celem 
ustalenia sposobu publikacji.

Wydział Komunikacji

Nowe numery 
telefonów!

Starostwo Powiatowe w Goleniowie informuje, 
iż w Wydziale Komunikacji, oddział w Nowogar-
dzie, zmianie uległy numery telefonów.

Aktualne numery telefonów :
Rejestracja pojazdów - 091 579 27 02,
Prawo jazdy – 091 579 27 03,
Licencje - 091 392 18 52.

(inf.własna)

W środę włamano się do 
budynku gospodarczego Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Cisy”. 
Złodzieje skradli elektronarzę-
dzia.

W czwartek włamano się do 
sklepu spożywczego przy ulicy 
Bohaterów Warszawy. Skradzio-
no tam duże ilości papierosów, 
alkoholu, kart telefonicznych. 
Właściciel sklepu oszacował swe 
straty na około 9500 zł.

Około godziny 23.00 na ulicy 
Poniatwoskiego policjanci za-
trzymali do kontroli samochód 
osobowy. Okazało się, ze siedzą-

cy za jego kierownicą Krystian S. 
miał w wydychanym powietrzu 
około 0,7 promila alkoholu. Wo-
bec mężczyzny zastosowano tryb 
przyspieszony i już następnego 
dnia stanął on przed sądem, 
który odebrał mu na rok prawo 
jazdy i ukarał grzywną wysoko-
ści 1000 zł.
W piątek około 5.00 w busie 
jadącym z Niemiec kobiecie sk-
radziono torebkę damską wraz 
z kwotą pieniędzy 750 euro.

W sobotę z parkingu przy 
Restauracji „Kamena” skradzio-
no samochód osobowy audi a6 

należący do obywatela Niemiec. 
Wartość auta szacuje się na 72 
tys. zł. 

W niedzielę około godziny 
5.00 w Restauracji „Przystań” 
skradziono torebkę damską na-
leżącą do mieszkanki Dębic. W 
torebce były pieniądze, dowód 
osobisty i telefon komórkowy.

Tej nocy włamano się również 
do piwnicy przy ulicy Kościusz-
ki. Złodzieje skradli rower tury-
styczny wartości 300 zł.

Ag

Wokół budżetu
Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej omawianio wykonanie budżetu gminy za pierwsze półrocze. Za-

łącznikami do omawianej przez burmistrza realizacji budżetu są także szczegółowe rozliczenia finansowe 
Szpitala,ZBK,  Miejskiej Biblioteki Publicznej,  Nowogardzkiego Domu Kultur i Przedszkoli. Sprawozda-
nia te omówione i przeanalizowane przez radnych na posiedzeniach poszczególnych komisji nie budziły 
zainteresowania na Sesji i w dyskusji się nie przewijały.Wyjatkiem był szpital.

Ze swojego doświadczenia i kontaktów z Czytelnikami wiem, ze wydatki instytucji kultury budzą wiele 
kontrowersji u mieszkańców miasta. Dlatego podam niektóre liczby, aby wątpliwości i niedomówienia 
rozwiać. 

Nowogardzki Dom Kultury.
Planowane koszty utrzyma-

nia i działalności NDK w roku 
2007 zaplanowano na około 
862 tysiące złotych. Z budżetu 
gminy NDK otrzyma dotację w 
wysokości 610 tysięcy złotych, a 
brakujące 252 tysiące złotych to 
dochody własne .

Największa pozycja 
to wynagrodzenia pra-
cowników (346 500 zł) i 
fundusz na umowy zlece-
nia oraz umowy o dzieło 
(102 600zł).

Inne wydatki to zaku-
py (materiały biurowe, 
tkaniny na stroje, sprzęt 
akustyczny i oświetlenio-
wy, materiały plastyczne ) 
– 54 000 zł, media (prąd, 
gaz, woda, nieczystości) – 47 500 
zł, działalność typowo kulturalna 
(organizacja imprez, festiwalu, 
warsztatów, polsko-niemieckich 
spotkań warsztatowych, kino 
z prowizją dla dystrybutorów) 

– około 146 000 zł.
Sporą pozycje stanowia koszty 

transportu – wyjazdy na spot-
kania, przeglądy, prezentacje 
zespołów, delegacje i podróże 
służbowe ok.10 000 zł. , bieżące 
remonty ok. 20 000 zł,  składki 
na ZUS (społeczne, wypadkowe 

i Fundusz pracy) – ok. 77 000 zł, 
ubezpieczenie budynku, utrzy-
manie kotlowni, internet, telefon 
itp. – około 27 000 złotych.

Wydatki za pół roku nie moż-
na liczyć w procentach, ponieważ 

szereg imprez odbywa się w dru-
gim półroczu. Dotacje z budżetu 
otrzymano zgodnie z planem, 
dochody własne zrealizowano 
z nadwyżką, wynagrodzenia w 
normie i terminowo.

miejska biblioteka Publicz-
na

Zasadnicze  (i właściwie 
jedyne) dochody Biblioteki 
to dotacja z budżetu gminy. 
Na caly rok 2007 wynosi ona 
630 000 złotych. Z tego naj-
więcej pieniedzy przeznacza 
się na wynagrodzenia i różne 
świadczenia dla pracowników 
– łącznie ok.400 000 zł.

Na zakupy książek i mate-
riałów niezbednych do prowa-
dzenia zajęć przeznacza się ok. 
40 000 zł. Pozostałe to wydatki 

stałe – utrzymanie i remonty 
budynku, ubezpieczenia, media, 
telefony, internet, amortyzacja.

W następnych artykułach 
– ZBK i Przedszkola.

LMM
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Lewica i Demokraci to jak ma-
rynarka w kratkę, tylko niektórym 
ona pasuje. Krata co prawda nowa, 
ale podszewka ze starego garnituru 
przesiąknięta zapachem dawnych 
czasów.

Dlatego perfum trzeba wiele, aby 
pachniało z daleka.

Jak każda powierzchowność, tak 
i ta lewicowa, nie jest w stanie po-
kazać głębszej treści, a znaczy tylko 
wtedy, gdy dopustem historii albo 
przemocą w różnej formie znajdzie 
się na szczytach władzy. Program 
LiD akcentuje tzw. europejskość. 
Choć dzisiaj nie bardzo wiadomo co 
to oznacza. Europa przeżywa istotny 
kryzys tożsamości, a o określenie 
podstawowych elementów kon-
stytutywnych europejskości toczy 
się nierozstrzygnięty spór. LiD jest 
gotów jednakże zasiąść na salonach 
w każdej sytuacji. Dzięki bowiem 
PiS-owi odżył po sromotnej porażce 
wyborczej 2 lata temu i ma nadzieję 
na jeszcze lepsze życie.Ale też dzięki 
PiS-owi, który prześcignął go w 
manipulowaniu i instrumantali-

zowaniu obszaru niedostatku 
i biedy hasła LiD-u straciły na 
atrakcyjności.

Dzisiaj może liczyć na „za-
wsze wiernych”, których w 
Nowogardzie historycznie nie-
mało, a na których spogląda z 
wyżyn swojego megabillboardu 
świeża twarz Napieralskiego. 
Mniej świeża twarz Kwaśniew-
skiego z oznakami wyraźnego 
zmęczenia zaszczytami uzy-
skała ostatnio miły przydomek 
„mordy”, co sprowadza całą 
historię LiD-owskiej ofensywy 
wyborczej do poziomu psiej 
igraszki z kością, której nijak 
nie można ugryźć. Nowogardz-

ki LiD ożywia jednka nowa 
nadzieja, która pośrednio związana 
jest w wyborani parlamentarnymi. 
Panowie liczą bowiem, że w przy-
padku pomyślnego wyniku burmi-
strza Ziemby z PSL-u otworzy się 
wreszcie możliwość sięgnięcia po 
zwolnioną wówczas posadę burmi-
strza miasta.

Jak wieść niesie, na to samo liczą 
również przedstawiciele miejsco-
wego Forum Samorządowego. 
Niektórzy nawet chcieliby nieładnie 
„wypchnąć” Ziembę do Parlamentu, 
aby się go z Nowogardu pozbyć.

Tak więc Ziemba i PSL w swojej 
parlamentarnej kampanii uzyskali 
niespodziewanych sojuszników. 
Być może pozwoli to osiągnąć PSL 
niezły wynik. Być może też to PSL 
będzie największym wygranym tych 
wyborów jako potencjalny koali-
cjant, który z każdym może. Może 
z PO, no bo już jest. Może z LiD, bo 
był. A także z PiS-em, bo ten ostatni 
już z nikim nie może.

Na zakończenie tych przedwybor-
czych refleksji jeszcze dwie uwagi:

reklama
Komis RZeCZy UżyWANyCH

- meble
- elektronarzędzia

-sprzęt AGD
- i inne
osina

pon. – niedziela

9.00 – 17.00

Pbo – GRiNbUD sp. z o.o. 
w Nowogardzie 
zatrudni 

operatora z uprawnieniami 
na koparko – ładowarkę. 
Wynagrodzenie do uzgodnienia. 

Telefon kontaktowy 091 579 2630 
lub 695 628 830.

reklama

sławomir Kucal
Jedyny kandydat do senatu 

z Nowogardu.
Przyjaciel ludzi i lasu. 

Człowiek wielkiej energii 
i serdeczności. 

Popierany przez 
Stowarzyszenie Forum 

Rozwoju Gospodarczego 
Ziemi Nowogardzkiej 

oraz Cech Rzemieślników 
i Przedsiębiorców 

z Nowogardu.

Przedwyborcze refleksje cz.3 1) Być może moje krytyczne uwa-
gi były w tym cyklu niekiedy zbyt 
ostre, ale jest to publicystyka, której 
celem jest sprowokowanie dyskusji 
na argumenty, której w tej krótkiej 
kampanii zbyt mało. Najgorszy 
wybór, który mógłby się odbyć, to 
wybór na podstawie dobrze nieste-
ty się mających plotek. A plotkują 
nie tylko wyborcy, ale zwłaszcza 
politycy. 

2) Mam jednocześnie świado-
mość, że dopóki nie będzie zmia-
ny ordynacji na większościową 
jesteśmy poniekąd wszyscy trochę 
skazani na uczestnictwo w partyj-
nej licytacji i siłą rzeczy meryto-
ryczna wartość debaty wyborczej 
traci. Traci także jakość wyborów 
– wybierajmy więc, nawet w tych 
warunkach, przede wszystkim ludzi, 
zapoznajmy się z ich dokonaniami i 
zamierzeniami.

Oczywiście na LiD ani na PSL 
głosować nie będę. Z pierwszymi 
walczyłem całe życie, a drudzy, 
moim zdaniem, nie wyzwolili się 
dotąd, mimo formalnej odrębno-
ści, z mentalnej zależności wobec 
byłych protektorów, czyli PZPR-
owskich komunistów.

Marek Słomski
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„Jedynie miłość nadaje sens życiu.
Dlatego im bardziej zdolni będziemy do

 miłości, tym bardziej sensowne 
będzie nasze życie.”

Hermann Hesse

Z okazji 15 rocznicy ślubu
Joannie i Jackowi
FLoRKoWsKim

zdrowia, szczęścia 
i spełnienia marzeń 

życzą
rodzice z Agatą 

i ciocia Hania z rodziną

Pamiętamy o Papieżu
Nowogardzianie w imponujący sposób uczcili rocznicę inauguracji pon-

tyfikatu Jana Pawła II.

Obchody Dni Papieskich w na-
szym mieście rozpoczęły się czu-
waniem modlitewnym w kościele 
pw. Wniebowstąpienia Najświętszej 
Marii Panny. W sobotę z tej okazji 

wykazać się mogli młodzi miłośnicy 
piłki nożnej. W hali sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 1 odbył się turniej 
dla ministrantów i nie tylko „A Lolek 
stał na bramce...”. Najbogatszy pro-

gram miał trzeci dzień uroczystości 
czyli niedziela. W sali widowiskowej 
Nowogardzkiego Domu Kultury wy-
stąpił znany doskonale wielu miesz-
kańcom naszego miasta „Gospel 
Szczecin Choir.”. Tuż po koncercie 
ulicami Nowogardu wyruszyła proce-
sja światła eskortowana przez policję. 
Po dotarciu na dziedziniec kościoła 
pw. św. Rafała Kalinowskiego na 
liczną grupę jej uczestników czekał 
fascynujący spektakl nowogardzkie-
go teatru Ognia „Fan”. Widowiskowe 
występy młodych artystów, którym 
towarzyszyła znakomicie dobrana 
muzyka przerywane były cytatami 
z homilii Karola Wojtyły. Około 
godziny 21.00 zebrani zaintonowali 

SP 3

Wystawa w rocznicę wyboru 
Jana Pawła ii na Papieża

W dniach 15 i 16 października w 
naszej szkole będzie można oglądać 
wystawę poświęconą Ojcu Świętemu 
Janowi Pawłowi II. Wystawa została 
przygotowana przez katechetów w 
związku ze świętem państwowym 
obchodzonym w dniu 16 październi-
ka, w rocznicę (16.10.1978) wyboru 
Arcybiskupa Krakowskiego Karola 
Wojtyły na głowę kościoła katoli-
ckiego. Święto to zostało ustanowio-
ne decyzją Sejmu Rzeczpospolitej 
Polskiej ustawą z dnia 27 lipca 2005 
roku  „w hołdzie największemu au-
torytetowi XX wieku człowiekowi, 
który sięgając do źródeł chrześ-
cijaństwa uczył nas solidarności, 

odwagi i pokory”. „Jego pontyfikat 
zmienił bieg dziejów świata w każ-
dym jego wymiarze. Ustanowienie 
takiego dnia będzie wyrazem dumy, 
że tego wielkiego humanistę, czło-
wieka o głębokiej wiedzy i kulturze 
ukształtowała polska tradycja” 
- czytamy w uzasadnieniu ustawy. 
Mam nadzieję, że rocznicę wyboru 
Papieża Polaka każdy z nas poświęci 
na zadumę oraz że będzie to czas 
refleksji nad nauką Jana Pawła II,  
a przygotowana wystawa zachęci 
do tego i wprowadzi w odpowiedni 
klimat.

ET

W sali widowiskowej Nowogardzkiego Domu Kultury wystąpił 
„Gospel Szczecin Choir.”

nieśmiertelną „Barkę.”
Dni Papieskie zakonczyły się wczo-

raj występem Wrocławskiej Grupy 
Estradowej „Aja 0 Kalambur” pt. 
Człowiek w bieli. Polak na świątyni 
Piotrowej”.

Przez te wszystkie dni w naszych 
kościołach wierni modlili się o 

szybką beatyfikację Jana Pawła II a 
wolontariusze zbierali datki na Fun-
dację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, 
która funduje stypendia dla zdolnej, 
lecz pochodzącej z ubogich rodzin 
młodzieży.

Ag

Ulicami Nowogardu przeszła procesja światła

Na dziedzińcu kościoła pw. św. Rafała Kalinowskiego odbył się spektakl 
nowogardzkiego teatru Ognia „Fan”.
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Urząd miejski w Nowogardzie 
Pl. Wolności 1

72-200 Nowogard

ogłasza nabór na wolne stanowisko referenta 
w Wydziale Finansowo-Budżetowym 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

osoba zainteresowana powinna spełniać następujące warun-
ki:

• spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomic-

zne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia 
magisterskie lub podyplomowe studia ekonomiczne,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną 
i posiada co najmniej dwuletni staż pracy w księgowości,

• znajomość przepisów prawa - w szczególności ustawy o 
samorządzie gminnym, ustawy o rachunkowości, ustawy o fin-
ansach publicznych w zakresie konstruowania i wykonywania 
budżetu, sprawozdawczości budżetowej oraz ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych,

• posiada znajomość obliczania wynagrodzeń i innych świadczeń 
ze stosunku pracy,

• umiejętność biegłej obsługi komputera,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
• obywatelstwo polskie,
• ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni 

praw publicznych.,
• nie była karana.
Wymagane dokumenty:
• życiorys (CV),
• kwestionariusz osobowy,
• list motywacyjny,
• dokumenty potwierdzające wykształcenie,
• dokumenty potwierdzające staż pracy,
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

zatrudnienia na ww. stanowisku wystawione od lekarza pierwszego 
kontaktu,

• oświadczenie o niekaralności,
• oświadczenie o treści „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do 

czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych os-

obowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych os-
obowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie 
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy przesłać w zamkniętych, 
opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: „nabór na stanow-
isko referenta w Wydziale Finansowo-Budżetowym”, na adres: Urząd Miejski w 
Nowogardzie, Pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard lub złożyć osobiście w  pok. Nr 
10 w terminie do dnia 26 października 2007 r. (w przypadku przesyłki pocztowej 
ważny jest dzień dotarcia do Urzędu – data nadania nie ma znaczenia). Wyklucza 
się możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą 
rozpatrywane.

Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Skarbnik Gminy Marcin 
Marchewka nr tel. (091) 3926200 lub 201.

Urząd Miejski zastrzega zatrudnienie wybranego kandydata na czas próbny, a 
następnie na czas określony i nie określony. 

Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne 1.800 zł. brutto.
Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biule-

tynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

KURy NiosKi
1,5 roczne  

Wyprzedaż!!!
Gospodarstwo Drobiarskie

żabowo 13
Tel. 091 39 106 66

elektryka 
samochodowego-mechanika 

zatrudnię 
w serwisie Seata

tel. 603-742-034

Zużyte baterie można 
przynosić do siedziby 

Celowego Związku 
Gmin R-XXI 

ul. Wojska Polskiego 
3 Budynek (RCP) 
72-200 Nowogard

PRomoCJA!
CEBULE KWIATOWE 

oD 20 GRosZy
Centrum Ogrodnicze 

„GWARANT”
ul. Wojska Polskiego 54

reklama reklama

burmistzr nagrodzi nauczycieli
W miniony piątek w sali Urzędu Stanu Cywilnego odbył się obchody 

Dnia Edukacji Narodowej. Z tej okazji burmistrzowie wraz kierownikiem 
Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu  spotkali się z nowogardzkimi 
nauczycielami.

Najwazniejszym punktem tego 
spotkania było wręczenie nagrody 
burmistrza dyrektorom i nauczycie-
lom szkół i placówek oświatowych 
gminy Nowogard. Nagrody za 
sprawne kierowanie placówką otrzy-
mali dyrektorzy szkół i placówek z 
terenu miasta i gminy Nowogard. 
Natomiast nagrody za szczególne 
osiągnięcia w pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej otrzy-
mali nauczyciele: Joanna Dzikowska 
– nauczycielka wychowania fizycz-
nego w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących w Nowogardzie; Elżbieta Flis 
– nauczycielka matematyki w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Nowogardzie, 
Róża Górczewska – nauczycielka 
nauczania zintegrowanego w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Nowogardzie, 
Alina Klimaszewska – nauczyciel-
ka wychowania przedszkolnego w 

Przedszkole nr 1 w Nowogardzie, 
Anna Kowalczyk – Krzywania – na-
uczycielka historii w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Nowogardzie, Bożena 
Krawczyk – nauczycielka języka 
polskiego w Publicznym Gimnazjum 
nr 1 w Nowogardzie, Andrzej Nowak 
– nauczyciel wychowania fizycznego 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących, 
Romualda Rucińska – nauczycielka 
przyrody w Szkole Podstawowej nr 1 
w Nowogardzie, Beata Siedlecka – na-
uczycielka nauczania zintegrowanego 
w Szkole Podstawowej nr 4 w Nowo-
gardzie, Lidia Tatara – nauczycielka 
nauczania zintegrowanego w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Nowogardzie.

Wszystkim pedagogom gratuluje-
my i jeszcze raz składamy najserdecz-
niejsze życzenia z okazji ich święta.

Ag

Leszek Becela otrzymuje nagrodę z rąk burmistrza 
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Już miesiąc działają kompu-
tery, które szkoła otrzymała w 
ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Dzięki temu zmie-
niło się wyposażenie pracowni 
komputerowej (15 stanowisk), 
czytelni multimedialnej (4 sta-
nowiska) oraz mobilnego ze-
stawu multimedialnego (laptop 
i projektor). Poprzedni sprzęt 
doposaży gabinety przedmioto-
we (np. biologiczny, pracownię j. 
angielskiego). W czytelni i pra-

cowni uczniowie mogą się przy-
gotowywać i zdawać egzamin 
w ramach ECDL (Europejski 
Certyfikat Umiejętności Kom-
puterowych), gdyż  nauczyciel 
Leszek Łuka jest egzaminatorem 
ECDL.

  Zadaniem Europejskiego 
Funduszu Społecznego jest 
udzielanie wsparcia na rzecz roz-
woju sfery zatrudnienia poprzez 
promowanie zachowań przy-
czyniających się do zwiększenia 
szans zatrudnienia, warunków 
dla przedsiębiorczości wyrówny-
wania szans oraz inwestowania w 
zasoby ludzkie.

   Główne cele projektu to:
- praktyczne możliwości rea-

lizacji Priorytetu 2 Sektorowego 
Programu Operacyjnego Roz-
woju Zasobów Ludzkich (“Roz-
wój społeczeństwa opartego na 
wiedzy”) w polskim systemie 
edukacyjnym 

- podnoszenie jakości i dostęp-
ności kształcenia poprzez pro-
mocję wykorzystania nowoczes-
nych technologii w oświacie

- pomoc w rozwoju nowoczes-
nej struktury teleinformatycznej 
szkół i placówek oświatowych 

niezbędnej do: 
wspierania sy-
stematycznego 
procesu dosko-
nalenia nauczy-
cieli, którzy są 
częścią kadr no-
woczesnej go-
spodarki, pro-
mocji ustawicz-
nego kształce-
nia się uczniów, 
nauczycieli, a 

także społeczności lokalnej,  
wspierania realizacji zadań szko-
ły zapisanych w podstawie pro-
gramowej różnych przedmiotów, 
zwiększenia stosowania wizuali-
zacji w procesie dydaktycznym 
poprzez dostarczenie mobilnego 
zestawu multimedialnego (kom-
puter przenośny i wideoprojek-
tor),  upowszechniania różnych 
metod kształcenia na odległość, 
wyrównywania szans edukacyj-
nych młodzieży niezależnie od 
miejsca zamieszkania i statusu 
majątkowego,  wspierania in-
tegracji młodzieży w aspekcie 
różnic kulturowych, sprawności 
fizycznej i intelektualnej. 

   Pracownie dla szkół ponad-

gimnazjalnych mają za zadanie 
przygotowanie uczniów do życia 
w globalnym społeczeństwie 
informacji poprzez zapewnienie 
możliwości korzystania z techno-
logii informacyjnej i komunika-
cyjnej w uczeniu się i rozwiązy-
waniu problemów, umożliwienie 
realizacji zadań szkoły wynika-
jących z nauczania technologii 
informacyjnej, informatyki i 
innych przedmiotów,  wdrażanie 
uczniów do samokształcenia i 
samodzielnego poszukiwania 
informacji oraz promowanie 
różnych form komunikacji z wy-
korzystaniem lokalnej i globalnej 
sieci komputerowej, umożliwie-
nie uczniom, nauczycielom i 
środowisku lokalnemu dostępu 
do Internetu poza systemem 
lekcyjnym.  pomoc w pracy 
wychowawczej szkoły poprzez 
wspieranie procesów integracji 
uczniów,  podniesienie jakości 
edukacji w kontekście możliwo-
ści wynikających z członkostwa 
w UE, promowanie wykorzysta-
nia technologii informacyjnej w 
nauczaniu innych przedmiotów 
w różnych wariantach organiza-
cyjnych (lekcje w pracowni kom-
puterowej, lekcje poza pracownią 
z wykorzystaniem komputera 
przenośnego i projektora), pro-
mowanie w społeczności szkol-
nej różnych form kształcenia 
ustawicznego,  wyjście naprzeciw 
potrzebom kształcenia specjali-
stów z dziedzin informatycznych 
dyktowanym przez rynek pracy,  
usprawnienie komunikacji w 
systemie oświaty.

(Basiula)

Ulica Traugutta 
wyremontowana

Zakończono remont ulicy Traugutta. W piątek 
oddano ją do użytku.

Remont ulicy Traugutta był kolejnym etapem 
kompleksowego planu odnowy i modernizacji 
ulic i chodników w naszym mieście. W ubiegłym 
roku zmodernizowana została ulica Wileńska oraz 
odcinek ul. J. Dąbrowskiego, który był w bardzo 
złym stanie technicznym. Zakres wykonanych 
robót na ul. R. Traugutta obejmował frezowanie 
istniejącej nawierzchni bitumicznej, wyrównanie  
podbudowy i wykonanie nowej nawierzchni asfal-
towej na odcinku 300 m., wykonanie  chodników 
i wjazdów do posesji z kostki betonowej o łącznej 
powierzchni 990 m2. Całkowita wartość inwestycji 
357 538,18zł. Wykonawcą robót wyłonionym w 
przetargu nieograniczonym było-Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych S.A. z Nowogardu.

Ag

SP 3

obchody święta 
edukacji 
Narodowej

Dnia 12 października 2007 r. w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Nowogardzie miał miej-
sce uroczysty apel z okazji Święta Edukacji 
Narodowej. 

Uczniowie recytując, śpiewając i tańcząc dzię-
kowali nauczycielom za naukę, wychowanie i trud 
włożony w proces kształcenia. Gromkimi brawami 
kończyły się scenki humorystyczne z życia szkoły. 
Akademię przygotowali uczniowie klas IV i V 
pod opieką nauczycieli: mgr Arlety Bartosik i mgr 
Beaty Zagórskiej. Dekorację przygotował Edward 
Tychoniec wraz z uczniami. Na zakończenie do-
niosłej uroczystości, głos zabrał dyrektor szkoły 
- mgr Piotr Kazuba, podziękował nauczycielom i 
pracownikom oświaty, składając życzenia pomyśl-
ności i samych sukcesów w życiu zawodowym oraz 
osobistym.

(inf. własna)

Nowa pracownia multimedialna w i Lo

Nowa pracownia w I LO

Nietypowa lekcja historii
W Szkole Podstawowej w Żabowie odbyła się nietypowa lekcja 

historii. Uczniowie obejrzeli spektakl „Od Mieszka I do Bolesława 
Krzywoustego, czyli podróże przez Polskę pierwszych Piastów”. 

Treść tej żywej lekcji historii 
obejmowała informacje dotyczące 
kultury duchowej i materialnej 

dawnych Słowian. Aktorzy przy-
bliżali okres między rokiem 965 
a 1138 z wykorzystaniem tekstu 

mówionego, 
opartego na 
przekazach 
k r o n i k a r -
skich i ikono-
graficznych. 
S p e k t a k l 
zawierał ele-
menty inter-
a k t y w n e  a 
współpraca 
a k t o r ó w  z 

dziećmi polegała na przypomi-
naniu i utrwalaniu w bardzo 
przystępnej formie informacji z 
okresu wczesnego średniowiecza. 
Program przedstawienia zawierał 
ponadto pokazy walk wojów śred-
niowiecznych w strojach i uzbro-
jeniu, właściwych temu okresowi. 
Widzowie mieli również możli-
wość bezpośredniego kontaktu z 
replikami przedmiotów używa-
nych w Polsce pierwszych Piastów.
Autorami scenariusza są osoby 
ściśle związane z Drużyną Wojów 
Słowiańskich “Dąb Pomorza” z 
Torunia.   Ciekawostką jest rów-
nież udział osób prowadzących w 
ekranizacji książki “ Stara baśń”.

(inf. własna).
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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, rafał nizioł, 
Jagoda Dawidson.
Pomoc merytoryczna:małgorzata łuka.

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz ze środków budżetu państwa 

 

ZDARZYŁO SIĘ W SZKOLE...

Wybory do samorządu Uczniowskiego
 

Pierwszego października 2007 roku w naszej szkole odbyły się wybory do 
Samorządu Uczniowskiego. Udział w nich wzięło 268 uczniów. Najwięcej 
głosów zdobyli następujący kandydaci:1.Krzysztof  Krzemiński – prze-
wodniczący Samorządu

2. Jolanta Brylak – opiniowanie
3. Piotr Kapczyński – sekcja kulturalno-rozrywkowa
4. Przemysław Wodnicki – sekcja kulturalno-rozrywkowa 
5. Gracjan Golema 
6. Dariusz Pędziszczak
7. Basia Zdun 
8. Iwan Karaś  
9. Piotr Tamborowski
10. Kamila Pawłowska
12. Przemysław Skorupa Gratulujemy i życzymy owocnej pracy oraz sa-

mych sukcesów w roku szkolnym 2007/2008.

Dzień edukacji Narodowej w ZsP
Uroczysty apel przygotowali ucznio-

wie klasy II TŻ wraz z wychowawczynią 
Panią Dorotą Bondarowicz. Aby uświet-
nić tegoroczny Dzień Edukacji Narodo-
wej postanowili (na wzór Amerykańskiej 
Akademii Filmowej) przyznać i wrę-
czyć najlepszym nauczycielom Oskary. 
Nauczyciele typowani byli w trzynastu 
specjalnych kategoriach. Każdy uczeń 
dobrowolnie wybrał nauczyciela. Zwy-
cięzcy to osoby, które w danej kategorii 
uzyskały największą liczbę głosów. Gło-
sowanie było anonimowe i brali w nim 
udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. 
Oczywiście oprócz tych, którzy w dniu 
głosowania byli akurat na wagarach. No 
cóż, stracili jedyną okazję, aby oddać głos 
na ulubionego nauczyciela. 

Są wśród nas nauczyciele,  którzy 
przekazują swoją wiedzę głosem bar-
dzo donośnym. Dzięki temu mają zna-
komity posłuch, a informacje łatwiej 
docierają do naszych szarych komórek.  
Nawet wtedy, gdy pojemnik na te szare 
komórki, czyli uczniowska głowa, znajduje 
się na drugim końcu klasy. Nauczyciela, 
którego słychać wszędzie, postanowili-
śmy uhonorować Oskarem „mikrofon 
Roku”. Otrzymała go Pani Anna Zamara. 
Śmiech to zdrowie – ta dewiza powinna 
towarzyszyć nam na co dzień. W naszej 
szkole są nauczyciele, którym bez względu 
na czas, miejsce i okoliczności, zawsze 
dopisuje humor. To pozwala także nam 
zachować pogodę ducha, nawet w trud-
niejszych chwilach. Jednego spośród nich 
nagrodziliśmy Oskarem „ żartowniś 
Roku”. Jest nim Pan Zdzisław Kostrzewski. 
Punktua lność  to  j edna z  ważnie j -

szych zalet. Jest bardzo ceniona wśród 
wszystkich ludzi. Nagradzamy ją Oska-
rem „szwajcarski zegarek”. Zwycięz-
cą została Pani Aniela Majkowska. 
Każdego dnia napotykamy na swojej dro-
dze większe lub mniejsze problemy. Są 
nauczyciele, którzy potrafią swoim po-
stępowaniem rozładować napiętą sytu-
ację i powodują, że świat staje się coraz 
bardziej znośny. Takiego nauczyciela na-
grodziliśmy Oskarem „Luzak Roku”. W 
tej kategorii wygrał Pan Jerzy Ostasz. 
Właściwe przekazywanie wiadomości 
przez profesora, to podstawa dobrej edu-
kacji. W naszej szkole każdy nauczyciel 
potrafi dzielić się swoją wiedzą, ale są 

wśród nich tacy, którzy robią to w sposób 
szczególnie skuteczny. Takiego nauczyciela 
uhonorowaliśmy tytułem „Złoty Wykła-
dowca”. Została nim Pani Sylwia Antczak. 
Uśmiech zdobi człowieka i jest bardzo po-
trzebny w codziennym życiu. Pozwala zacho-
wać twórczy optymizm i pogodę ducha. W 
dodatku nic nie kosztuje. Nauczyciela, które-
mu uśmiech zawsze towarzyszy  w codzien-
nej pracy, nagrodziliśmy Oskarem „Gorący 
uśmiech”. Zdobyła go Pani Małgorzata Łuka. 

Są wśród nauczycieli osoby, które świetnie 
przekazują wiadomości, mówiąc przy tym 
sporo, oczywiście z wielką korzyścią dla nas. 
Zdzierają sobie gardła, nadwerężają zdrowie, 
aby przekazać nam jak najwięcej wiedzy. Ta-
kiej osobie wręczyliśmy „Złotą Katarynkę”. 
Bezapelacyjnie otrzymała ją Pani Ewa Balov. 
”Przychodzę do nowej szkoły, w której będę 
uczył. Postaram się zrobić to jak najlepiej 
i z jak największą korzyścią dla uczniów. 
Mam nadzieję, że będę przyjacielem moich 
wychowanków” – tak może myśleć na-
uczyciel wchodzący w progi nowej szkoły. 
Jeśli to, co myśli, uda mu się wprowadzić 
w czyn, to otrzyma Oskara za „Debiut 

Roku”. Zdobył go Pan Marcin Karpiel.  
Ten szyk, ta sylwetka, ta uroda – najpiękniejsi 
nauczyciele naszej szkoły, czyli miss i mister. 
Oskar został wręczony: Miss Pani Mirosła-

wa Szymaniak, Mister Pan Marcin Wolny.  
Niektórzy mówią i piszą, piszą i mó-
wią, znów piszą – i tak tablica za tabli-
cą. Skrupulatnie kreślą znaki graficzne. 
Niekiedy wolno, niekiedy się spieszą, ale 
zawsze w piśmie wiedzę utrwalić muszą. 
Niezłomnego nauczyciela pisarczyka na-
grodziliśmy Oskarem „Złoty Pazurek”. 
Otrzymała go Pani Dorota Bondarowicz.  
Podobno nie szata zdobi człowieka. Ale, 
jak Cię widzą, tak Cię piszą. Dlatego po-
stanowiliśmy nagrodzić najbardziej szy-
kownego i eleganckiego nauczyciela Oska-
rem „Złote Lusterko”. W tej kategorii, 
Oskara otrzymała Pani Ewa Regina Krzak.  
Kiedy rozpoczynaliśmy naukę w tej szkole, 
każdy z nas trochę się bał. Był to strach przed 
nowym otoczeniem i nowymi nauczycie-
lami. Aż nagle wśród spracowanych osób 
pojawiła się ta jedna, jedyna. Nauczyciela, 
który jest przyjacielem uczniów, posta-
nowiliśmy nagrodzić Oskarem „bratnia 
Dusza”. Zdobył go Pan Zbigniew Ceranka.  
Są nauczyciele, którzy mają przeróżne talen-
ty. Najlepiej wychodzi im jednak śpiew. Znają 
wszystkie utwory, a co najważniejsze potrafią 
je wspaniale wykonać. Takiego nauczyciela 
nagrodziliśmy Oskarem „Złoty słowik”. 
Otrzymała go Pani Anna Durniewicz.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

HoRosKoP
bARAN – W najbliższym czasie hu-

mor będzie Ci dopisywał. Gwiazdy wróżą 
przypływ pozytywnej energii na dłużej. 
Korzystaj z tego, bo nigdy nie wiesz, 
ile będzie trwać sielanka. Jak na razie, 
mamy dla Ciebie tylko jedną radę: baw 
się życiem!

byK – Będziesz teraz zupełnie inaczej 
odbierany przez społeczeństwo. Trochę 
zszargano Twoją reputację, ale przecież 
wiesz, że prawda zawsze zwycięża. Tak 
będzie też w Twoim przypadku.

bLiŹNiĘTA – Jesteś teraz niezwykle 
rozchwytywany. Wszyscy chcą spędzać 
z Tobą czas. Najgorsze jest jednak to, że 
Ty sam nie wiesz czego chcesz. Musisz 
się jakoś zdecydować i poświęcić jedno 
dobro, na korzyść drugiego.

RAK – Brakuje Ci pomysłów na życie? 
Przestań się tym zamartwiać. Kiedy w 
końcu zakończysz o tym myśleć, nie-
spodziewanie znajdziesz też koncepcje. 
Sam najlepiej wiesz, że jesteś niezwykle 
kreatywny, więc z całą pewnością nie 
będziesz się długo nudził. 

LeW – To będzie szczęśliwy tydzień. 
Gwiazdy wróżą przypływ gotówki i 
świetną zabawę. W końcu znajdziesz 
czas dla przyjaciół. Spędzicie naprawdę 
niezapomniane chwile we własnym to-
warzystwie.

PANNA – Nie bądź materialistą. 
Przecież nie wszystko jest na sprzedaż. 
Postaraj się trochę i spróbuj sam jakoś 
poradzić sobie ze zdobyciem szacunku. 
Respekt w oczach innych nie zmieni w 
Twoim przypadku wiele, ale przyda Ci 
się na przyszłość.

WAGA – Rozkwitnie Twoje życie to-
warzyskie. Będziesz idealnie dogadywać 
się z bliskimi i przyjaciółmi. Skorzystaj 
z zaproszenia na wspólny wypad w to-
warzystwie znajomych. Już dawno nie 
próbowałeś się zrelaksować

sKoRPioN – Nie przesadzaj z adre-
naliną. Wypełnia Cię pozytywna energia, 
ale to przecież nie jest powód, aby ryzy-
kować nawet życiem. Weź się w garść i 
zanim cokolwiek zrobisz, przemyśl swoje 
postępowanie.

sTRZeLeC – Zbyt często się zamy-
ślasz. Skupiasz się na rzeczach niepo-
trzebnych. Zaczynasz odpływać w krainę 
marzeń w zupełnie nieodpowiednich 
do tego warunkach oraz momentach. 
Spróbuj skoncentrować się na sprawach 
pożytecznych. 

KoZioRożeC – Wydaje Ci się, że 
nikomu do niczego nie jesteś potrzebny. 
Zaczynasz się w sobie zamykać. Jednak 
zdajesz sobie sprawę z tego, że trochę 
wyolbrzymiasz fakty. To, że przyjaciel z 
jakiegoś powodu odwołał spotkanie, nie 
świadczy o tym, że nie chce Cię znać. 

WoDNiK – Śmiech to zdrowie! 
Przypomnij sobie ten czas, kiedy właśnie 
to było Twoją dewizą. Ludzie tęsknią za 
Twoim uroczym uśmiechem, więc nie 
ukrywaj go pod miną wiecznie obrażo-
nego na świat pesymisty. Nie pasuje Ci 
ta maska!

Ryby – Jak nikt inny, potrafisz 
rozładować napiętą sytuację. Wiesz co 
powiedzieć w danej chwili i nie wahasz 
się wtedy, gdy musisz stanąć po jednej ze 
sprzeczających się stron. Potrafisz wyra-
zić własne zdanie, a to się chwali.
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P.U.H. grUnD-maX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

Firma Ksm Trading 

zatrudni 
handlowca 
do pracy w biurze.

Wymagana biegła znajomość 
języka angielskiego 

i obsługi urządzeń biurowych.

Prosimy o kontakt osobisty
 lub telefoniczny

Ksm Trading
ul. Nadtorowa 14 c

Tel. 091 39 27 113, 0604 24 90 72.

Firma handlowa branży elektrotechnicznej 

zatrudni pracowników
na stanowisku:

- kierownik sklepu
- sprzedawca

W nowym sklepie w Nowogardzie. Oferty przesyłać na adres:

TWN Sp. z o.o.
71-004 Szczecin

ul. Cukrowa 10 „i”

Akademia europejska
w Kulicach

poszukuje
seKReTARKi

Język niemiecki pożądany.
Pisemne oferty prosimy kierować na 

adres Akademii:
Nowogard, Kulice 24

Zarząd Koła PZW TĘCZAK 
informuje członków koła, że dnia 28.10.2007 r. 

organizujemy zawody wędkarskie spławikowe.
Zawody odbędą się na kanale Świniec w Trzebieszewie.

Zapisy w kiosku wędkarskim na Placu Wolności 
do dnia 26.10.2007 r.

Startowe wynosi 10 zł.

Wyjazd o godz. 6.00 z Placu Wolności.
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OG£OSZENIA drObNE
NieRUCHomoŚCi

• Zamienię mieszkanie własnoś-
ciowe 3 pokojowe w bloku plus 
garaż na dom w Nowogardzie z 
dopłatą. 091 39 21 985.

• Kupię dom w Nowogardzie 
może być połowa lub piętro. 
607 066 425.

• Kupię kawalerkę. Tel. 
691 466 449.

• Do wynajęcia stoiska handlowe. 
604 97 71 44.

• Kupię dom w Nowogardzie, poło-
wę lub piętro. Tel. 606 265 333.

• Sprzedam mieszkanie czteropo-
kojowe o powierzchni 67,7 m kw 
w bloku przy ul. 15 Lutego. Tel. 
0605 423 085 po godz. 15.00.

• Wynajmę rusztowanie elewacyj-
ne, 200 m kw, robocze, 40 gr m 
kw. Tel. 0604 154 316.

• Karsk – sprzedam stodołę muro-
waną. Cena do uzgodnienia. Wia-
domość Karsk 35 A.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 poko-
jowe, 104 m kw. Tel. 602 474 266.

• Poszukuję do wynajęcia po-
mieszczenie magazynowe. Tel. 
513 913 500.

• Poszukuję do wynajęcia garażu na 
ul. Zamkowej. 0513 164 203.

• Sprzedam mieszkanie 100 m kw 
na wsi z ogrodem, w Błądkowie. 
Tel. 600 695 546.

• Poszukuję garażu do wynajęcia ul. 
Poniatowskiego, Gryfitów, 15 Lu-
tego. Tel. 604 823 060.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
75 m kw, parter, blok, 100 m od je-
ziora + garaż. Tel. 504 124 829.

• Małżeństwo z dzieckiem poszuku-
je mieszkania 2 lub 3 pokojowego 
do wynajęcia. Tel. 607 934 481, 
508 827 361.

• Trzypokojowe, 63 m kw, parter, 
cegła, okna PCV, co gazowe, cen-
trum Nowogardu, cena do uzgod-
nienia – sprzedam. Tel. 0697 
770 237.

• Poszukuję kawalerki do wynaję-
cia. Proszę dzownić po 16.00, tel. 
0500 197 458.

• Wynajmę pokój jednej osobie z 
dostępem do kuchni i łazienki. 
Tel. 782 490 154.

• Poszukuję do wynajęcia ga-
rażu na ul. Poniatowskiego. 
694 979 007.

• Wydzierżawię pomieszczenie z 
kanałem na warsztat. Tel. kont. 
0694 484 485.

• Sprzedam działki budowlane na 
terenie miasta Nowogard. Tel. 
510 727 667 po godz. 19.00

• Sprzedam dużą kawalerkę. Dzwo-
nić wieczorem 091 39 14 802.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 po-
kojowe, nowe budownictwo, 
Wiejska 40 m kw, w pełni umeb-
lowane, wysoki standard, 600 
zł + opłaty, kaucja. Tel. 0785 
027 845.

• Kupię działkę budowlaną. Tel. 
605 820 330.

moToRyZACJA
• Sprzedam radio cd samochodo-

we PIONEER DEH-30 MP, MP3, 
pilot 4x50 W, gwarancja nowe + 
głośniki x 4 samochodowe. Cena 
kompletu  690,00 zł. Tel 0605 
522 340. 

• Sprzedam BMW E36, 2,5 TD, 
1995 r., elektryczne szyby, klima-
tyzacja, skóra, cena 9800 zł – do 
negocjacji. Tel. 604 796 025.

• Sprzedam Renault Clio, 1992/97, 
niebieski metalik, centralny za-
mek. Cena do uzgodnienia. Tel. 
512 335 172.

• Sprzedam VW Golf III kombi, 
1994 r., niebieski metalik, 1,8, 
cena 6 tys. zł do uzgodnienia. 
607 777 954.

• Sprzedam komplet alum-
felg rozmiar 15 195 x 45. Tel. 
696 116 744.

• Sprzedam Simson SR, rok prod. 
1988, cena 1900 zł. Tel. 0605 
882 110.

RoLNiCTWo
• Ferma drobiu boguszyce 13 kupi 

słomę w kostkach. Minimalna 
ilość 1000 szt. Tel. 091 39 106 54, 
0502 276 902.

• Ferma drobiu boguszyce 13 
sprzeda ładowarkę czołową Kra-
mer 312. Tel. 091 39 106 54.

• Ciągnik Zetor 7245 z przednim 
napędem w dużej kabinie, ko-
siarka rotacyjna stan dobry. Tel. 
660 010 540.

• Sprzedam ziemniaki Bryza oraz 
sadzeniaki Bryza kl. B. Andrzej 
Sawicki, Olchowo. Tel. 091 39 
21 595.

• Sprzedam prosiaki. 606 312 832.
• Sprzedam dwie jałówki 1,5 roczne 

po dobrych krowach. 091 39 106 
87.

• Sprzedam zboże. 88 7590 736.
• Sprzedam prosiaki, warchla-

ki i maciory prośne. Tel. 091 39 
17 366.

• Sprzedam ziemniaki i kombajn 
zbożowy. Tel. 091 39 18 307.

UsŁUGi
• Malowanie, montaż paneli pod-

łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• Profesjonalne strony interneto-
we na indywidualne zamówienie 
– szybki czas realizacji, faktury 
VAT. 0605 522 340.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DyWANoPRANie. 0604 
373 143.

• Transport, przeprowadzki – 
0604 516 451.

• Tipsy – tanio i profesjonalnie + 
parafina. 504 589 679.

• NAPRAWA sPRZĘTU RTV 
Kosmalski, Nowogard Ponia-
towskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

•  Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.
• sprzątanie biur i mieszkań. 0604 

373 143.
• Pranie tapicerki samochodowej 

(osobowe, busy, ciężarowe, TiR-
y). Tel. 0604 373 143.

• Pożyczki. 503 037 506.
• Usługi hydrauliczne. 600 382 214, 

091 39 79 109.
• MASAŻ I AKUPRESURA – wizy-

ty po uzgodnieniu terminu i go-
dziny z pracownikiem Gabinetu 
Kosmetycznego w Nowogardzie, 
ul. Zielona 3, tel. 091 39 20 714. 
Możliwośc dojazdu do klienta.

• Gabinet kosmetyczny: tipsy, pedi-
cure, henna. Tel. 697 408 391.

• Kompleksowe i profesjonalne 
usługi hydrauliczne w zakresie 
instalacji c.o., wod. kan., gaz. 
Tel. 0697 914 690, 0508 055 569.

• Tipsy żelowe – tanio – 
609 464 332.

• Artystyczne malowanie pokoi, 
pokoi dziecięcych. Tel. 66 77 
84 333.

• Usługi elektryczne. Szybko, facho-
wo, tanio. Tel. 660 171 386.

• spulchnianie gleby glebogryzar-
ką działkowiczom oferuje inży-
nier rolnik, cena 0,50 zł/ 1 m kw 
powierzchni – do uzgodnienia. 
Tel. kom. 600 653 124.

PRACA
• FiRmA bARTeK-Domet za-

trudni magazyniera. Tel. 091 579 
02 63.

• Restauracja „Przystań” zatrudni 
kucharza – dobre warunki pła-
cowe. Tel. 091 39 20 221.

• Firma PPUH Giejbo Goleniów 

zatrudni mechanika samocho-
dów osobowych. Tel. 606 948 278, 
091 407 33 07.

• Poszukuję ludzi do prac ogól-
nobudowlanych, tylko poważne 
oferty. 607 083 845, 691 46 10 22.

• Restauracja przy stacji paliw w 
Olchowie zatrudni sprzątaczkę. 
Tel. 091 39 20 733.

• Zatrudnię do systemu ociepleń. 
Tel. 605 115 064.

• Przyjmę osobę do opieki nad 2 
letnim dzieckiem. 509 964 622.

• Przyjmę osobę do pracy z pr. jaz-
dy kat. B i C. Tel. 602 347 305, 091 
39 23 792. 

iNNe
• GRZeJNiKi c.o., panelowe, 2-

płytowe, do mieszkania, domku, 
różne rozmiary, także nietypo-
we, nowe i używane. Tel. 091 46 
00 518 lub 0501 446 467.

• JUNKeRsy gazowe, do kuchni, 
łazienki, wersja świeczkowa lub 
elektroniczna na gaz ziemny lub 
propan, cena od 400 zł. Tel. 091 
46 00 518 lub 0501 446 467.

• eLeKTRyCZNe przepływowe 
podgrzewacze wody – 380 V, 
firmy AeG, Vaillant moc 18-21 
kw, małe gabaryty, idealne do 
domku, baru, cena od 150 zł. Tel. 
091 469 03 38 lub 0501 446 467.

• PieCe gazowe c.o., Vaillant, wi-
szące lub stojące – ogrzewanie 
lub dwufunkcyjne (ogrzewanie + 
ciepła woda) używane z gwaran-
cją serwisową oraz GAZoWe 
podgrzewacze wody 130-190 li-
trowe, stojące, idealne gdzie jest 
kilka łazienek (domek). Tel. 091 
46 00 518 lub 0501 446 467.

• Sprzedam ziemię czarną na ogród-
ki, Kamaz 250 zł i przyczepa 150 
zł. Tel. 0506 801 819.

• Kupię niedrogo piec c.o., węgiel, 
drzewo na ogrzanie 60 m kw. Tel. 
605 576 908.

• Kupię materac odleżynowy. Tel. 
506 582 839.

• Sprzedam wagę elektroniczną 
Sharp, prawie nowa. Tel. 609 76 
72 74.

• Kupię westfalkę. Tel. 501 151 723.
• Oddam 2 kotki dwumiesięczne. 

0785 630 233.
• Sprzedam wyposażenie sklepu 

odzieżowego. Tel. 668 732 944.
• Łóżeczko sosnowe 90 x 160 z ma-

teracem oraz rowerek sprzedam. 
091 39 20 737.

• Sprzedm wózek dziecięcy. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 660 427 651.

• oddam w dobre ręce pięknego 
małego szczeniaka (po małych 
rodzicach). Tel. 091 39 180 79.
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

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

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)

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 26 91
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

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Karina Czernicka 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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nowogarD - szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
szczecin - nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

informacja Pks 091/�9-�1-887 lub 091/46-98-�1�

ważny od �4.06.�007r.

Nowogard 08.10.2007r.

oFeRTy PRACy 
PUP GoLeNióW, 

FiLiA NoWoGARD

1. Sprzedawca 
2. ślusarz – spawacz
3. Pracownik produkcji
4. Robotnik budowlany
5. Stomatolog
6. Nauczyciel praktycznej 

nauki zawodu, 
 nauczyciel przedmiotów 

zawodowych
7. Pielęgniarka medyczna, 

rejestratorka medyczna
8. Pomocnik elektryka
9. Fryzjer
10. Kucharz
11. Nauczyciel 
 informatyki
12. kierowca C+E
13. Konserwator terenów 

zielonych
 

oFeRTy PRACy 
Z ReJoNU

1. Kierowca C+E  ( Gole-
niów )

2. Kucharz, pomoc ku-
chenna – ( Glewice )

3. Pracownik linii pro-
dukcyjnej w dziale spo-
żywczym – ( Szczecin 
– Dąbie )

4. Pracownik produkcji ( 
Goleniów)

5. Pomocnik mechanika 
(Goleniów)

6. Asystent ds.biurowych 
(Dobra)

7. Asystent ds.produkcji 
(branża metalowa-Do-
bra)
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Mieszko Mieszkowice – Pomorzanin Nowogard 8:0 (3:0)

bunt piłkarzy i pogrom 
na początek

Aktualna tabela:
1.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 12 26 21-7
2.  Piast Chociwel 12 24 15-10
3.  Vineta Wolin 12 23 25-12
4.  Sparta Gryfice 12 23 24-13
5.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 12 20 23-24
6.  Odra Chojna 12 18 25-20
7.  Kluczevia Stargard 12 18 21-16
8.  Świt Szczecin 12 17 23-24
9.  Polonia Płoty 12 17 21-26
10.  KP Police II 12 16 15-16
11.  GKS Mierzyn 12 15 22-21
12.  Kłos Pełczyce 12 14 15-19
13.  Stal Lipiany 12 14 21-25
14.  Mieszko Mieszkowice 12 14 19-17
15.  Arkonia Szczecin 12 7 13-23
16.  Pomorzanin Nowogard 12 0 9-39

Pomorzanin: Pedziwiatr – Nieradka, 
Nadzieja, Kram, Proskurnicki, D. Sta-
chowiak, Pertkiewicz, D. Gruszczyński, 
M. Guszczyński, Kawa, Wielgus.

Czwartkowa zmiana trenera nie 
przeszła zbyt gładko. Część, szczególnie 
starszych zawodników, nie zaakcepto-
wała wyboru nowego trenera doko-
nanego przez zarząd. Problem był na 
tyle duży, ze jeszcze w sobotę nie było 
wiadomo, którzy piłkarze pojadą do 
Mieszkowic i kto poprowadzi zespół. 
Realnym scenariuszem było nawet 
oddanie walkowera. Pytany o sprawę 
prezes klubu Kaziemierz Lembas tego 
dnia przebywał poza Nowogardem i 
stwierdził, że po powrocie do naszego 
miasta rozwiąże ten problem. Całe 
szczęście nie trzeba było tak długo cze-
kać. Ostatecznie Pomorzanin w meczu 
z Mieszkiem prowadził Paweł Kaczma-
rek, a jego drużyna składała się przede 
wszystkim z młodych zawodników. 
Wystarczy powiedzieć, że między słup-
kami stanął Łukasz Pędziwiatr, który w 
tym sezonie zagrał tylko połowę meczu 
w rozgrywkach I klasy juniorów. 

Niestety, debiut nowego szkole-
niowca nie wypadł pomyślnie. Nasza 
drużyna odniosła dwunastą porażkę z 
rzędu w tym sezonie i już dwudziestą 

doliczając poprzednie rozgrywki. 
Niemniej patrząc na okoliczności o 
prawdziwej sile tego zespołu będzie 
można mówić dopiero po następnej 

kolejce, kiedy to Pomorzanin zmierzy 
się na własnym boisku z liderem V ligi 
Hutnikiem EKO TRAS Szczecin.

Mecz zaczął się tragicznie. Mimo 
gry pięcioma obrońcami nasza de-
fensywa już w drugiej minucie popeł-
niła kosztowny błąd i Mieszko objął 
prowadzenie. To był jednak dopiero 
początek. W 12. minucie jeden z graczy 
gospodarzy podwyższył rezultat a sześć 
minut później było już 3:0. Szybko 
objęte wysokie prowadzenie sprawiło, 
że miejscowi nieco uspokoili grę, ma-
jąc jednak nadal przewagę. Próbowali 
to wykorzystać nasi zawodnicy, ale w 
tej części meczu tylko dwa razy udało 
im zagrozić bramce gospodarzy, lecz 
próby Kawy i Wielgusa nie dały efektu 
bramkowego.

Druga połowa była jeszcze gor-
sza. Sześć minut po wznowieniu gry 
Mieszko zdobył czwartą bramkę. Po 
dwudziestu minutach drugiej odsłony 
było już 6:0. Na tym jednak nie koniec. 
W 85. minucie padła siódma bramka 
a końcowy rezultat spotkania czyli 8:0 
został ustalony w 88. minucie. 

Gimnazjaliści grali w piłkę
Zakończyły się mistrzostwa gminy w piłce nożnej dziewcząt i chłopców 

szkół gimnazjalnych. W turnieju wystartowały reprezentacje trzech szkół.

Wśród dziewcząt najlepiej wypadło Gimnazjum nr pokonując Gimnazjum 
nr 1 i 4:3 Gimnazjum nr 2. O drugim miejscu decydował stosunek bramek, 
gdyż mecz Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 3 zakończył się remisem 2:2.

Klasyfikacja końcowa:
1 miejsce - Gimnazjum 3 – op. Bogdan Sobolewski
2 miejsce – Gimnazjum 2 – op. Joanna Dzikowska
3 miejsce – Gimnazjum 1 – op. Janusz Raczyński
Do półfinału mistrzostw rejonu awansowały dwie pierwsze drużyny czyli 

Gimnazjum 2 i Gimnazjum 3.
Wśród chłopców pierwsze miejsce przypadło w udziale Gimnazjum nr 

1, które w pierwszym meczu wygrało z Gimnazjum nr 2 2:0 a w kolejnym 
rozbiło Gimnazjum nr 3 6:1. Drugie miejsce zajęli gimnazjaliści ze szkoły nr 
2 pewnie pokonując Gimnazjum nr 3 3:1.

Klasyfikacja końcowa:
1 miejsce – Gimnazjum 1 – op. Rafał Simński
2 miejsce – Gimnazjum 2 – op. Jacek Jackowski
3 miejsce – Gimnazjum 3 – op. Bogdan Sobolewski
W tym przypadku awans wywalczył również dwa pierwsze zespoły.  
Mecze półfinałowe dziewcząt odbędą się 23 października a chłopców 25 i 

29 października. Trzymamy za nich kciuki.
Andrzej Garguliński

Turniej młodych 
koszykarek w Nowogardzie

W najbliższy weekend w Nowogardzie odbędzie się Ogólnopolski Turniej 
Koszykówki Młodziczek. Weźmie w nim udział sześć zespołów.

Na zaproszenie gospodarzy czyli UKS „Trójka Niebieska Team” Nowogard 
do naszego miasta zjadą drużyny UKS „Piątka Foto Gocha” Tczew, Kotwica 
50 Kołobrzeg, MKS OSA Zgorzelec, UKS 10 Koszalin, Harkules Białogard. 
Zawody rozpoczną się w piątek o godzinie 9.30 i trwać będą przez cały week-
end, aż do niedzieli do godziny 13.30.

Andrzej Garguliński

Piątek 19.10.2007 r. 
  9 30   Tczew – Zgorzelec
11 00   Nowogard – Koszalin
12 45         URoCZysTe oTWAR-

Cie TURNieJU
13 15    Kołobrzeg – Białogard
15 00    Nowogard – Zgorzelec
16 30    Koszalin – Białogard
18 00    Kołobrzeg – Tczew
sobota 20.10.2007 r. 
  9 00   Kołobrzeg – Zgorzelec

10 30   Nowogard – Białogard
12 00   Koszalin – Tczew
15 00   Nowogard --   Kołobrzeg 
16 30   Koszalin  – Zgorzelec
18 00   Białogard – Tczew
Niedziela 21.10.2007 r.
  9 00   Kołobrzeg – Koszalin
10 30   Białogard  – Zgorzelec
12 00  Nowogard - Tczew 
13 30   URoCZysTe ZAKoŃ-

CZeNie TURNieJU

Pomorzanin w tej części meczu 
trzykrotnie zagroził bramce gospoda-
rzy, jednak dwa strzały Kawy i jedno 
uderzenie Pertkiewicza podobnie jak w 
pierwszej połowie nie trafiły do siatki.

„Przed tym meczem zbuntowało 
się część starszych zawodników i do 
Mieszkowic pojechali ci z dotychcza-
sowej kadry, którzy nadal chcą grać w 
Pomorzaninie i ci, których udało mi 
się zebrać telefonicznie. – tłumaczył 
porażkę trener Paweł Kaczmarek – W 
pierwszym składzie zagrał m.in. Na-
dzieja i Proskurnicki czyli zawodnicy, 
którzy od dłuższego czasu nie trenują, 
ale identyfikują się z tą ekipą. Ostatecz-

nie nasza kadra liczyła sobie zaledwie 
trzynastu zawodników, w tym dwóch 
bramkarzy. Teraz bierzemy się ostro do 
treningów i mam nadzieję, że uda nam 
się cos z tego poskładać.”

Pozostałe wyniki meczów:
Arkonia Szczecin - Kluczevia Star-

gard 1:4, Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Kłos 
Pełczyce 2:0, Piast Chociwel - Polonia 
Płoty 1:0, Odra Chojna - Vineta Wo-
lin 1:1, Świt Szczecin - GKS Mierzyn 
1:1, KP Police II - Sparta Gryfice 0:1, 
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Stal 
Lipiany 2:0.

Andrzej Garguliński

Marcin Miklas i Mariusz Konieczny. Czy zobaczymy ich jeszcze 
w barwach Pomorzanina?
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rozpocząłeś pracę lub staż 
a nie wybrałeś jeszcze funduszu emerytalnego? 

Nie daj się wylosować i przyjdź do najlepszych. 
oFe „Dom” od wielu lat plasuje się w czołówce wszelkich rankingów. 

Sprawdź nas na gospodarczych stronach „Rzeczpospolitej”.
Zadzwoń i umów się na spotkanie 694 281 784

 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Informujemy, że   

�� października �007 r.
poniedziałek w godz.  8.�0 - 9.�0 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 

Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

RR EKLAMAEKLAMA

banery, witryny
szyldy, neony
kasetony świetlne
koszulki, czapki
litery ze styroduru
wydruki wielkoformatowe
reklama na samochodach
podświetlane litery przestrzenne

•
•
•
•
•
•
•
•

WIZUALNA

Strony Internetowe

PRASOWA

Powiat Gryficki
Powiat Łobeski

• Powiat Stargardzki
•
•
• Powiat Drawski
• Gmina Trzebiatów
• Powiat Kamieński

Nowogard
Tel. 0 605 522 340
e-mail: medmas@wp.pl

Radiowa w
Radio VOX Gryfice 90,7 FM

w obiektywie  Jana korneluka    - z  kościelnej wieży 

C M Y K
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15.10.2007 r. o godz. 18.00 w PLO ul. 3 Maja 22 odbędzie się spotkanie 
z Janem Olechem kandydatem do Senatu PO i przewodniczącym komisji 
rolnej Sejmiku na temat pozyskiwania środków dla obszarów wiejskich.

SLD przeciw kościołom, 
PSL za... kanapkami

czytaj na s. 3
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Priorytety poszczególnych ugrupo-
wań można było poznać podczas ruty-
nowego punktu – zmiany w budzecie 
gminy. Wcześniej projekt stosownej 
uchwały rozpatrywały Komisje i nic 
nie zapowiadało starć. Ale na sali stało 
się inaczej. Klub SLD zaprotestował 
przeciwko likwidacji …piaskownicy 
na plaży. (Przypominamy, że w czerw-
cu podczas debaty – płacić czy nie 
płacic za wstęp na plażę radni koalicji 
nie zgodzili się na wykup przez miasto 
biletów, a za przeznaczoną na to kwotę 
25 000 z ł postanowili wybudować na 
plaży plac zabaw).

Teraz wydatek owych 25 000 zł 
skreślono z budżetu. Nie będzie też 
Nowogard dotował schroniska dla 
zwierząt w Sosnowicach koło Gol-
czewa kwotą 168 000 zł. Większą 
część tych pieniędzy przeznaczono na 
dofinansowanie kwot pozyskanych z 

różnych funduszy na kluby i świetlice 
wiejskie (35 tys. zł), kompleks boisk 
w Strzelewie (35 tys. zł), utrzymanie 
zieleni miejskiej (59 tys. zł), ochronę 
zabytków – kościół w Miętnie (30 tys. 
zł) i kościół w Lestkowie (20 tys. zł) 
oraz dofinansowanie zakupu wozu 
strażackiego dla Komendy Powiatowej 
z przeznaczeniem dla Nowogardu 
(40 tys. zł). W dyskusji radny Anto-
ni Bielida oprotestował propozycje 
przeznaczania pieniędzy na remonty 
kościołów uzasadniając swoje obiekcje 
brakiem planów remontów (radnym 
nie przedstawiono zakresu prac ani 
terminu ich realizacji). Burmistrz 
replikował iż remonty kościołów to 
ratowanie zabytków i na te cele gmina 

uzyskała fundusze.
Sporna okazała się także suma 6 

tys. złotych, którą należy wydatkować 
na posesję Państwa Simińskich przy 
ul. Poniatowskiego (podczas prac 
budowlanych okazało się, że na tej 
działce było kiedyś dzikie wysypisko 
śmieci – wywieziono stamtąd ok. 
400 m. sześciennych odpadków). Nie 
wszystkim podobał się pomysł „po-
tężnej inwestycji” w Strzelewie.Radny 
Szafran uzasadniał, że powinniśmy 
przestrzegać zasad dofinansowania 
– w przypadku Strzelewa gmina ponosi 
aż 70% kosztów inwestycji – boisko 
-  zdaniem radnego Szafrana powinno 
być budowane przy SP2, bo tutaj uczy 
się więcej dzieci.

Po chwilami ostrej dyskusji radni nie 
zgodzili się na wydatkowanie 40 tys. 
złotych na wóz strażacki i pieniądze te 
przesunęli do budzetowej rezerwy. Za 

takim projektem uchwały glosowało 
16 radnych – klub SLD wstrzymał się 
od głosu.

Bez większej dyskusji przyjęto na-
tomiast sprawozdanie z wykonania 
budżetu w pierwszym półroczu 2007 
roku.

Budżet to wpływy i wydatki Gmi-
ny. Po stronie przychodów znaczące 
pozycje to subwencje i dotacje celowe 
jakie gmina otrzymuje z budżetu 
państwa. W tym roku wszystko było 
zgodnie z planem i państwo planowo i 
terminowo przelewało na konto gminy 
należne sumy.

Radnych, jak i zapewne Czytelników 
bardziej interesują wpływy o które 
winna zabiegać gmina realizując za-

reklama

Dziękujemy 
wszystkim,

którzy 
uczestniczyli

w ostatniej drodze
śp. Andrzeja 
Woźniaka

Rodzina

Pani
Helenie 

Piotrowicz
wyrazy głębokiego 

współczucia
z powodu śmierci 

syna Adama
składają 

Marciniakowie

XI Sesja Rady Miejskiej
SLD przeciwko kościołom, PSL za ..kanapkami

Realizacja budzetu prima sort - takim określeniem burmistrz Kazimierz 
Ziemba kończył omawianie realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 
2007. Radni zgodzili się z taką oceną bowiem w głosowaniu przyjęli informacje 
burmistrza – 19 radnych było ZA, 1 radny (Robert Czapla) wstrzymał się .

Porządek obrad XI  Sesji Rady Miejskiej (środa 10 października) nie 
zapowiadał ostrej dyskusji. Jednak radni potrafią zrobić ważny problem 
nawet z błahego na pierwszy rzut oka.

dania własne.
Główne wpływy to podatki. Oto 

przykładowe liczby:
Podatek od nieruchomości – pla-

nowane wpływy roczne – 1milion 700 
tysięcy złotych.

W pierwszym półroczu wpłynęło 
893 523 złote co stanowi 52,6%.

Podatek rolny – zapłacono w 89,1% 
- wpłynęło bowiem 445 523 złote z pla-
nowanych na cały rok 500 000 zł. Bar-
dzo dobrze przebiega płacenie podatku 
od środkow transportu, od spadków i 
darowizn, od posiadania psów i opłaty 
za czynności cywilno-prawne.

Również dochody własne na pod-
stawie ustaw kształtują się prawidłowo 
– nie są to kwoty zawrotne, ale zna-
czące – np. opłata za zezwolenie na 
sprzedaż alkoholu – planowane roczne 
wpływy – ok.297 tysięcy złotych, a 
do końca czerwca wpłynęlo już 258 
tysięcy czyli 86%.

Statystyki podają ,że bezrobocie 
w Nowogardzie spada – znajduje to 
także potwierdzenie we wpływach z 
tytułu podatków od osób fizycznych 
i prawnych.

Odpisy od tych osób zaplanowane 
na poziomie 6 milionów 970 tysięcy 
złotych zrealizowane zostały dokładnie 
w 50% - do gminnej kasy wpłynęło bo-
wiem 3 miliony 490 tysięcy złotych.

Analizując poszczególne pozycje 
obszernego sprawozdania wszędzie 
widać wskaźniki wykonania powyżej 
50%. Nawet zadłużenie do którego 
spłaty gmina jest zobowiązana w tym 
roku jest realizowane na bieżąco. Jak 
podkreślił burmistrz nie ma póki co 
potrzeby sprzedaży obligacji (Rada 
Miejska upoważniła burmistrza do 
emisji papierów wartościowych do 
kwoty 2 miliony złotych).    

Do głównych niedociągnięć zali-
czyć należy niestety slimacze tempo 

inwestycji. Wytłumaczenie jest proste 
– ceny usług planistycznych i koszto-
rysowych poszły w górę, podrożały 
materiały budowlane, podrożały 
usługi i robocizna w budownictwie. 
Zmusza to urzędników do ponownego 
kalkulowania inwestycji i ponownego 
ogłaszania przetargów – a czas biegnie. 
Dziś już wiadomo, że wiele opóźnień 
z pierwszego półrocza zostało nadro-
bionych, inwestycje zrealizowano w 
całości.

Nie jest także tajemnicą, że mimo 
statystycznych sukcesów są także 
mankamenty.

Wróciła  ( wystąpienie radnego 
Stanisława Kazuby) sprawa umorzeń 
podatków o której głośno było w me-
diach. Radnego Kazubę niepokoił fakt 
narastania nieściągalnych podatków i 
duża liczba umorzeń. Burmistrz wyjaś-
niał, ze każdy przypadek niepłacenia 
podatków jest rozpatrywany oddziel-
nie, żaden nie pozostaje bez odzewu i 
reakcji burmistrza – wysyłane są upo-
mnienia, nakładane kary dodatkowe, 
sprawy kierowane są do komornika, 
ale nie było jeszcze żadnego wniosku 
o licytację. Tej ostatecznej formy ścią-
galności zadłużenia burmistrz nie chce 
stosować do żadnego dłużnika.

Dyskusja dotyczyła także szpitala 
– wyjaśnień udzielał dyrektor Kazi-
mierz Lembas. O tym w następnych 
artykułach. O kościołach z tytułu już 
wspomniaem, natomiast o kanapki 
wystąpił radny Szafran do Przewod-
niczącego Rady motywując to ciężką 
pracą rajców. Przewodniczący tematu 
nie podjął twierdząc, chyba słusznie, iż 
na ten cel radni otrzymują diety. 

Lesław M. Marek

Sprostowanie
W tytule artykułu na str.4  DN nr78 

z dnia 09.10.07 podaliśmy błędnie, 
że zmarły Ks. Prałat Zdzisław J. 
Peszkowski był kapelanem Rodzin 
Katolickich. Św. pamięci Ksiądz Pra-
łat był oczywiście kapelanem Rodzin 
Katyńskich. Przepraszamy!
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Przedwyborcze refleksje cz. 2
Liczyłem trochę, że moje ostre wypowiedzi na temat jakości 

rządów PIS-u (DN z dn. 9.10.2007 r.) sprowokują zwolenników 
polityki tej partii do polemiki, niestety nikt słowem nie pisnął a 
chciałbym usłyszeć racjonalne argumenty „za” – może mogli-
byśmy się przekonać, że oprócz „zadżumienia” jest jeszcze jakaś 
intelektualna wykładnia uzasadniająca popaecie tej partii.

Ale dzisiaj zgodnie z obiet-
nicą trochę o PO. Nie będę 
ich gromił tak jak PIS, wszak 
nie rządzą. Są tylko opozycją. 
Niestety opozycją przesadnie 
nieskuteczną. 

Brak ideowej wyrazistości i 
skłonność do poruszania się na 
poziomie teoretycznych ogól-
ników skutkuje niestety takimi 
pomysłami, o których mogliśmy 
przeczytać zapoznając się z rela-
cją ze spotkania z marszałkiem 
województwa (DN z dn. 9.10.).

1) Kwestia obwodnicy No-

wogardu – PO usiłuje pokazać 
nowogardzianom, że działa, 
aby obwodnica powstała jak 
najszybciej – to dobrze – ale 
niestety nie o to chodzi, bowiem 
w tej materii możemy uczynić 
niewiele. PO milczy zarazem 
w temacie, w którym możemy 
wymusić właściwe i oczekiwane 
przez większość obywateli No-
wogardu rozwiązanie, możemy 
wpłynąć na przebieg trasy ob-
wodnicy, nie północną stroną 
a południową. Na dodatek tej 
sprawy nikt za nas nie załatwi, 
natomiast obwodnicę i tak nam 
wybudują z oczywistych powo-
dów.

2) Kwiestia przyszłości no-
wogardzkiego szpitala – niestety 
ponownie prezentowany jest 
pomysł szpitala jako jednostki 
opieki długoterminowej. Nie 
dziwi, że pomysł ten lansowany 
jest przez panią poseł Kochan, 
która pochodzi z Goleniowa. 
Bliższa więc ciału koszula, czyli 
szpital w Goleniowie. Nie dziwi, 
że promuje go pan dr Jacek Kar-
gul, dyrektor szpitala z Reska – 
bo za przyszłość tamtej jednost-
ki odpowiada. Dziwi natomiast, 

że przedstawiciele Platformy 
nowogardzkiej nie mają w tej 
sprawie bardziej praktycznego, 
a zwłaszcza odpowiadającego 
potrzebom  mieszkańców No-
wogardu i okolicznych miej-
scowości pomysłu. Być może 
odddział opieki paliatywnej, 
nawet duży oddział, to też jakiś 
fragment dobrego pomysłu, ale 
tylko fragment. Utrzymanie 
podstawowych funkcji szpitala 
nowogardzkiego to druga, istot-
nie ważniejsza, część takiego 
dobrego pomysłu. Wielokrot-
nie na łamach DN pisaliśmy o 
powodach, dla których jest to 
bardzo ważne, nie będę tego 
powtarzał. 

Trzeba oddać sprawiedli-
wość nowogardzkiej Platformie, 
zwłaszcza burmistrzowi Ga-
łęskiemu, że uruchomił ener-

giczne działania w celu pozyski-
wania środków zewnętrznych 
na różne cele mieszczące się 
w programach pomocowych i 
operacyjnych. Dotąd były duże 
zaniedbania w tej sprawie w 
naszej gminie. 

Niestety też nie będę głosował 
na PO, głównie dlatego, że star-
tuję z innej listy nr 3 z ramienia 
partii Marka Jurka. Ale również 
dlatego, że PO nie jest mi bliska 
ideowo. 

Następnym razem, w ostatnim 
już odcinku, o LID i PSL. Jakoś 
pasuje mi o nich pisać razem, 
chociaż co prawda, to odwiecz-
ne małżeństwo w separacji, to 
jednak jak słuchy chodzą spo-
tykają się pokątnie.

Marek Słomski

Przedsiębiorstwo Państwowe GARDIA w Nowogardzie ul. Zamkowa 7 B
ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytacja)

prowadzony przez komisję przetargową Przedsiębiorstwa na sprzedaż:
Samochodu Fiat Palio pojemność l 242 cm3

rok produkcji 2001 przebieg 101 000 km
Pojazd ma zainstalowaną instalację gazową i jest w pełni sprawny technicznie dodatkowo 

komplet opon zimowych.

Cena wywoławcza wynosi 6 900 zł brutto
Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w godz. 8.00 - 15.00 w siedzibie 

Przedsiębiorstwa.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 

w wysokości 10% ceny
wywoławczej w kasie Przedsiębiorstwa w dniu przetargu.

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
Udział jednego oferenta w przetargu wystarczy do odbycia przetargu.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Przedsiębiorstwa w dniu 29 października 2007 r. o godz. 
11.00

Przedsiębiorstwa zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu 
bez podawania przyczyn.

Dyrektor PP GARDIA
Rajmund Brzeziński
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Wydział Rozwoju Lokalnego i 
Funduszy Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie informuje, że w dnia 
23.10.2007r. odbędą się warsztaty 
na temat planowania strategicznego. 
Będzie to pierwsze spotkanie w bar-
dzo szerokim gronie, które pozwoli 
w najbliższym czasie opracować 
Strategię Rozwoju Miasta i Gminy 
Nowogard na lata 2007-2013. 

W związku z powyższym już 

dziś zapraszamy: właścicieli no-
wogardzkich firm i gospodarstw 
agroturystycznych; dyrektorów i 
kierowników jednostek samorządu 
terytorialnego; organizacji pozarzą-
dowych; instytucji rynku pracy; Pro-
boszczów; dyrektorów nowogardz-
kich szkół i przedszkoli; Sołtysów; 
przedstawicieli: Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa; 
Agencji Nieruchomości Rolnych; 
Nadleśnictwa; PUWiS; ZUK; ZBK; 
NDK; OPS; Szpitala Rejonowego; 
NFOP; Klubu Motorowego “Cisy”; 
Klubu Sportowego “Pomorzanin”; 
Rady Miejskiej; Zarządu Dróg Po-
wiatowych; Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad; Dzien-
nika Nowogardzkiego; PCK; Rejonu 
Energetycznego; Komisariatu Policji 
itp. 

Ponadto prosimy o uwagi i infor-
macje mieszkańców miasta i gminy. 
O miejscu spotkania poinformuje-
my w terminie późniejszym!  

Opracował:
Przemysław Sońtka

Z-ca Kierownika WRLiF

Z okazji
urodzin i imienin

Jadwidze Teresie
Skulskiej

najserdeczniejsze 
życzenia, 

dużo radości i uśmiechu 
na co dzień

składa
brat Mirek 

z żoną i Mateuszem

Z okazji 
30 rocznicy ślubu

wielu jeszcze lat
w miłości i szczęściu

wciąż jeszcze
młodej parze

Krystynie i Stanisławowi
Siedleckim

życzą
dzieci z rodziną

życzeNia życzeNia

Alicji i Władysławowi

Kuleta
z okazji

50 rocznicy
pożycia małżeńskiego

najserdeczniejsze gratulacje
oraz życzenia spokoju, 

pomyślności i zdrowia na 
dalsze lata wspólnego życia

składają
dzieci z żonami i mężami,

wnuczęta i prawnuk

życzeNia

Radni pytają, burmistrz odpowiada
Plan rewitalizacji, podwyżki w PUWiS-ie i obwodnica, to część spraw 

poruszanych przez radnych podczas interpelacji, wniosków i zapytań.

Nadal głośnym, echem odbijał się 
plan rewitalizacji, a właściwie jego 
miażdżąca krytyka. Sprawę tę poruszali 
radni Mularczyk, Wasiak, Czapla i La-
skowski. Burmistrzowie wyjaśnili, że ten 
dokument oraz strategia rozwoju gminy 
są właśnie poprawiane i mają wrócić 
podczas sesji listopadowej. Tłumaczyli, 
ze należy go przyjąć jak najszybciej, 
gdyż będzie on podstawą do aplikacji 
środków unijnych, a poza tym już po 
przegłosowaniu będzie można go kory-
gować. Na marginesie tej sprawy Czapla 
wrócił do wypowiedzi Gałęskiego, który 
odpowiedzialnością za stworzenie bubla 
jakim był projekt planu rewitalizacji 
obarczył byłego kierownika Wydziału 
Promocji UM, członka SLD. Czapla 
zaprzeczył aby był on członkiem tej 
partii jednocześnie pytając czy pra-
cownicy Wydziału Rozwoju Lokalnego 
i Funduszy są członkami Platformy 
Obywatelskiej. Wiceburmistrz temu 
zaprzeczył.

Radna Kłosowska pytała czy PUWiS 
złożył wniosek o zatwierdzenie stawek 
za ceny wody i opłat abonenckich, które 
mają obowiązywać w przyszłym roku. 
Burmistrz odopwiedział, że wniosek 
jeszcze nie wpłynął, ale cała sprawa 
zostanie wyjaśniona w listopadzie bądź 
grudniu.

Za sprawą radnego Szpilkowskiego 
pojawił się problem obwodnicy. Pytał 
kiedy odbędą się konsultacje społeczne 
w sprawie jej budowy. Burmistrz po-
informował, że są zaplanowane na 25 
października na godzinę 15.15 w sali 
widowiskowej Nowogardzkiego Domu 
Kultury. Pytany o czynności jakie urząd 
wykonał w tej sprawie powiedział, 
że wraz z Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad konsultowane 
były lokalizacje wiaduktów i węzłów 
komunikacyjnych, a dziś przedstawi-
ciele naszej gminy wezmą udział w 
spotkaniu w sprawie przebiegu trasy 

Goleniów – Słupsk, które odbędzie się 
w Warszawie.

Radny Kazuba ponowił swe pytanie 
o uregulowanie sprawy rudery po byłej 
dyskotece „Cisy” przy Ratuszu. Bur-
mistrz wyjaśnił, że właśnie wpłynęło 
pismo od Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego z nakazem 
uporządkowania tego terenu i właściciel 
obiektu obiecał, że się tym zajmie.

Radny Kosiński po raz kolejny powró-
cił do sprawy konieczności zamontowa-
nia fotoradaru na ulicy Poniatowskiego, 
takiego jaki udało się zamontować w 
Żabowie. Ziemba wyjaśnił, że jest to 
już uzgodnione z policją i fotoradar ma 
stanąć bądź na ulicy Poniatowskiego 
bądź Bohaterów Warszawy. Zadaniem 
gminy będzie ustawienie słupa i pociąg-
nięcie energii elektrycznej, reszta, wraz 
z terminem montażu tego urządzenia, 
należy do policji.

Radny Czapla poruszył również temat 
zabytków pytając dlaczego pieniądze 
przeznaczane są tylko na remont koś-
ciołów. Burmistrz wyjaśnił, że przyczyna 
jest prozaiczna, po prostu na naszym 
terenie zabytki to przede wszystkim koś-
cioły, a nieprawdą jest, że nie rozmawia 
się z innymi właścicielami. Jeszcze w 
tym miesiącu ma odbyć się spotkanie 
wszystkich właścicieli zabytków z przed-
stawicielem Urzędu Marszałkowskiego 
odpowiedzialnym za ich konserwację.

Tematów interpelacji, wniosków i 
zapytań było oczywiście znacznie więcej. 
Wiele z nich to przysłowiowe dziury 
w jezdni czy nie świecące lampy. Nie 
umniejszając wadze problemu pojawia 
się pytanie czy nie można tych spraw 
załatwiać zwyczajnie, informując odpo-
wiednie instytucje czy wydziały Urzędu 
Miejskiego. Przecież nie trzeba czekać 
na sesję, wszak głos radnego powinien 
być słyszany przez cały czas, a nie tylko 
podczas posiedzeń Rady Miejskiej.

Ag

Szare Szeregi patronem
Gimnazjum nr 1

Decyzją nowogardzkich radnych mieszczące się przy ulicy Wojska Pol-
skiego Gimnazjum nr 1 nosić będzie imię Szarych Szeregów.

Warsztaty Planowania 
Strategicznego 

Patron ten z oczywistych wzglę-
dów nie wzbudzał żadnych kon-
trowersji, niemniej kilku radnych 
zdecydowało się wygłosić swoje 
opinie na ten temat. Antoni Bielida 
pytał czy nie byłoby lepiej honoro-
wać w ten sposób naszych lokalnych 
zasłużonych dając przykład Stani-
sław Steczka. W podobnym tonie 
wypowiedział się Lech Jurek. Z kolei 

Krzysztof Kosiński jest przeciwni-
kiem nadawania imion szkołom 
czy ulicom postulując wzorem 
państw zachodnich ograniczyć się 
do numerów. 

Jednak samo głosowanie poszło 
gładko. Inicjatywę poparli wszyscy 
radni poza wymienioną trójką, któ-
rzy wstrzymali się od głosu.

Ag

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
wszystkim Pracownikom Oświaty 

samych dobrych pomysłów w rozwiązywaniu trudnych 
problemów, promocji prawdy i piękna w pracy 
wychowawczej, nowatorskich przedsięwzięć, 

twórczych poszukiwań, odnajdywania w pracy z dziećmi 
i młodzieżą radości i satysfakcji oraz dużo zdrowia 

i zadowolenia z życia rodzinnego

życzy
Redakcja
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10 październik �007 - 

zapraszamy do nowego punktu sprzedaży

ul. warszawska 5 (w “podkowie”)

Potrzebny 
od zaraz

kafelkarz 
i tynkarz

do pracy
w Szwecji.

Tel. 668 639 103

PBO – GRINBUD Sp. z o.o. 
w Nowogardzie 
zatrudni 

operatora z uprawnieniami 
na koparko – ładowarkę. 
Wynagrodzenie do uzgodnienia. 

Telefon kontaktowy 091 579 2630 
lub 695 628 830.

cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A
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 Witamy wśród nas...

Córka Karoliny Ra-
koczy ur. 3.10.07 z 
Łobza

Syn Lucyny i Krzysz-
tofa ur. 6.10.07 z No-
wogardu

Syn Justyny Zdun ur. 
5.10.07 z Nowogardu

Córka Teresy Benedyk 
ur. 5.10.07 z Łobza

Syn Kamil i  Tatar-
skiej  ur.  8.10.07 z 
Węgorzyna

C órka Mari i  Wró-
blewskiej ur. 8.10.07 z 
Maszewa

Syn Agaty Krawczyk 
ur. 8.10.07 z Radowa 
Małego

O s k a r  s y n  Ew y  i 
Krzysztofa ur. 8.10.07 
ze Świerczewa

C ó r k a  A l i c j i 
Wiśniewskiej ur. 9.10.07 
ze Słowikowa

Ponadto w Szpitalu 
w Nowogardzie 

urodziło się 4 dzieci 
Zdjęcia oraz 

dane personalne 
nie zostały

 opublikowane 
ze względu na brak 

zgody rodziców

LICZYMY PTAKI

 W niedzielę 7 października 2007r dzieci z klas I-III z Zespołu Szkół 
Publicznych w Osinie, wraz z opiekunem, wzięły udział w ogólnopol-
skiej akcji liczenia ptaków. Pierwsza sobota i niedziela października 
to dni, w których corocznie obchodzimy Europejskie Dni Ptaków. 
Związana tematycznie pogadanka i wyjście w teren miało miejsce we 
wsi Kościuszki. Pod czujnym okiem wychowawcy oraz pana Marka 
Heisera dzieci uczyły się rozpoznawać ptaki, które można było zaob-
serwować o tej porze roku w naszej okolicy. Dowiedzieliśmy się od 
pana Marka, że koordynatorem tej akcji w Polsce jest Ogólnopolskie 

Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP), a zebrane dane z terenu kra-
ju przekazywane są do koordynatora europejskiego, w tym roku do 
Szwajcarii.

        W trakcie pobytu w terenie dzieci uczyły się praktycznego korzy-
stania z lornetki oraz atlasu ptaków. Dowiedziały się również, na jakie 
szczegóły w upierzeniu, sylwetce, czy sposobie lotu należy zwracać 
uwagę przy rozpoznawaniu ptaka. Aż trudno w to uwierzyć, ale dzię-
ki wspólnemu zaangażowaniu zaobserwowaliśmy 11 gatunków pta-
ków: szpak, myszołów, jastrząb, sroka, trznadel, sójka, łabędź, żuraw, 
kopciuszek, gęś, kruk. Najliczniejszym obserwowanym gatunkiem był 
szpak (345).Łącznie tego dnia zaobserwowaliśmy 571 ptaków.

Pogoda sprzyjała dobrej zabawie, a dzieci powróciły zadowolone ze
zdobytych umiejętności. Miejmy nadzieję, że teraz będą 
potrafiły rozwijać swoją nową pasję oraz przekazywać ją i

Katarzyna Paczkowska
Opiekun koła LOP
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Stypendyści Ministra Edukacji Narodowej w II LO.
Minister Edukacji Narodowej każdego roku przyznaje stypendia naukowe uczniom osiągającym najwybitniejsze wyniki w nauce. 9 października 2007 

roku odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Ministra za rok szkolny 2006/2007. W województwie zachodniopomorskim zostało w ten sposób 
wyróżnionych 36 uczniów. Wśród nich znaleźli się uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie – Michał Ćmil i Wojtek Koladyński. 
Żeby znaleźć się w tym wyborowym gronie trzeba było osiągnąć tytuł laureata co najmniej dwóch olimpiad przedmiotowych. 

Michał Ćmil został laureatem:
•	 Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej organizowanej przez WSH w 

Pułtusku
•	 Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej organizowanej przez Uniwersytet 

Szczeciński.
Wojtek Koladyński osiągnął, wśród różnych sukcesów, tytuł laureata: 
•	 Olimpiady Teologicznej 
•	 Olimpiady Wiedzy o Parlamencie

W województwie zachodniopomorskim stypendiami MEN została wyróż-
niona największa liczba uczniów – aż 36. W całym kraju tę prestiżową 
nagrodę otrzymało zaledwie 300 osób. Tym większe gratulacje należą 
się uczniom II LO - w dziedzinie olimpiad przedmiotowych w naszym 
województwie jest największa konkurencja. Zachodniopomorski Kurator 
Oświaty -  Maciej Kopeć – wręczając nagrody stypendystom, zauważył że 
nikt nie umie tak pracować z uczniem zdolnym jak nauczyciele w naszym 
województwie.

Niestety nie wszyscy uczniowie osiągający sukcesy „olimpijskie” w roku 
szkolnym 2006/2007 zostali nagrodzeni. Wśród uczniów II LO zna-
leźli się laureaci i finaliści rozmaitych olimpiad przedmiotowych na 
szczeblu ogólnopolskim:

Rafał Kędzierski 
•	 laureat II Olimpiady Przedsiębiorczości (3 miejsce w kraju),
•	 finalista VII Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości

Wojtek Zdunkiewicz 
•	 finalista II Olimpiady Przedsiębiorczości, laureat VII Olimpiady Wie-

dzy o Regionie i Przedsiębiorczości,  

Peter Majewski 
•	 laureat II Olimpiady Przedsiębiorczości
•	 1 miejsce w wojewódzkim konkursie „Być Przedsiębiorczym”

Przemek Mucha 
•	 laureat Olimpiady Wiedzy o Parlamentaryzmie

Agata Tychoniec 
•	 laureatka Olimpiady Teologicznej.

Andrzej Cyboroń
•	 finalista Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej organizowanej przez 

Uniwersytet Szczeciński
•	 finalista Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka

Aldona Kopycińska

Program Dni Papieskich 
Piątek 12.10
Godz. 19:30 czuwanie modlitewne 
(kościół Wniebowzięcia NMP)

Sobota 13.10
Godz. 9:00 „A Lolek stał na bramce…” – turniej piłkarski dla ministrantów 

(i nie tylko)
(hala SP nr 1)

Niedziela 14.10
Przede wszystkim Msza św.!!! 
a potem…
Godz. 18:00 koncert zespołu „Gospel Szczecin Choir”

(sala Nowogardzkiego Domu Kultury)
Godz. 19:30 procesja światła ulicami miasta 
Godz. 20:15 widowisko Teatru ognia „FAN”
(plac przed kościołem św. Rafała Kalinowskiego)
Godz. 21:00 „Barka do nieba”

Poniedziałek 15.10
„Człowiek w bieli. Polak na świątyni Piotrowej” 
występ Wrocławskiej Grupy Estradowej „Aja – Kalambur”
godz. 13.00 – NDK dla młodzieży szkolnej
godz. 19.00 - kościół Wniebowzięcia NMP

Przez wszystkie dni w kościołach naszego miasta będziemy modlić się o 
szybką beatyfikację Jana Pawła II oraz zbierać ofiary na Fundację „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia”, która funduje stypendia zdolnej, pochodzącej z ubogich 
środowisk młodzieży.
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Firma handlowa branży elektrotechnicznej 

zatrudni pracowników
na stanowisku:

- kierownik sklepu
- sprzedawca

W nowym sklepie w Nowogardzie. Oferty przesyłać na adres:

TWN Sp. z o.o.
71-004 Szczecin

ul. Cukrowa 10 „i”

Za zaistniałe zajście 
w dniu 3 maja br. 

we wsi Łęgno
przepraszam

Panią Krystynę Posuniak
D. Kopciuch

Szanownym Nauczycielom i Pedagogom, 
Pracownikom Oświaty i Wydziału Oświaty 

oraz Panom Starostom: Tomaszowi Stanisławskiemu i Tomaszowi 
Kuliniczowi oraz Panom Burmistrzom Nowogardu: 

Kazimierzowi Ziembie i Arturowi Gałęskiemu 

z okazji Dnia Edukcji Narodowej wielu dalszych suk-
ceów zawodowych oraz wytrwałości w trudnej i odpo-
wiedzialnej misji, zadowolenia z życia, a także wszel-

kiej pomyślności 
w życiu osobistym składają:

Prezes Oddziału Stanisława Jakubczak oraz Zarząd Oddziału 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nowogardzie

Zarząd Koła PZW TĘCZAK 
informuje członków koła, że dnia 28.10.2007 r. 

organizujemy zawody wędkarskie spławikowe.
Zawody odbędą się na kanale Świniec w Trzebieszewie.

Zapisy w kiosku wędkarskim na Placu Wolności 
do dnia 26.10.2007 r.

Startowe wynosi 10 zł.

Wyjazd o godz. 6.00 z Placu Wolności.

KOMIS RZECZY UŻYWANYCH
- meble

- elektronarzędzia
-sprzęt AGD

- i inne
Osina

pon. – niedziela

9.00 – 17.00

reklama

reklama reklama

Nowogard formalnie bez herbu
Dla wielu mieszkańców naszej gminy sporą niespodzianką z pewnością 

będzie fakt, że Nowogard nie posiada godła, przynajmniej formalnie. Znany 
nam wszystkim wzór z bramą wjazdową, gryfem i lilijkami nie jest umiesz-
czony w statucie gminy.

Przyjęty 19 grudnia 2002 roku 
statut gminy Nowogard opisywał 
godło w kształ-
cie widniejącym 
choćby na dru-
kach  urzę do -
wych. Jednak Ko-
misja Heraldycz-
na odrzuciła je 
wskazując szereg 
nieprawidłowo-
ści. Jej zdaniem 
lilijki wypełnia-
jące tło są pocho-
dzenia francu-
skiego więc na 
tych ziemiach 
nie powinny być 
używane. Poza 
tym gryf widnie-
jący na sztanda-
rze w rzeczywi-
stości powinien 
b y ć  l w e m  w 
dodatku koloru 
białego a nie zło-
tego, natomiast 
brama wjazdowa 
powinna być wyższa. Taki wygląd 
godła jest nieco ubogi. 

W efekcie od 2003 roku No-
wogard formalnie nie posiada 
własnego godła.

Radny Rafał Szpilkowski genezę 

tych problemów upatruje w tym, 
ze w latach dziewięćdziesiątych 

ktoś zaczął przy 
nim manipu-
lować zmie-
niając kolor 
drzewca sztan-
daru z brązo-
wego na złoty. 
Pr z e w o d n i -
c z ą c y  R a dy 
Miejskiej Ma-
rek Krzywania 
kategorycznie 
odrzucił te in-
synuacje.

Ostatecznie 
ustalono, że 
gmina będzie 
nadal forsować 
godło miasta 
w  z n a n y m 
nam wszyst-
kim kształcie 
i robić to bę-
dzie do skut-
ku. I trudno 
się z tym nie 

zgodzić. Czy członkowie Komisji 
Heraldycznej, mimo, że mogą 
poszczycić się zapewne odpowied-
nią wiedzą, mają prawo zmieniać 
naszą tradycję?

Ag

Tak wedlug symulacji Marka 
Krzywani powinno wyglądać godło 
Nowogardu po naniesieniu popra-
weki Komisji Haraldycznej.

Ławnicy wybrani
Podczas XI Sesji Rady Miejskiej w 

dniu 10 października radni, w taj-
nym głosowaniu wybrali ławników 
Sądu Rejonowego w Goleniowie.

Ławnikami Sądu Rejonowego 
– Sądu Pracy zostali wybrani:

- Halina Andrzejewska,
- Beata Elżbieta Augustynek,
- Czesław Kazimierz Bajerski,

Międzynarodowy Dzień 
Walki z Ubóstwem.

17 października 2007 r. po raz 20 będziemy obchodzić Międzynarodowy 
Dzień Walki z Ubóstwem.

Problem ubóstwa i wykluczenia społecznego nadal jest u nas jednym z 
najpoważniejszych problemów społecznych, do którego rozwiązania powinien 
czuć się każdy z nas, a w szczególności instytucje działające na rzecz osób 
ubogich.

Do wszystkich wrażliwych na krzywdę drugiego człowieka apeluję aby każdy 
swoim działaniem wspomógł bliźniego, który pozostaje w ubóstwie.

Swoją codzienną pracą pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej starają się 
docierać do każdego kto jest dotknięty brakiem podstawowych środków do 
życia. Jeżeli ktoś zostaje pominięty, czuje się marginalizowany, pomocy może 
szukać u pracowników, którzy bezpośrednio zajmują się tym problemem w 
Ośrodku Pomocy Społecznej.

Jeszcze raz apeluję, nie bądźmy obojętni na krzywdę drugiego człowieka, 
trudną codzienność i pomóżmy w miarę własnych możliwości przezwyciężyć 
trudną sytuację ludzi ubogich.

Z poważaniem
Kierownik OPS Teresa Skibska

- Stanisława Jakubczak,
- Teresa Maziarz,
- Janina Olbrych,
- Urszula Pacocha,
- Zofia Przybyszewska,
- Elżbieta Ewa Reichert.
Ławnikami Sądu Rejonowego – 

Sądu Rodzinnego zostali wybrani:
- Ewa Michalska,
- Jadwiga Sroka.

Opr. LMM
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HACCP, GHP/GMP

• opracowanie 
• doradztwo
• szkolenia

SAFOQ
mgr inż. Agnieszka Stróżyńska

tel. 604 613 756

www.safoq.pl
agnieszka.strozynska@gmail.com

Poszukuję 
do wynajęcia 

pomieszczenie 
magazynowe.

Tel. 513 913 500

Informujemy,
że rozpoczęcie 

KURSU NA 
Przewóz Osób i Rzeczy

 odbędzie się 

26.10.2007 r.
Informacje: 

tel. 091 39 21 616

cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A

Burmistrz Nowogardu 
W dniu 25.10.2007 r organizuje konsultacje społeczne dotyczące 

budowy obwodnicy Nowogardu w ciągu drogi krajowej nr 6. 
Konsultacje odbędą się w sali kinowej Nowogardzkiego 

Domu Kultury i rozpoczną się o godzinie 15:15, a zakończą 
nie później niż o godzinie 18:15. 

Konsultacje zostaną przeprowadzone przez przedstawicieli 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

 i Autostrad Oddział w Szczecinie.
Wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej gminy 

zapraszam do udziału w konsultacjach.
Burmistrz Nowogardu

Kazimierz Ziemba

Zwycięzcy w Loterii 
w SALONIE STIHL

z dnia 6.10.2007 r.

Pilarka spalinowa STIHL – Marcin Druciarek - Wojcieszyn

Podkaszarka – Aneta Sobczak – Boguszyce

Podkaszarka – Zdzisław Żurawski – Nowogard

Zestaw kluczy z upominkiem – Mariusz Marczuk – Nowogard

Zestaw kluczy z upominkiem – Marianna Otorowska – Stargard

Usługi glazurnicze

Tel. 605 733 063

Ogłoszenie o przetargu 
na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy 
w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie

Na podstawie § 2 ust. 2 zarządzenia nr 76 Burmistrza Nowogardu z 
dnia 27 września 2007 r. w sprawie sprzedaży kwiatów i zniczy w pobli-
żu cmentarza komunalnego w Nowogardzie ogłasza się, co następuje:

1. Przetarg na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów, zniczy i stroików w pobliżu cmentarza ko-
munalnego w Nowogardzie odbędzie się w dniu 15 października 2007 r. w Bibliotece Miejskiej 
w Nowogardzie, pl. Wolności 8 w sali językowej o godzinie 8,00.

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 powiększo-
ny o 22 % podatek VAT.  

8. Czynsz, o którym mowa w punkcie 7, pomniejszony o wpłacone wadium, należy wpłacić do 
dnia 17 października 2007 r. Czynsz należy wnieść na rachunek Gminy Nowogard 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. 

9. Nie dokonanie wpłaty w terminie określonym w punkcie 8 powoduje utratę prawa do handlu 
oraz 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 lub wylicytuje miejsce za czynsz niższy niż wpła-
cone wadium zostanie ono zwrócone w kasie Urzędu Miejskiego. 

Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

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 �5 ��0 • kom. 0�9� �07 177 

kol. kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 
e-mail: autodemontaz@gazeta.pl
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w obiektywie Jana korneluka   -  z kościelnej wieży
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VII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Akordeonowej

AK – Kameleon bez kompleksów w Koszalinie
O tym, że Nowogard sztuką „stoi” wiedzą niemal wszyscy, ale o sukcesach rodzimych artystów jakby mniej.Z dużą przyjemnością i po raz pierwszy informuję 

Czytelników „DN”, że zespół akordeonistów AK-Kameleon prowadzony niestrudzenie przez p.Lecha Jurka „zaistniał” w najlepszym tego słowa znaczeniu na 
VII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Akordeonowej, który odbywał się w dniach20-23 września w Koszalinie.

Duże brawa dla organizatorów! 
Wszystko zaczęło się w 2004 roku 

kiedy to z grona akordeonistów 
zespołu AK – Kameleon działają-
cego przy Nowogardzkim Domu 
Kultury wyłoniła się kilkuosobowa 
grupa młodych instrumentalistów z 
ambicjami podniesienia poprzeczki 
repertuarowej i zaprezentowania 
się na Wojewodzkim Przeglądzie 
Chorów i Zespołów Kameralnych w 
Szczecinie.

Obiecujący poczatek spowodował, 
że p. Lech Jurek ze swoim zespołem 
dopracował się na tyle dobrego i 
godnego repertuaru, aby coraz częś-
ciej występować i to nie tylko przed 
nowogardzką publicznością. Już po 
kilku miesiącach zaczęto rozważać 
możliwość pokazania się na profe-
sjonalnym konkursie. Taką okazją 
był Festiwal Muzyki Akordeonowej 
we Wrocławiu w roku 2006. Zespół 
zaprezentował się tam na tyle dobrze, 
ze powrócił do Nowogardu z dyplo-
mem wyróżnienia. I właśnie tam, 
we Wrocławiu nawiązano pierwsze 
cenne kontakty –  poznano bliżej 
kilkanaście zespołów akordeono-
wych m.in. z Nowej Solii i Koszalina. 
Artur Zajkowski – instruktor ko-
szalińskich akordeonistów zaprosił 
nowogardzką grupę na organizowany 
przez siebie Festiwal, który miał się 
odbyć jeszcze w  tym samym 2006 
roku. Niestety – udział AK - Ka-
meleon w Gminnych Dożynkach w 
Nowogardzie nie pozwolił na start 
w Koszalinie.

Na szczęście w tym roku nic nie sta-
ło na przeszkodzie, aby nowogardzcy 
artyści wzięli udział w koszalińskim 
święcie muzyki akordeonowej.

O podzielenie się swoimi uwaga-
mi i jeszcze świeżymi wrażeniami 
poprosiłem p.Lecha Jurka, lidera, 
aranżera – jednym słowem spiritus 
movens zespołu:

„Nie zauważyłem (jak dotychczas) 
nagłośnienia tej imprezy w mediach, 
prawdopodobnie kolejny raz waż-
niejszy okazał się „teatr polityczny”. 
Dawne województwo szczecińskie 
reprezentowane było tylko przez dwa 
zespoły ze Świnoujścia i przez nas.

 Czyżby np. w Szczecinie nie było 
zespołów akordeonowych?

Uczestnicząc w tej rangi spotka-
niach, nie sposób nie zauważyć, że 
bardzo istotną (jeśli nie podstawową) 
role odgrywa jakość akordeonów, na 
których zespół (czy solista) prezentuje 
swój repertuar. Jeden z profesorów 
prowadzących warsztaty stwierdził 
wprost, że nie można wymagać od 
kierowcy seryjnego „malucha”, aby 
był szybszy od kierowcy, który prowa-
dzi specjalnie przygotowany rajdowy 
egzemplarz. Z kolei wysoko już cenio-
ny koszaliński akordeonista-solista 
podkreślił, że chcąc dzieci uczyć gry 
trzeba im wcześniej zapewnić bardzo 
dobry instrument. No cóż , wspaniale 
prezentujące się włoskie akordeony 
„Fantini”

(od nazwiska włoskiego właściciela 
wytwórni i sponsora koszalińskiego 
festiwalu), na których grają już akor-

deoniści z Koszalina i Nowej Soli dla 
nas pozostają w sferze marzen. Może 
jednak... Poza tym nasuwają mi się 
już same „ochy” i „achy”. Zatem trochę 
konkretów:

Wspaniałą atmosferę ułatwił za-
pewne brak typowego konkursu koń-
czącego się ogłoszeniem kolejnych 
miejsc. Zamiast stresującego popisu 
odbyły się kolejne prezentacje poszcze-
gólnych zespołów, podczas których wy-
tworzyła się prawdziwie przyjacielska 
atmosfera. Profesjonalnie przygotowa-
ne trzy koncerty, które odbywały się w 
koszalińskich świątyniach

i wysoki poziom warsztatów mu-
zycznych spowodował, że oprócz 
jakże kształcących doświadczeń wy-
nikających ze słuchania wybitnych 
muzyków, uzyskaliśmy szereg cennych 
uwag merytorycznych, ale przecież 
usłyszeliśmy też sporo miłych (nie 
tylko dla ucha) komplementów.

Dzięki takim osobom jak Natalka 
Kozieł, Sebastian Dąb, Oskar Skuza, 
Wojtek Bielski, Bartek Grzesik przez 
trzy dni w Koszalinie pobrzmiewały 
takie hasła jak Nowogard, Nowo-
gardzki Dom Kultury, AK-Kameleon 
i moje imię i nazwisko.

Koszalinianie mieli okazję zoba-
czyć nas i usłyszeć podczas koncertu 
galowego i to nie tylko w utworze z 
naszego repertuaru, ale także w trzech 
utworach wspólnie wykonywanych 
przez ponad stuosobową akordeonową 
orkiestrę festiwalową.

Życzę p. Lechowi Jurkowi wraz z 
całą muzyczną grupą wysokich lotów 
i wielu sukcesów.

wierzę, że jeszcze nie raz o nich 
usłyszymy.

Marian A. Frydryk
foto z archiwum

Franciszka Karolewskiego

Lech Jurek z Laurem Cisowym 2005

Poranki z książką 
w Bibliotece

Zapraszamy wszystkie maluchy 
od 2 do 5 lat (wraz z rodzicami lub 
opiekunami) na poranki z książką w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w No-
wogardzie. Czekają na was przygody 
z książką, gry i zabawy plastyczne 
oraz wiele innych atrakcji. Spotkania 
będą odbywały się w każdą środę o 
godzinie 11.00.



DZIENNIK
NOWOGARDZKI 131�-15.10.�007 r. 

Kobietom wyraźnie dopisywał hu-
mor. W niskiej trawie aż roiło się od 
żołędzi. W skupie za kilogram płaci 
się za nie 2 zł i jak jest dobry dzień 
każda z nich potrafi zarobić nawet 
100 zł. Niestety, nie każdy dzień jest 
równie udany.

„Szkoda, ze jest to praca sezonowa. 
Traktujemy ją jak pracę dodatkową. 

Niedawno pracowałam w pewnej 
firmie, ale nie był to najlepszy praco-
dawca.” – opowiada jedna z nich.

Jesień to również czas zbieranie 
buczyny, która w skupie jest znacznie 
bardziej ceniona. W tym roku jednak 
nie dopisała.

„Zeszły rok był dobry pod tym 
względem, w tym roku dużo jest pustej. 
Poza tym z żołędziami jest znacznie 
lepiej, łatwiej się je zbiera. Praca jest 
raczej ciężka, człowiek jest cały czas 
zgarbiony. My zbieramy do pierwszych 
chłodniejszych dni. Wówczas zbyt 
łatwo jest o przeziębienie i wszystkie 
zarobione pieniądze i tak trzeba będzie 

wydać na leki.” – tłumaczy.
Moje rozmówczynie swoje zbiory 

dostarczają do szkółki leśnej w Roki-
cie. Wkrótce z zebranych przez nich 
żołędzi zostaną posadzone młode 
drzewka.

Ag

OD GRUDNIA WYPŁACANE 
BĘDĄ PŁATNOŚCI 
DO GRUNTÓW ROLNYCH 

Od 3 grudnia br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
rozpocznie wypłacanie rolnikom płatności bezpośrednich za 2007 r. Wnio-
ski o takie płatności złożyło blisko 1,5 mln rolników. Zgodnie z przepisami, 
płatności wypłaca się od grudnia do końca czerwca następnego roku. 

ARiMR obsługuje rocznie zdecy-
dowanie najwięcej rolników spośród 
agencji płatniczych w całej UE. 
Agencje płatnicze w krajach „starej 
piętnastki UE” przyjmują rocznie od 
rolników 3 mln wniosków o płatno-
ści do gruntów (tylko ARiMR przyj-
muje takich wniosków 1,5 mln). W 
sumie w całej UE rolnicy składają 
niewiele pond 5 mln takich wnio-
sków. Z Agencją Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa nie mogą 
równać się nawet agencje płatnicze 
z takich krajów jak Niemcy, Francja 
czy Włochy, gdzie rocznie rolnicy 
składają odpowiednio 380 tys., bli-
sko 400 tys. i 660 tys. wniosków. W 
Polsce płatnościami bezpośrednimi 
objętych jest ponad 14 mln hekta-
rów. Powierzchnia gruntów rolnych, 
do której są wypłacane dopłaty u nas 
stanowi ok. 10% wszystkich gruntów 
rolnych UE. 

Stawki płatności za 2007 r. 
Komisja Europejska opublikowa-

ła kurs wymiany euro do złotego 
dla płatności do gruntów rolnych 
za 2007 r; 1 euro = 3,7730 PLN. 
Powyższe zawiadomienie zostało 
opublikowane w Dzienniku Urzę-
dowym Unii Europejskiej (2007/C 
229/03). Jest to kurs wymiany po-
dawany przez Europejski Bank 
Centralny. Na podstawie tego kursu 
płatności obszarowe określone w 
euro/ha zostaną przeliczone na 
złotówki. 

Jeszcze w październiku tak obli-
czone stawki płatności do gruntów 
rolnych zostaną opublikowane w 
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Według prognoz 

Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa, wzrasta jednolita 
płatność obszarowa, która będzie 
wynosiła 301 zł/ha. Przyznawana 
po raz pierwszy w tym roku płat-
ność zwierzęca to ok. 438 zł/ha, 
natomiast uzupełniająca płatność 
do upraw podstawowych (zboża, 
rośliny oleiste) wyniesie 294 zł/ha. 
Z kolei naliczana na unijnych za-
sadach płatność do upraw roślin 
energetycznych wyniesie max. 169 
zł (stawka ta będzie obowiązywała, 
jeżeli nie zostanie przekroczona 
maksymalna powierzchnia upraw 
roślin energetycznych określona dla 
całej UE na poziomie 2 mln ha). Po-
nadto rolnicy uprawiający rzepak na 
cele energetyczne, mogą otrzymać 
(jeśli przedstawili wymagane do-
kumenty, potwierdzające że rzepak 
został przeznaczony na bioestry) 
176 zł/ha pomocy ze środków kra-
jowych o charakterze de minimis. 
Do powierzchni uprawy chmielu 
płatność historyczna (przysługująca 
do powierzchni uprawy chmielu, do 
której została przyznana płatność 
w roku 2006) wyniesie 526 zł/ha, 
zaś płatność związana z produkcją 
(przysługująca do faktycznej po-
wierzchni uprawy) – 452 zł/ha.

Przewiduje się, że za 2007 r. w 
ramach płatności do gruntów rol-
nych ARiMR wypłaci rolnikom 8,8 
mld zł, w tym 4,8 mld zł ze środków 
wspólnotowych, 4 mld zł z budżetu 
krajowego. Płatności za 2007 r. będą 
wyższe o 0,5 mld zł w porównaniu 
do ubiegłego roku. 

Radosław Iwański, 
rzecznik prasowy ARiMR

Uwaga wędkarze!
Koło Miejsko-Gminne PZW informuje, że posiada aktualne mapki wód 

wędkarskich okręgu szczecińskiego. Można je nabyć w sklepie „Wędkarz” 
w cenie 5 zł.

Zarząd Koła

PAŹDZIERNIK W NDK:
- 12.10.2007r. (piątek), o godz. 

15.00 na holu dolnym Nowogardz-
kiego Domu Kultury odbędzie się 
zebranie chętnych, którzy chcą zostać 
wolontariuszami podczas XVI Fina-
łu Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.

- 13-15.10.2007 r. Kościół pw. 
WNMP, Kościół pw. św. Rafała 
Kalinowskiego i Nowogardzki 
Dom Kultury zapraszają na DNI  
PAPIESKIE – w programie: koncert 
gospelowy dla młodzieży i doro-
słych, montaż słowno-muzyczny pt. 
„CZŁOWIEK W BIELI” z udziałem 
aktorów Teatru Polskiego we Wrocła-
wiu, projekcje filmowe (szczegółowy 
program w najbliższym terminie).

- 16.10.2007 r. (wtorek), godz. 
11.00 w Nowogardzkim Domu Kul-
tury (sala widowiskowa) spotkanie 
uczniów z I Liceum Ogólnokształ-
cącego w Nowogardzie z aktorem 
Teatru Polskiego z Bydgoszczy Pa-

nem Mieczysławem Franaszkiem nt. 
„Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.

- 18.10.2007 r. (czwartek), w godz. 
8.00 – 14.00 Nowogardzki Dom 
Kultury i Narodowy Teatr Edukacji 
im. Adama Mickiewicza z Wrocła-
wia zapraszają dzieci i młodzież na 
spektakle pt. „Doktor i jego zwierzę-
ta” oraz „Wyspa Skarbów”. 

- 21.10.2007 r. WYBORY DO 
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ I DO SENATU RZE-
CZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

- 27.10.2007 r. (sobota), godz. 
18.00 Nowogardzki Dom Kultury 
(sala widowiskowa) zaprasza na kon-
cert z cyklu „WIELCY NIEOBEC-
NI” pt. „PO TAMTEJ STRONIE” 
w wykonaniu Ludmiły Małeckiej i 
Joachima Perlika z towarzyszeniem 
sekcji muzycznej zespołu „MO-
MENT” pod kierunkiem Artura 
Grudzińskiego.

(inf. własna)

Schylając się po żołędzia
Mimo, że pracy na rynku jest coraz więcej to punkty skupu runa leśnego 

nie narzekają na brak dostawców. Kilka pań zbierających żołędzie spotkałem 
w okolicy kościoła w Dąbrowie.
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Poradnia Medycyny Pracy 

NZOZ „SANUS” 
pokój. 210 w Przychodni 

(ul. Kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okreso-

we i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWENCI!!! 

CENY PROMOCYJNE!
Rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

P.U.H. GrUNd-maX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

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”)

TUNING CAR-AUDIO
&

ul. 3 aja 44
660797830 091-3921155

M
www.el-car.net

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

40zł

CAR-AUDIO i TUNING

Akademia Europejska
w Kulicach

poszukuje
SEKRETARKI

Język niemiecki pożądany.
Pisemne oferty prosimy kierować na 

adres Akademii:
Nowogard, Kulice 24
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OG£OSZENIA 
drObNE

NIERUCHOMOŚCI
• Zamienię mieszkanie własnościo-

we 3 pokojowe w bloku plus garaż 
na dom w Nowogardzie z dopłatą. 
091 39 21 985.

• Kupię dom w Nowogardzie 
może być połowa lub piętro. 
607 066 425.

• Kupię kawalerkę. Tel. 691 466 449.
• Do wynajęcia stoiska handlowe. 

604 97 71 44.
• Kupię dom w Nowogardzie, poło-

wę lub piętro. Tel. 606 265 333.
• Sprzedam mieszkanie czteropoko-

jowe o powierzchni 67,7 m kw w 
bloku przy ul. 15 Lutego. Tel. 0605 
423 085 po godz. 15.00.

• Wynajmę rusztowanie elewacyjne, 
200 m kw, robocze, 40 gr m kw. Tel. 
0604 154 316.

• Karsk – sprzedam stodołę muro-
waną. Cena do uzgodnienia. Wia-
domość Karsk 35 A.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 poko-
jowe, 104 m kw. Tel. 602 474 266.

• Poszukuję do wynajęcia po-
mieszczenie magazynowe. Tel. 
513 913 500.

• Zamienię mieszkanie 3 pokojowe 
na większe (100-120 m kw) lub bliź-
niak, lub kupię. Tel. 664 726 394.

• Poszukuję do wynajęcia garażu na 
ul. Zamkowej. 0513 164 203.

• Sprzedam mieszkanie 100 m kw na 
wsi z ogrodem, w Błądkowie. Tel. 
600 695 546.

• Poszukuję garażu do wynajęcia ul. 
Poniatowskiego, Gryfitów, 15 Lute-
go. Tel. 604 823 060.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
75 m kw, parter, blok, 100 m od je-
ziora + garaż. Tel. 504 124 829.

• Małżeństwo z dzieckiem poszuku-
je mieszkania 2 lub 3 pokojowego 
do wynajęcia. Tel. 607 934 481, 
508 827 361.

• Trzypokojowe, 63 m kw, parter, ce-
gła, okna PCV, co gazowe, centrum 
Nowogardu, cena do uzgodnienia 
– sprzedam. Tel. 0697 770 237.

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia. 
Proszę dzownić po 16.00, tel. 0500 
197 458.

• Wynajmę pokój jednej osobie z 
dostępem do kuchni i łazienki. Tel. 
782 490 154.

• Wydzierżawię pawilon handlowy 
nadający się na każdą działaność 
gospodarczą 50 m kw z klimatyza-
cją. Tel. 601 78 1000 w godz. 8.00 
– 16.00

• Do wynajęcia mieszkanie 4 poko-
jowe. 508 309 980.

• Poszukuję do wynajęcia garażu na 
ul. Poniatowskiego. 694 979 007.

• Wydzierżawię pomieszczenie z ka-
nałem na warsztat. Tel. kont. 0694 
484 485.

MOTORYZACJA

• Sprzedam radio cd samochodowe 
PIONEER DEH-30 MP, MP3, pilot 
4x50 W, gwarancja nowe + głośniki 
x 4 samochodowe. Cena kompletu  
690,00 zł. Tel 0605 522 340. 

• Sprzedam BMW E36, 2,5 TD, 1995 
r., elektryczne szyby, klimatyzacja, 
skóra, cena 9800 zł – do negocjacji. 
Tel. 604 796 025.

• Sprzedam Renault Clio, 1992/97, 
niebieski metalik, centralny za-
mek. Cena do uzgodnienia. Tel. 
512 335 172.

• Sprzedam VW Golf III kombi, 1994 
r., niebieski metalik, 1,8, cena 6 tys. 
zł do uzgodnienia. 607 777 954.

• Sprzedam komplet alumfelg roz-
miar 15 195 x 45. Tel. 696 116 744.

ROLNICTWO 
 

• Ferma drobiu Boguszyce 13 kupi 
słomę w kostkach. Minimalna ilość 
1000 szt. Tel. 091 39 106 54, 0502 
276 902.

• Ferma drobiu Boguszyce 13 sprze-
da ładowarkę czołową Kramer 312. 
Tel. 091 39 106 54.

• Śrutownik bijakowy z silnikiem 10 
KW sprzedam. Tel. 667 839 291.

• Ciągnik Zetor 7245 z przednim 
napędem w dużej kabinie, ko-
siarka rotacyjna stan dobry. Tel. 
660 010 540.

• Sprzedam ziemniaki Bryza oraz sa-
dzeniaki Bryza kl. B. Andrzej Sawi-
cki, Olchowo. Tel. 091 39 21 595.

• Sprzedam kurczaki i kaczki francu-
skie. 091 39 22 990.

• Sprzedam prosięta 9 tygodniowe, 
150 zł za parę. Tel. 091 39 18 316.

• Sprzedam prosiaki. 606 312 832.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podło-

gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 783, 
0660 392 851.

• Profesjonalne strony internetowe 
na indywidualne zamówienie – 
szybki czas realizacji, faktury VAT. 
0605 522 340.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 
373 143.

• Transport, przeprowadzki – 0604 
516 451.

• Tipsy – tanio i profesjonalnie + 
parafina. 504 589 679.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV 
Kosmalski, Nowogard Ponia-
towskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

•  Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.
• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 

373 143.
• Pranie tapicerki samochodowej 

(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-
y). Tel. 0604 373 143.

• Pożyczki. 503 037 506.
• Usługi hydrauliczne. 600 382 214, 

091 39 79 109.
• Usługi transportowe. 668 851 263.
• MASAŻ I AKUPRESURA – wizyty 

po uzgodnieniu terminu i godziny 
z pracownikiem Gabinetu Kosme-
tycznego w Nowogardzie, ul. Zielo-
na 3, tel. 091 39 20 714. Możliwośc 
dojazdu do klienta.

• Gabinet kosmetyczny: tipsy, pedi-
cure, henna. Tel. 697 408 391.

• Kompleksowe i profesjonalne 
usługi hydrauliczne w zakresie 
instalacji c.o., wod. kan., gaz. Tel. 
0697 914 690, 0508 055 569.

• Tipsy żelowe – tanio – 
609 464 332.

• Artystyczne malowanie pokoi, 
pokoi dziecięcych. Tel. 66 77 
84 333.

• Zlecę wymianę ocieplenia szczy-
tu budynków styropianem oraz 
strukturę całego budynku. Tel. 
091 39 20 008.

• Usługi elektryczne. Szybko, facho-
wo, tanio. Tel. 660 171 386.

PRACA
• FIRMA BARTEK-Domet zatrud-

ni magazyniera. Tel. 091 579 02 
63.

• Restauracja „Przystań” zatrudni 
kucharza – dobre warunki płaco-
we. Tel. 091 39 20 221.

• Firma PPUH Giejbo Goleniów 
zatrudni mechanika samocho-
dów osobowych. Tel. 606 948 278, 
091 407 33 07.

• Poszukuję ludzi do prac ogólnobu-
dowlanych, tylko poważne oferty. 
607 083 845, 691 46 10 22.

• Zatrudnię spawacza – ślusarza. 
Wysokie wynagrodzenie. Tel. 091 
39 20 760, 503 032 234.

• Restauracja przy stacji paliw w Ol-
chowie zatrudni kucharzy i sprzą-
taczkę. Tel. 091 39 20 733.

• Szukam opiekunki do 2 letniej 
dziewczynki. 600 385 066.

• Zatrudnię do systemu ociepleń. 
Tel. 605 115 064.

• Zatrudnię uczciwego sprzedawcę 
na połowę lub cały etat do sklepu 
spożywczego. Tel. 601 78 1000 w 
godz. 8.00 – 16.00.

• Przyjmę osobę do opieki nad 2 let-
nim dzieckiem. 509 964 622.

• Potrzebny od zaraz kafelkarz i 
tynkarz do pracy w Szwecji. Tel. 
668 639 103.

INNE
• GRZEJNIKI c.o., panelowe, 2-

płytowe, do mieszkania, domku, 
różne rozmiary, także nietypo-
we, nowe i używane. Tel. 091 46 
00 518 lub 0501 446 467.

• JUNKERSY gazowe, do kuchni, 
łazienki, wersja świeczkowa lub 
elektroniczna na gaz ziemny lub 
propan, cena od 400 zł. Tel. 091 
46 00 518 lub 0501 446 467.

• ELEKTRYCZNE przepływowe 
podgrzewacze wody – 380 V, fir-
my AEG, Vaillant moc 18-21 kw, 
małe gabaryty, idealne do domku, 
baru, cena od 150 zł. Tel. 091 469 
03 38 lub 0501 446 467.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, wi-
szące lub stojące – ogrzewanie 
lub dwufunkcyjne (ogrzewanie 
+ ciepła woda) używane z gwa-
rancją serwisową oraz GAZOWE 
podgrzewacze wody 130-190 li-
trowe, stojące, idealne gdzie jest 
kilka łazienek (domek). Tel. 091 
46 00 518 lub 0501 446 467.

• Sprzedam barak budowlany. 
513 153 559.

• Sprzedam ziemię czarną na ogród-
ki, Kamaz 250 zł i przyczepa 150 zł. 
Tel. 0506 801 819.

• Kupię niedrogo piec c.o., węgiel, 
drzewo na ogrzanie 60 m kw. Tel. 
605 576 908.

• Kupię materac odleżynowy. Tel. 
506 582 839.

• Sprzedam wagę elektroniczną 
Sharp, prawie nowa. Tel. 609 76 72 
74.

• Kupię westfalkę. Tel. 501 151 723.
• Oddam 2 kotki dwumiesięczne. 

0785 630 233.
• Sprzedam wyposażenie sklepu 

odzieżowego. Tel. 668 732 944.
• Łóżeczko sosnowe 90 x 160 z mate-

racem oraz rowerek sprzedam. 091 
39 20 737.
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Informujemy, że   

�� października �007 r.
poniedziałek w godz.  �.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

cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A

rozpocząłeś pracę lub staż 
a nie wybrałeś jeszcze funduszu emerytalnego? 

Nie daj się wylosować i przyjdź do najlepszych. 
OFE „Dom” od wielu lat plasuje się w czołówce wszelkich rankingów. 

Sprawdź nas na gospodarczych stronach „Rzeczpospolitej”.
Zadzwoń i umów się na spotkanie 694 281 784

Firma 
zatrudni 

sprzedawców paliw 
• kobiety ze znajomością 

obsługi komputera.
Tel. 693 52 12 11
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Humor 
Henia Szczupaka

Krzyżówka panoramicznaNR 39

Rozwiązania krzyżówki nr 38 – 

JESIEŃ IDZIE PRZEZ PARK –nadesłali: 
Ryszard Gutowski, Bogumiła Urtnowska (Kuli-

ce), Pelagia Feliksiak, Andrzej Leszczyński, Hen-
ryk Kosmalski, Alicja Wypych, Grażyna Jurczyk, 
Irena Przybyłek, Magdalena Czupryńska, Józef 
Górzyński, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Wła-
dysława Kubisz, Marzena Ustyjańczuk, Zdzisława 
Chorążyczewska, Halina Stefańska, Maria Gortat 
(Czermnica), Teresa Powalska, Iwona Kochelska 
(Błotno), Krystyna Tretiak (Maszkowo), Franciszek 
Palenica, Mirosława Rutkowska, Jan Mikłaszewicz, 
Maryla Piątek, Szczepan Falaciński, Wioletta Ka-

raźniewicz (Stare Wyszomierki), Bogdana Walew-
ska, Stanisława Pokorska, Anna Florkowska.

Prenumeraty „DN” na listopad wylosowali:
- Bogumiła Urtnowska z Kulic,
- Marzena Ustyjańczuk z Nowogardu,
- Halina Stefańska z Nowogardu.

Gratulujemy!    

Demokracja
Cynik o demokracji na wiecu tak wołał:
„To system, który równa mędrca i matoła!”
Usłyszał na to: Prawda. Masz rację kolego,
Lecz nie wynalazł dotąd nikt czegoś lepszego”.

Na farmie...
Na pewnej farmie, jakiś czas temu,
Do władzy doszły dwa strusie emu.
Chciały posprzątać całe podwórko,
By lepiej było zwyczajnym kurkom.
Miały budować świetlaną przyszłość,
Wraz z indykami, ale nie wyszło.
Wtedy bezbłędnie wyczuł koryto,
Butny kogucik ze swoją świtą.
Szybko udzielił strusiom poparcia,
Choć nie za darmo, więc były tarcia.
Raz po raz zgniły trafiał się owoc,
Lecz zaczynali wszystko na nowo.
Po pewnym czasie trwania na scenie,
Celem się stało samo rządzenie.
A stan podwórka marnie nastraja:
Miało być lepiej – są wielkie jaja!

Dylemat
Dziwisz się, człeku, że świat nie lepszy,
Jeśli tak wszystko, w koło, się pieprzy?!
Gryzę paznokcie i mierzwię włosy,
Na kogo społeczeństwo odda swe głosy.

Owoce
Owoce głosowania wnet docenimy,
Gdy się nie damy wpuścić w  m a l i n y.

Ocena
Najbardziej u kandydatów cenię,
Ze obiecują gruszki na wierzbie
Z czystym sumieniem.
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

rOZK£Ad JAZdY PKP 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)

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 
Bezpłatne LO dla Dorosłych - ul. ZIELONA 
 - 091 392 66 91
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych - 3 MAJA  
 - 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
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
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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 PKS
NowoGard - szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
szczeciN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

informacja Pks 091/39-�1-��7 lub 091/��-9�-315

ważny od ��.0�.�007r.

Nowogard 08.10.2007r.

OFERTY PRACY 
PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca 
2. ślusarz – spawacz
3. Pracownik produkcji
4. Robotnik budowlany
5. Stomatolog
6. Nauczyciel praktycznej 

nauki zawodu, 
 nauczyciel przedmiotów 

zawodowych
7. Pielęgniarka medyczna, 

rejestratorka medyczna
8. Pomocnik elektryka
9. Fryzjer
10. Kucharz
11. Nauczyciel 
 informatyki
12. kierowca C+E
13. Konserwator terenów 

zielonych
 

OFERTY PRACY 
Z REJONU

1. Kierowca C+E  ( Gole-
niów )

2. Kucharz, pomoc ku-
chenna – ( Glewice )

3. Pracownik linii pro-
dukcyjnej w dziale spo-
żywczym – ( Szczecin 
– Dąbie )

4. Pracownik produkcji ( 
Goleniów)

5. Pomocnik mechanika 
(Goleniów)

6. Asystent ds.biurowych 
(Dobra)

7. Asystent ds.produkcji 
(branża metalowa-Do-
bra)
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Pomorzanin: Frąckowiak – D. Ży-
wica, Piotrowicz (46’ Skowroński), 
Fijałkowski, Grzejszczak, A.Żywica, 
Langner, Kasprzyk, Jeziorski (85’ 
Ogiewa), gaik (75’ Bajerski), No-
wacki.

Bramka dla Pomorzanina: No-
wacki.

W ostatniej kolejce Pomorzanin 
zmierzył się ówczesnym wiceliderem, 
który udowodnił swoją wyższość.

Od początku atakował Świt a Po-
morzanin odgryzał się kontrami. W 
25. minucie z rzutu wolnego dośrod-
kował Fijałkowski, w polu karnym 
piłkę przejął Nowacki i dał prowa-
dzenie naszej drużynie. Bramkę 
zadedykował swojej 
nauczycielce geogra-
fii, pani Połetek. Pięć 
minut później Świt był 
bliski wyrównania, 
ale Frąckowiak wy-
grał pojedynek sam na 
sam z rywalem. W 35. 
minucie po błędzie 
naszej obrony jeden 
z zawodników gości 
uderzył z 14. metrów 
i było już 1:1.

W drugiej poło-
wie przewaga Świtu 
jeszcze wzrosła i w 
65. minucie po rzucie 
rożnym i strzale głową 

goście objęli prowadzenie. Osiem mi-
nut później doszło do kuriozalnej sy-
tuacji. Po rzucie z autu Nowacki prze-
jął piłkę, minął czterech obrońców, 
uderzył obok bramkarza i gdy już 
zaczynał się cieszyć piłka tuż przed 
linią bramkową zatrzymała się... w 
kałuży. Więcej szczęścia mieli goście. 
W 80. minucie jeden z zawodników 
Świtu strzelił z woleja pod poprzeczkę 
ustalając wynik meczu na 1:3.

Pozostałe wyniki meczów:
Stal Lipiany - Mieszko Mieszkowice 

0:2, GKS Mierzyn - Odra Chojna 1:2, 
Polonia Płoty - KP Police II 4:2, Kłos 
Pełczyce - Kluczevia Stargard 0:1.

Andrzej Garguliński

Pomorzanin: Pędziwiatr (46’ Bara-
nowski) – D. Stachowiak (65’ Tompo-
rowski), Marszałek, Soska, Borowik 
(46’ Jutkiewicz), Balejko (46’ Cyran), 
Kuś (80’ Gronowski), Dobrowolski 
(75’ Jagoda), Nosek, M. Stachowiak 
(82’ Mazur), Wnuczyński).

Bramki dla Pomorzanina: Kuś 
– 3, Tomporowski – 2, Nosek, Gro-
nowski.

Trwa dobra passa zawodników 
występujących w I klasie juniorów, 

którzy w tym sezonie zanotowali 
komplet zwycięstw i przewodzą w 
ligowej tabeli.

TKKF Stepnica to jedna ze słab-
szych drużyn rozgrywek i jej zawod-
nicy z tą świadomością wyszli na 
boisko, cofnięci i czyhający na kontry. 
Od początku meczu Pomorzanin 
nacierał. Dobrze dysponowanego 
bramkarza gości próbowali pokonać 
M. Stachowiak, Nosek, Kuś, Dobro-
wolski i Soska, ale 
żadnemu ta sztuka 
się nie udała. Nato-
miast Stepniczanie 
przeprowadzili dwie 
kontry, ale debiutu-
jący w naszej bramce 
Pędziwiatr zachował 
czyste konto.

Tradycyjnie już w 
drugiej połowie mło-
dzi piłkarze Pomo-

rzanina byli skuteczniejsi. Już minutę 
po wznowieniu gry Kuś w zamiesza-
niu podbramkowym otworzył wynik 
spotkania. Dwie minuty później po 
rzucie rożnym pod bramką TKKF 
doszło do kolejnego zamieszania, 
Kuś znalazł się w odpowiednim 
miejscu i głową skierował piłkę do 
siatki. Tę bramkę można obejrzeć 
na www.youtube.com. Dziewięć 
minut później Nosek wykorzystał 
sytuacje sam na sam z bramkarzem 

zdobywając bramkę 
na 3:0. W 62. mi-
nucie Kuś skomple-
tował klasycznego 
hattricka i było już 
4:0. W 70. minu-
cie M. Stachowiak 
doskonale obsłużył 
Tomporowskiego, 
który pięć minut 
po wejściu na boi-
sko zdobył bramkę. 
Jeszcze mniej czasu, 

bo tylko trzy minuty przebywania na 
boisku, potrzebował Gronowski by 
strzelić swoją bramkę. Wynik meczu 
w 87. minucie ustalił Tomporowski 
uderzając z 20. metrów w samo 
okienko.

Pozostałe wyniki meczów:
Pogoń Nowa Szczecin - Ina Gole-

niów II 3:1, Gryf Kamień Pomorski 
-  Ina Goleniów I 1:4.

Andrzej Garguliński

I klasa juniorów: Pomorzanin Nowogard – TKKF Stepnica 7:0 (0:0)

Kolejne wysokie zwycięstwo
V liga juniorów: Pomorzanin Nowogard – Świt Szczecin 1:3 (1:1)

Gdyby nie kałuża...

Z Mieszkiem pod nowym trenerem?

Michał Kozera w pierwszej piętnastceTabela:
1. Pomorzanin Nowogard 4 12 17-1
2. Ina Goleniów I 4 10 16-1 
3. Pogoń Nowa Szczecin 4 9 17-5 
4. Ina Goleniów II 5 9 14-10 
5. Pogoń Szczecin 4 7 21-7
6. Gryf Kamień Pomorski 5 6 11-12
7. TKKF Stepnica 5 3 8-17
8. Orzeł Rega Merida II Mrzeżyno 4 0 1-24
9. Wybrzeże Rewalskie Rewal 3 0 2-30

W najbliższą niedzielę Pomorza-
nin zagra na wyjeździe z Mieszkiem 
Mieszkowice. Zespół ten aktualnie 
zajmuje czternasta pozycje w tabeli 
mając po dziesięciu meczach jedena-
ście punktów. Być może podczas tego 
spotkania w roli trenera zadebiutuje 
Paweł Kaczmarek. Prezes klubu Ka-
zimierz Lembas zdecydował się po-
wierzyć tę funkcje dotychczasowemu 
szkoleniowcowi drużyny występują-
cej w I klasie juniorów i miałby on 
godzić te dwie funkcje. Co prawda 
decyzje prezesa ma jeszcze zatwier-
dzić zarząd, który zebrał się wczoraj 
już po zamknięciu tego wydania ga-

zety, ale najprawdopodobniej będzie 
to tylko formalność. Odpowiedź na 
pytanie czy mecz z Mieszkiem będzie 
pożegnaniem Zbigniewa Ceranki czy 
powitaniem Pawłą Lembasa pozna-
my dzisiaj.

Początek meczu o godzinie 15.00.
Pozostałe mecze kolejki:
Arkonia Szczecin - Kluczevia Star-

gard, Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Kłos 
Pełczyce, Piast Chociwel - Polonia 
Płoty, Odra Chojna - Vineta Wolin, 
Świt Szczecin - GKS Mierzyn, KP Po-
lice II - Sparta Gryfice, Hutnik EKO 
TRAS Szczecin - Stal Lipiany.

Andrzej Garguliński

Młodzi zawodnicy po raz kolejny grali przy wsparciu kibi-
ców, którzy wywiesili transparenty, odpalili kolorowe race i 
głośno dopingowali pikarzy. Wielkie brama dla nich.

Tabela:
1.  Świt Szczecin 11 27 44-9
2.  Kłos Pełczyce 11 25 43-10
3.  Polonia Płoty 11 22 39-25
4.  Mieszko Mieszkowice 11 21 16-12
5.  Piast Chociwel 10 20 25-20
6.  Kluczevia Stargard 11 19 33-24
7.  Stal Lipiany 11 18 28-29
8.  Vineta Wolin 10 18 35-17
9.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 10 16 31-19
10.  KP Police II 11 13 36-37
11.  Sparta Gryfice 10 11 16-20
12.  Pomorzanin Nowogard 11 9 20-46
13.  Odra Chojna 11 9 15-34
14.  GKS Mierzyn 11 8 14-38
15.  Arkonia Szczecin 10 6 10-42
16.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 10 5 16-39

W niedzielę 30 września w Lipnie odbyła się ostatnia eliminacja  pucharu  
PZM  w  motocrossie w klasie 80 cm3. Mimo urazu w zawodach wystartował 
mody nowogardzki zawodnik Michał Kozera.

Podczas treningu trzy dni przed 
zawodami Michał odniósł kontuzję 
ręki. Mimo zwolnienia lekarskiego 
zdecydował się na wyjazd do Lipna, 
ponieważ do tego by zostać zająć 
miejsce w pierwszej piętnastce kla-
syfikacji generalnej brakowało mu 
tylko jednego punktu. Tor w Lipnie 
jest bardzo  podobny do nowogardz-
kiego, obfitujący w duże podjazdy i 
skoki, co byłby jego sprzymierzeń-
cem gdyby nie kontuzja. Jednak złość 
sportowa wzięła górę i Michała po 
zdjęciu bandaża i stanął na starcie . 
Krótka czasówka, bo tylko trzy okrą-
żenia dała mu 17 miejsce i prawo do 
wzięcia udziału w pierwszym biegu. 
Po start z grymasem bólu na twarzy 
miał zostać wycofany już po kilku 
okrążeniach, ale dojechał do końca 
na 20 miejscu co dało mu 2 punkty, 
w efekcie czego został sklasyfiko-
wany na 14 miejscu w klasyfikacji 
generalnej całego sezonu 2007. Tak 

wysoko nigdy w klasie 80cm3 nie 
było zawodnika z województwa 
zachodniopomorskiego. 

„W związku z tym iż sezon 2007 
został zakończony chciałbym bardzo 
podziękować za olbrzymią pomoc i 
wielki wkład pracy włożony przez Mi-
chała Warkalewicza i firmy motocy-
klowej TIM z Nowogardu . Władzom 
KM „Cisy”  z prezesem Tadeuszem 
Hołubowskim na czele. Gazecie 
Dziennik Nowogardzki za patronat 
medialny nad Michałem Kozera, jak 
również wszystkim kolegom crossow-
com, którzy pomagają Michałowi 
, zwłaszcza podczas niedzielnych 
treningów, nabierać umiejętności w 
rywalizacji. Dobrze przepracowana 
zima pozwoli z optymizmem ocze-
kiwać lepszych wyników w sezonie 
2008, czego mu bardzo życzymy.” 
– powiedział ojciec młodego zawod-
nika Eugeniusz Kozera.

Andrzej Garguliński
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�K WADRAT�
ul. Armii Krajowej 49

NOWOGARD
Tel. 091-39-21-470

(po byłej przychodni)

MEBLE
dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

Transport gratis na terenie miasta Serdecznie zapraszamy

ul. Warszawska 9

NOWOGARD
Tel. 091-39-25-476

PIWNICA BIEDRONKA (główne wejście)

Str efy
przyjaznych

cen

NIE PRZEPŁACAJ - KUPUJ TYLKO U NAS

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

TANIE OPŁATY WSZYSTKO - 0.90 PLN

GOTÓWKOWE
HIPOTECZNE i SAMOCHODOWE

KONSOLIDACYJNE

UBEZPIECZENIA FOTO - BOŻENA
72-200 Nowogard
ul. 3-go Maja 48

Tel. 091 39 26 953
Tel.kom. 501 054 706

Na Życie
i Mieszkaniowe

KREDYTY

LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY
Gryfice, ul. Bracka

(środkowy budynek trojaków)
tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00
W SOBOTY 10.00 - 14.00

tel. 091 392 12 77,tel./fax 091 392 56 39

FABRYKA
OKIEN
I DRZWI PCV
Nowogard
ul. 3 Maja 31

Nowogard i okoliceNowogard i okolice 70-423 Szczecin

tel/fax 091 488 54 26

kom.0502 103 432
0501 307 666www.ardom.pl

KUPNO - SPRZEDAŻ

ul. Piłsudskiego 11/2

ARDOM
DOMY NA WSI GRUNTY

MIESZKANIA

CMYK

Nowogard
ul. Boh. Warszawy 71

tel. 091 579 02 62
F.H.U. DOMEBARTEK -

MATERIAŁY BUDOWLANE

HURTOWNIA
STALIcyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A
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Program Dni Papieskich w Nowogardzie
Zbliża się kolejna, 29. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.  Jak co roku przeżywać będzie-

my Dzień Papieski, którego tegoroczne hasło brzmi: „Jan Paweł II – Obrońca Godności Człowieka”. To już siódmy 
taki dzień w naszej Ojczyźnie, który będziemy obchodzić w niedzielę, 14 października. 

Owocem pielgrzymki Ojca Święte-
go Jana Pawła II do Ojczyzny w roku 
1999 stała się Fundacja Episkopatu 
Polski „Dzieło nowego tysiąclecia”, 
która dziś służy przeszło tysiąc sied-
miuset młodym Polakom, pochodzą-
cym ze środowisk ubogich, którzy 
dzięki pomocy Fundacji mogą dalej 
rozwijać swoje zdolności intelektual-
ne. 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. Sympozja, koncerty, różne 
inne imprezy, a nade wszystko mod-

litwa o rychłe wyniesienie na ołtarze 
Wielkiego Polaka, to istotny cel Dnia 
Papieskiego.

Także w Nowogardzie organi-
zowane są obchody wspominające 
Jana Pawła II. Połączone siły parafii 
nowogardzkich, Domu Kultury, 
Urzędu Miasta oraz młodzieży szkół 
w Nowogardzie organizują szereg im-
prez, na które zapraszają wszystkich 
mieszkańców naszego miasta i okolic. 
Dzięki wsparciu wielu życzliwych 
instytucji i firm udało się rozszerzyć 
propozycję związaną z tym dniem, 
tak że obchody Dnia Papieskiego 
będą trwały kilka dni!

Zapraszamy…
Czwartek 11.10
Godz. 19:00 czuwanie modlitewne 

(kościół św. Rafała Kalinowskie-
go)

Piątek 12.10
Godz. 19:30 czuwanie modlitew-

ne 
(kościół Wniebowzięcia NMP)
Sobota 13.10
Godz. 9:00 „A Lolek stał na bram-

ce…” – turniej piłkarski dla mini-
strantów (i nie tylko)

(hala SP nr 1)
Niedziela 14.10
Przede wszystkim Msza św.!!! 
a potem…
Godz. 18:00 koncert zespołu „Go-

spel Szczecin Choir”
(sala Nowogardzkiego Domu 

Kultury)
Godz. 19:30 procesja światła uli-

cami miasta 

Godz. 20:15 widowisko Teatru 
ognia „FAN”

(plac przed kościołem św. Rafała 
Kalinowskiego)

Godz. 21:00 „Barka do nieba”

Poniedziałek 15.10
Godz. 19:00 „Człowiek w bieli. 

Polak na świątyni Piotrowej” 
występ Wrocławskiej Grupy Estra-

dowej „Aja – Kalambur”
(kościół Wniebowzięcia NMP)

 Przez cały dzień w kościo-
łach naszego miasta będziemy modlić 
się o szybką beatyfikację Jana Pawła 
II oraz zbierać ofiary na Fundację 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która 
funduje stypendia zdolnej, pochodzą-
cej z ubogich środowisk młodzieży.

Serdecznie zapraszamy do 
udziału w obchodach Dni 
Papieskich wszystkich miesz-
kańców Nowogardu i okolic!

W poniedziałek zgłoszono 
kradzież 27 metrowego prze-
dłużacza z terenu budowy w 
Wojcieszynie.

W piątek włamano się do 
piwnicy przy ulicy Wiejskiej. Po 
pokonaniu zamka patentowego 
złodzieje wynieśli z pomieszcze-
nia sprzęt rtv wartości 500 zł.

Na terenie miasta policjanci 
zatrzymali poruszającego się 
rowerem Mariusza L. Badanie 
wykazało, że zasiadając na swój 
jednoślad miał w wydychanym 
powietrzu aż 2,25 promila al-
koholu.

W piątek i sobotę policjanci 
nasilili działania związane z 
programem „Bezpieczne miasto”. 

Do Nowogardu przybyły posiłki 
z Komendy Wojewódzkiej Po-
licji, Straży Granicznej i Straży 
Rybackiej. Wzmożone działania 
były wyraźnie zauważalne. W 
ciągu tych dwóch dni wylegi-
tymowano ponad czterdzieści 
osób nakładając kilka mandatów 
karnych, głównie na podstawie 
ustawy o wychowaniu w trzeź-
wości i prawa wodnego.

W sobotę zgłoszono pobicie, 
którego dokonano przy ulicy 
Bema w okolicy lokalu „Gala-
xy”.

Zgłoszono również kradzież 
torebki w Restauracji „Przystań”. 
Torebka i dokumenty zostały 
odnalezione, brakowało za to 

pieniędzy w kwocie 40 zł.
W niedzielę policjanci zatrzy-

mali kierującego fordem escor-
tem Dariusza S. Okazało się, że 
zasiadł on za kółkiem mając 1,74 
promila alkoholu. Do tego nie 
posiadał ubezpieczenia OC i był 
poszukiwany listem gończym. 
Mężczyznę przetransportowano 
do Zakładu Karnego.

Zgłoszono również kradzież 
kasku motocyklowego, którego 
właściciel pozostawił na swym 
pojeździe na parkingu przed 
stadionem miejskim przy ulicy 
Wojska Polskiego. Wartość kasku 
oszacowano na 200 zł.

Ag

Zaproszenie
ROZWÓJ TURYSTYKI 

W REGIONIE
Zapraszamy przedstawicieli grupy partnerskiej 

projektu 

“Turystyka-Wspóln Sprawa” 
oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem 

turystyki w naszej gminie
na spotkanie, które odbędzie się w najbliższy 

piątek, 12 października, o godz. 11.00 
w Bibliotece Miejskiej w Nowogardzie 

w sali językowej.

Organizatorem spotkania jest Wydział Rozwoju 
Lokalnego i Funduszy w Urzędzie Miejskim w 
Nowogardzie.
Na spotkaniu będą omówione następujące 
sprawy:
1.. Szkolenia i doradztwo dla branży turystycznej 
organizowane przez Biuro
Projektowo-Doradcze “Turystyka-Wspólna 
Sprawa” w Szczecinie.
2.. Plan rozwoju turystyki w gminie Nowogard 
na najbliższy rok.
3.. Identyfikacja i opracowanie produktów 
turystycznych.
4.. Przygotowanie odrębnej strony internetowej 
poświęconej tematyce
turystyki w gminie Nowogard.
5.. Źródła finansowania projektów służących 
rozwojowi turystyki w
regionie.
Informacji w sprawie spotkania udziela 
Krystyna Dwornik, Wydział RLiF, 
tel.091 39 26 233, 
pok.210, 
e-mail:kdwornik@nowogard.pl

(inf. własna)

PANIE Z NOWOGARDU I OKOLIC 
STAROSTWO POWIATOWE ORAZ BURMISTRZ NOWOGARDU 

PRZY UDZIALE ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII ORGANIZUJE
 

BEZPŁATNE BADANIA  MAMMOGRAFICZNE 
DLA KOBIET W WIEKU 50- 69 LAT 

BADANIA ODBĘDĄ SIĘ W MAMMOBUSIE 
W DNIU 19.10.2007 R. 

PANIE  ZAINTERESOWANE BADANIEM PROSZONE SĄ O KONTAKT Z: 
Teresą Ziółkowską,  Wydział Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu 

Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, tel. 091 39 25-867 
w celu rejestracji na badanie mammograficzne.

W DNIU BADANIA PACJENTKA POWINNA POSIADAĆ: 
1. DOWÓD OSOBISTY 

2. LEGITYMACJE UBEZPIECZENIOWĄ 
3. WSZYSTKIE POPRZEDNIE WYNIKI I BADANIA DOTYCZĄCE PIERSI 

4. W RAZIE POTRZEBY OKULARY POTRZEBNE DO WYPEŁNIENIA ANKIET
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reklama

Z marszałkiem o obwodnicy, 
szpitalu i jeziorze

Żebyś miała 
w sercu wiosnę

i cały rok słońce Ci świeciło
Kochanej Żonie
Ryszardzie 

Chałupniczak
z okazji

20 lecia małżeństwa
życzy

mąż Zenek

W niedzielę 7 października 
odbyło się w Nowogardzie spotkanie 
Marszałka Województwa Zachod-
niopomorskiego Norberta  Obryck-
iego z sympatykami i członkami Plat-
formy Obywatelskiej. Na zaproszenie 
wiceburmistrza Artura Gałęskiego 
oprócz marszałka przybyła również 
poseł Magdalena Kochan. W trak-
cie spotkania mówiono o prob-
lemach z budową obwodnicy No-
wogardu. Marszałek N.Obrycki 
zapowiedział wsparcie Sejmiku oraz 
przyjął petycję radnych PO Krystyny 
Kłosowskiej, Rafała Szpilkowskiego 
i Artura Danilewskiego z podpisami  
mieszkańców Nowogardu. Po-
ruszono również problematykę 
służby zdrowia ze szczególnym 
uwzględnieniem możliwości po-
zyskiwania środków z osi RPO . 

W sp ot kaniu  udz ia ł  wz ią ł 
również Jacek Kargul ekspert 
marszałka do spraw służby zd-
rowia. Zdaniem marszałka szansą 
dla szpitala nowogardzkiego jest 
jego przekształcenie oraz określenie 
profilu leczenia. Wydaje się, iż 
ciekawym i uzasadnionym eko-
nomicznie byłby profil lecznictwa  
rehabilitacyjnego. Zwłaszcza, że w 
sąsiedztwie szpitala jest teren przy  
jeziorze.Wiceburmistrz A.Gałęski 
omówił działania podjęte w kierunku  

zagospodarowania terenów wokół 
jeziora. Zdaniem A.Gałęskiego 
Nowogard ma szanse stać się 
ciekawym miejscem rekreacji 
dla metropolii szczecińskiej ale 
dla realizacji ambitnych planów 
p o t r z e b a  w s p a r c i a  Ur z ę d u  
Marszałkowskiego, gdyż w grę 
wchodzi ok 15 mln złotych. Marszałek 
N. Obrycki, m.in.stwierdził: ,, Bard-
zo często rozmawiamy z A.Gałęskim 
o tym pomyśle i wydaje się on być re-
alnym, tym bardziej, że wokół rosną 
strefy ekonomiczne a terenu pod 
rekreację jest wciąż zbyt mało.Zresztą 
jeśli dobrze pójdzie mieszkańcy 
Nowogardu otrzymają również 
euroboisko, choc ponoć wasz klub 
sportowy nie ma ostatnio szczęścia, 
ale może właśnie poprawa infra-
struktury poprawi również wyniki” 
Poseł M.Kochan omówiła również 
możliwości, jakie dla mieszkańców 
wsi niesie z sobą program odnowy 
miejscowości, dający szansę otrzy-
mania do 500 tys. złotych na każdą 
wieś. Marszałek N.Obrycki wyraził 
uznanie dla władz gminy Nowog-
ard, że podjęły się już opracowania 
planów odnowy miejscowości.
Podkreślił jednocześnie,że brak 
dokumentów strategicznych w gmi-
nach uniemożliwia aplikowanie 
po środki zewnętrzne i stanowi 
poważną barierę.W wielu gminach 
powstają obecnie specjalne jed-
nostki i wydziały specjalizujące się 
w pozyskiwaniu środków unijnych 
również w Nowogardzie. Wiem 
bo kilka razy miałem możliwość 
spotkania się z ludźmi od pozyski-
wania środków z Nowogardu, że 
działa tu młody i ambitny zespół  
i zawsze może liczyć na moje 
wsparcie. Na zakończenie spot-
k an i a  mars z a ł ek  N . O br yck i 
zapowiedział,że kolejne spotkanie 
w Nowogardzie zaplanował z wice-
burmistrzem A.Gałęskim na połowę 
listopada.

Inf.własna 

Przedwyborcze refleksje

Dlaczego nie będę głosował na PIS?
Odpowiedź 

na postawio-
ne wyżej py-
tanie wydaje 
się w moim 
pr z y p a d ku 
o c z y w i s t a , 
wszak kan-
dyduję z in-
nej listy nr 3 
z  ramienia 
partii Marka 

Jurka Prawica Rzeczypospolitej.
Ale to kandydowanie to tylko 

skutek głębokiego przekonania, że 
konsekwencje polityki PIS-owskiej 
są wbrew powszechnie obowiązu-
jącej propagandzie sukcesu szkod-
liwe. Szkodliwe zresztą w osobliwy 
sposób - szkoda ta na razie nie boli, 
a jeśli boli, to co najwyżej „sąsiada”, 
któremu zwolennicy PIS-u nie ży-
czą najlepiej, bo prawdopodobnie 
to, co ma zdobył dzięki powszech-
nie szalejącej korupcji.

Tzw. skuteczność PIS-u w walce 
z przestępczością zorganizowaną, 
łapówkarstwem, agentami, esbe-
kami, itp. towarzystwem wyraziła 
się jak dotąd w następujących 
osiągnięciach:

- oskarżeniem o korupcję polity-
ków wylansowanych przez siebie.

- złapaniem kilku lekarzy, z któ-
rych jeden np. wziął 3 kg mięsa a 
inny w wyniku prowadzonej na 
szeroką skalę działalności łapów-
karskiej zainkasował 

3 x 500 zł = 1500 zł
- oskarżeniem i zniszczeniem 

arcybiskupa St. Wielgusa – prawdo-
podobnie odpowiedzialnego za cały 
system zbrodni komunistycznych 
w Polsce.

- zwalczeniem korupcji w polskiej 
piłce nożnej, która to jest głównym 
zajęciem narodowym Polaków, a jej 
czystość stanowi podstawowy prob-
lem milionów rodzin polskich.

- usunięciem z kraju około 2 
milionów bezrobotnych, którzy 
nie tylko paskudzili statystyki, 
ale stanowili potencjalny element 
przestępczy – teraz niech się nimi 
martwią inni.

Żeby wszystkim zasadom rewo-
lucji stało się zadość to potrzeba 
jeszcze tylko, aby przy frekwencji 
99,9 % około 90% głosowało na 
najprzebieglejszy establishment 
polityczny tej części Europy – jak 
wszystko na to wskazuje jesteśmy 
dzięki posłusznemu narodowi w 
połowie drogi do wymarzonego 
ideału.

Świadomie dokonania PIS-u 
ująłem w sposób przesadnie prze-
śmiewczy ale w sytuacji dawno 
niespotykanego bałamuctwa pro-
pagandowego wydaje się to jedyną 
możliwością sprowokowania racjo-
nalnej dyskusji przedwyborczej. 

W następnym numerze DN
 trochę o PO.

Marek Słomski
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Właściciele działek w obrębie nr 2 miasta Nowo-
gard przy ul. Okulickiego i Sikorskiego piszą:

Listy Czytelników

Droga Redakcjo!
Jako właściciele działek przeznaczonych 

w najbliższym czasie pod budownictwo 
jednorodzinne, znajdujących się w obrębie 
nr2 miasta Nowogard przy ul. Sikorskiego 
oraz ul. Okulickiego, zwracamy się z prośbą 
o opublikowanie na łamach Waszego pisma 
apelu do mieszkańców ulic znajdujących się 
w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Sikor-
skiego, tj. Okulickiego, Wileńskiej, Wojska 
Polskiego, Traugutta, Kościuszki i Dąbrow-
skiego oraz do tych mieszkańców naszego 
miasta, którzy w poruszanej przez nas 
sprawie mają coś na sumieniu.

Apel nasz dotyczy zaprzestania tworzenia 
przez nich na naszych działkach dzikich 
wysypisk śmieci. Wyrzucane jest dosłownie 
wszystko, począwszy od odpadków z go-
spodarstwa domowego typu obierki, opa-
kowania po artykułach spożywczych, butelki 
przez meble, sprzęt agd, spłuczki i muszle we, 
dywany , gruz, dachówki oraz wszelkiego 
rodzaju śmieci z ich ogrodów ( gałęzie, sko-
szona trawa, wypielone zielsko, pozostałości 
po uprawach). Poza tym „smakosze” moc-
nych trunków zrobili sobie tam „pijalnie” i 
spożywają alkohol jednocześnie zaśmiecając 
nasze posesje i drogę należącą do gminy. Nie 
przeszkadza to nawet Policji znajdującej się 
w sąsiedztwie ulicy Sikorskiego.

Apelujemy, gdyż chcemy uzmysłowić 
mieszkańcom naszego miasta, że zaśmieca-
nie czyjejś posesji tylko dlatego, że chce się 
oszczędzić na kosztach wywozu odpadów z 
własnego kubła na śmieci, naraża na koszty i 
dodatkową pracę związaną z posprzątaniem 
tego bałaganu właściciela posesji, u którego 
„OSZCZĘDNY” pozostawił swoje odpady.

Mówienie o świadomości ekologicznej 
mieszkańców naszego miasta nie ma tu 
sensu, gdyż takiej świadomości po prostu nie 
mają, o czym świadczyć mogą nie tylko nasze 
zaśmiecane działki, ale także wygląd naszych 
ulic i skwerów oraz koszy ustawionych na 
terenie miasta, do których należy wrzucać 
posortowane odpady, a wrzucane jest do 
nich wszystko co zawadza i zajmie zbyt dużo 

miejsca we własnym kuble na śmieci.
Po co prowadzenie akcji typu „Sprzątanie 

Świata” skoro ten który dzisiaj sprząta, jutro 
i tak naśmieci?

W cywilizowanych krajach coś takiego jest 
niedopuszczalne. Żaden Niemiec, Duńczyk 
czy Holender nie pozwoli sobie nawet na 
rzucenie gumy do żucia na chodnik, nie 
wspominając tego na co pozwalają sobie 
mieszkańcy naszego miasta.

Wszyscy chcą mieć czysto, pięknie i 
schludnie tylko koło siebie , a że sąsiadowi 
za płotem rzuca się własne śmieci -to niech 
sobie sąsiad posprząta!!!

Ale postawmy się w sytuacji tego sąsiada, 
czy chcielibyśmy być na jego miejscu? Może 
należy wprowadzić większe kary za zaśmie-
canie środowiska, aby odechciało się takim 
delikwentom kolejnych wypraw ze śmie-
ciami na cudzą posesję, a może najlepszą 
karą byłyby prace społeczne w odblaskowej 
kamizelce i napisem na plecach „BRUDAS”? 
Informujemy więc wszystkich zainteresowa-
nych, że osoby przyłapane na zaśmiecaniu 
naszych posesji, będą zgłaszane na Policję 
i pociągnięte do odpowiedzialności karnej. 
Jeszcze raz apelujemy starymi górnolotnymi 
hasłami:

„SZANUJ ZIELEŃ”
„ZACHOWAJ PORZĄDEK”
„ŻĄDASZ CZYSTOŚCI -ZACHOWAJ 

JĄ SAM”
Ponadto zapraszamy reportera redakcji do 

odwiedzin okolic ulicy Sikorskiego i zrobie-
nia zdjęć zaśmiecanych posesji; aby wszyscy 
mogli zobaczyć do czego zdolni są miesz-
kańcy naszego miasta. Może poruszenie 
tego tematu na łamach gazety da ludziom do 
myślenia zanim rozpędzą się z reklamówką 
lub taczką pełną śmieci na naszą ulicę.

Z poważaniem:
Ewa i Wacław Klewicz, Izabela i Piotr 

Klewicz, Anna Rozmiarem, Monika i Robert 
Witosowscy, Grażyna i Mirosław Kubiak, 
Monika i Przemysław Mierkiewicz, Kata-
rzyna Tębłowska.

Zmarł kapelan Rodzin Katolickich 
Ks. Prałat Zdzisław J. Peszkowski

Wczoraj zmarł ks. prałat Zdzisław 
Peszkowski uosobienie gorącego 
patriotyzmu człowiek wielkiego 
ducha i wielkiego serca. Zakończyła 
się ziemska droga kaplana, który 
nigdy nie zapomniał o tych, o 
których zapomniec nie wolno , o 
pomordowanych w Katyniu. My też 
zachowamy ks. Prałata w modlitwie 
i wdzięcznej pamięci!

Redakcja
Ksiądz Profesor Zdzisław Jastrzębiec 

Peszkowski urodzony w roku 1918 w 
Sanoku. Syn Zygmunta i Marii z 
Kudelskich. Gimnazjum i liceum 
ukończył w mieście rodzinnym. Tam 
jako Sodalis Marianus związał się na 
zawsze z Matką Bożą. Tam fez wstąpił 
do harcerstwa. Po maturze podjął 
studia i służbę w Szkole Podchorążych 
Kawalerii w Grudziądzu. Brał udział 
w kampanii Wrześniowej II wojny 
światowej jako podchorąży kawalerii. 
Więzień Kozielska, mocą Opatrzności 
Bożej ocalony od śmierci w Katyniu. 
Oficer I Pułku Ułanów Krechow
ieckich w Korpusie Armii Polskiej. 
Przeszedł szlak wojenny przez Rosję, 
Iran, Palestynę, Irak, Egipt, Indie, 
Syrię, Liban, Italię i Anglię.

Po drugiej  wojnie światowej 
studiował w Oxfordzie, później w 
Polskim Seminarium w 
Orchard Lake, na Uni
wersytecie Wisconsin, 
University of Detroit i 
Polskim Uniwersytecie 
na Obczyźnie. Uzyskał 
stopień doktora filozofli 
i magistra teologii.

W 1954 wyświęcony 
na kapłana. Od tego 
roku profesor teologii 
pastoralnej i literatury 
języka polskiego w Semi
narium Świętego Cyry
la i Metodego oraz St. 
Mary’s College. Członek 
wielu organizacji nau
kowych i społecznych. 

W roku 1966 został prezesem Polish 
American Historical Association. 
Opublikował ponad 100 pozycji z 
zakresu teologii historii Polski liter
atury, filozofii. Autor podręczników 
do nauki języka polskiego i kultury, 
podręczników wychowawczych, dy
daktycznych, a także modlitewników 
i antologii oraz biografii kardynała 
Stefana Wyszyńskiego  książki za
kazanej przez reżim i ściganej przez 
celników na granicy kraju. Staraniem 
Księdza Peszkowskiego wyszło wiele 
książek Prymasa Tysiąclecia.

 Jemu zawdzięczamy także um
ieszczane w większości kościołów w 
Polsce w 1973r. kopie Milenijnego 
Aktu Oddania Polski w niewolę Maryi 
za wolność Kościoła w Ojczyźnie i w 
świecie, wydaną drukiem w Kanadzie 
i złożoną w darze kardynałowi Ste
fanowi Wyszyńskiemu, który pragnął, 
aby to wielkie zawierzenie Maryi 
przeniknęło do świadomości Po
laków.

 Naczelny kapelan Związku Harc
erstwa Polskiego poza granicami 
Kraju, harcmistrz, wychowawca, wiz
ytator wychowania młodzieży w 
Indiach, autor licznych materiałów 
dotyczących wychowania harcer
skiego, kapelan Federacji Rodzin 
Katyńskich.

Od 1970 prałat domowy Jego 
Świątobliwości. Kapłan miłujący 
Boga, Kościół i Polskę. Nigdy nie 
zapomniał o swoich obozowych Bra
ciach zamordowanych w Katyniu. Ni
estrudzony obrońca ich czci i pamięci, 
orędownik sprawy Katyńskiej w Polsce 
i na świecie.

Ostatnio Ksiądz Prałat pełnił 
funkcję kapelana Rodzin Katyńskich 
i Pomordowanych na Wschodzie.Był 
również kapelanem Chorych Polonii 
i naczelnym kapelanem Związku 
Harcerstwa Polskiego poza granicami 
Kraju. Oprócz tego pełnił funkcję Prez
esa Fundacji „Golgota Wschodu”.
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Celowy Związek Gmin R-XXI 
w 2005 roku wprowadził do gmin 
(uczestników Związku) akcje ekolo-
giczną pn.” Zbierając zużyte baterie 
– chronisz środowisko” Gminy 
związku zosta-
ły w tym celu 
wyposażone 
w pojemni-
ki 20l i 5l do 
zbiórki baterii. 
Akcja okaza-
ła się trafnym 
przedsięwzię-
ciem gdyż za-
interesowanie 
zbiórką jest 
bardzo duże. 
W związku z 
tym ogłoszo-
no w szkołach  
kon ku rs  na 
największą zbiórkę baterii, który 
zostanie rozstrzygnięty w przy-
szłym roku. Dotychczas na terenie 
Celowego Związku Gmin R-XXI 
zostało zebranych ponad 35.000 
szt. baterii. Mając na uwadze ochro-
nę środowiska w całym regionie 

Związek przyłączył się do akcji 
organizowanej przez Urząd Mar-
szałkowski „Zachodniopomorskie 
zbiera zużyte baterie”. Związek 
zaopatrzy pojemniki rozstawione 

w gminach w do-
datkowe naklej-
ki – promujące 
akcję w regionie 
zachodniopo-
morskim.

   Baterie i aku-
mulatory różne-
go typu i wielko-
ści towarzyszą 
nam w każdej 
dziedzinie ży-
cia. Często jed-
nak nie zdając 
sobie sprawy z 
ich szkodliwości 
dla środowiska, 

beztrosko wyrzucamy zużyte i 
wyładowane baterie do kubłów na 
śmieci.  Pragnę przypomnieć iż 
jedna wyrzucona  guzikowa bateria 
srebrowa jest w stanie skazić 1 m3 
gleby i zatruć około 400 litrów wody.   
Zbiórka zużytych baterii prowadzo-
na jest w ramach zbiórki odpadów 
niebezpiecznych. Baterie zbierane 
są do specjalnych pojemników 
ustawionych w niektórych sklepach 
oraz w szkołach, a także w poszcze-
gólnych Urzędach Gmin. 

  Mamy nadzieje, iż połączonymi 
siłami uda nam się choć w części 
ochronić nasze środowisko natu-
ralne przed zagrożeniami w postaci  
baterii. 

Antoni Bielida
Przewodniczący Zarządu
Celowego Związku Gmin 

RXXI

2 października 
zaginął pies.

Uczciwego znalazcę 
proszę o kontakt:

506 930 688, 
091 39 20 846.

Małe baterie, 
duży problem!
Zużyte baterie składowane w miejscu nie przeznaczonym 
do tego powodują zagrożenie dla środowiska!.
Ty też możesz decydować o czystości środowiska.
Zbierając zużyte baterie możesz wpływać na jego stan, 
a swoją postawą nakłaniasz innych do działania.
Nie czekaj, każda bateria jest ważna.
„Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze środowisko”

Bezpiecznie w “Dwójce”

SP 2

„Wspólny cel” 
– troska o środowisko

Pogarszający się nieustannie stan 
środowiska przejawia się potęgu-
jącym kryzysem i stwarza coraz 
większe poczucie zagrożenia. Dziś już 
chyba wszyscy mają świadomość, że 
istnieje potrzeba poszerzania wiedzy 
na temat ochrony środowiska.

W SP 2 podejmujesię więc wiele 
praktycznych działań na rzecz ochro-
ny, kształtowania i pielęgnowania 
środowiska.

Za realizację zadań związanych z 
ochroną przyrody szkoła otrzymała 
dyplom w konkursie

„Wszystkie śmieci nasze są – Ba-
terie 2006”organizowanym przez 

Fundację Rozwoju Ekologicznego 
„Wspólny Cel”.Nasi uczniowie zebrali 
7 916 sztuk zużytych baterii. Wyróż-
niono najlepszego zbieracza na etapie 
wojewódzkim  - Katarzyna Soska z 
kl.VIa zebrała 600 sztuk baterii.

Uczniowie uczestniczyli również w 
szkolnych konkursach wiedzy „Skąd 
biorą się śmieci?”

i „Co robię żeby śmieci było mniej?” 
Zwyciężył Michal Łuczak uczeń klasy 
IVb.

Wyróżniający się uczniowie otrzy-
mali dyplomy oraz nagrody rzeczowe 
i książkowe.

(inf. własna).

Pierwszego października odbyło 
się w Szkole Podstawej nr 2 spotkanie 
z policjantem.

Na wstępie przypomniano 5 za-
sad przechodzenia przez jezdnie, a 
następnie zapoznano najmłodszych 
uczniów z zasadami poruszania się 
po drogach bez chodników.

Omówiono również zasady zacho-
wania się w szkole oraz praktycznie 

zaprezentowano uczniom klas pierw-
szych sposoby przechodzenia po 
pasach na skrzyżowaniach dróg.

Spotkanie zakończyło się wrę-
czeniem każdemu pierwszakowi 
książeczki „Elementarz zasad bez-
pieczeństwa” i obejrzeniem filmu 
„Pamiętaj masz jedno życie”.

(inf. własna).

kOmUNIkaT

Poszukujemy rodzin zastępczych!
„Powiat Goleniowski — w ramach 

rozstrzygniętego przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej konkursu 
na finansowe wspieranie programów 
z zakresu opieki nad dzieckiem i 
rodziną - otrzymał dotację celową w 
wysokości lO.OOOzł na realizację 
programu pn, „RODZICIELSTWO 
ZASTĘPCZE ZAWODOWE AL-
TERNATYWĄ DLA DOMU DZIE-
CKA”. Priorytetowym założeniem 
programu jest rozwój na terenie 
powiatu goleniowskiego niespokrew-
nionych z dzieckiem zawodowych 
rodzin zastępczych dla wychowan-
ków Domu Dziecka w Mostach oraz 
dzieci i młodzieży niedostosowanej 
społecznie.

Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie mieszczące się w budynku by-
łej przychodni w Goleniowie przy ul. 
Pocztowej 43 - realizator przedmio-
towego projektu - poszukuje rodzin 
zastępczych dla dzieci pozbawianych 
opieki rodziców biologicznych.

Centrum pragnie pomóc w zna-

lezieniu nowego domu dzieciom 
znajdującym się w trudnej sytuacji 
życiowej, zaniedbywanym, porzuco-
nym, krzywdzonym przez rodziców 
oraz przebywającym w Domu Dzie-
cka w Mostach.

W tym celu Centrum pozyskuje, 
bezpłatnie szkoli, kwalifikuje osoby 
wyrażające 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 stworzyć tym dzie-
ciom rodzinę zastępczą proszone są 
o zgłoszenie się do Centrum, celem 
uzyskania bliższych informacji, co-
dziennie od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00 - 15.00 lub kontakt tele-
foniczny - tel. (91) 418 38 60.”

Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie

mgr Krystyna Jaworska
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Firma 
zatrudni 

sprzedawców paliw 
• kobiety ze znajomością 

obsługi komputera.
Tel. 693 52 12 11

Certyfikat jakości dla I L.O.
 I Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie jako jedna z siedmiu szkół w 

województwie zachodniopomorskim  otrzymało Certyfikat Jakości Szkoła 
Przedsiębiorczości.

Szkoła Przedsiębiorczości jest zna-
kiem jakości w dziedzinie szeroko-
rozumianej przedsiębiorczości przy-
znawanym szkołom gimnazjalnym i 
ponadgimnazjalnym. Program ma 
na celu kształtowanie kultury przed-
siębiorczości w szkołach i  promocję 
edukacji ekonomicznej uczniów jako 
istotnego wskaźnika jakości pracy 
danej placówki. Projekt zakłada 
włączenie w działania rodziców 
uczniów oraz środowiska lokalnego, 
zwłaszcza biznesowego. 

   O certyfikat mogły ubiegać się 
szkoły, które między innymi dbają 
o jakość nauczania i wychowania 

w obszarze szeroko rozumianej 
edukacji ekonomicznej i finansowej, 
inicjują działania z zakresu przedsię-
biorczości wspierające środowisko 
lokalne oraz przygotowują do rynku 
pracy. Wyróżnienia przyznawane są 
raz na 3 lata, zaś procedura obejmuje 
etap Nominacji i Certyfikacji.

   Korzyści płynące z udziału w pro-
gramie to z pewnością przynależność 
do grona szkół, które lepiej niż inne 
przygotowują swoich wychowanków 
do funkcjonowania w rzeczywistości 
oraz możliwość promocji liceum i 
społeczności lokalnej w mediach.

Program Certyfikat Jakości 
„Szkoła Przedsiębiorczości” 

to nowe spojrzenie na dotychczas realizowane programy edukacyjne i 
przedsięwzięcia z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości.

Program ma na celu:
•    Podniesienie jakości nauczania przedsiębiorczości w szkołach.
•    Promocję edukacji ekonomicznej uczniów jako istotnego wskaźnika 

jakości pracy szkoły.
•    Promocję programów i przedsięwzięć z zakresu przedsiębiorczości i 

edukacji ekonomicznej, realizowanych przez szkołę.
•    Kształtowanie kultury przedsiębiorczości w szkołach.
W tym przypadku szkoła rozumiana jest jako cała społeczność szkolna 

- zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Projekt ma jednak znacznie szerszy 
zasięg, bowiem zakłada włączenie w działania rodziców uczniów oraz szeroko 
pojętego środowiska lokalnego, zwłaszcza biznesowego.

Korzyści z udziału w programie Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębior-
czości”:

•    Certyfikat Jakości przyznawany na 3 lata.
•    Przynależność do grona szkół, które lepiej niż inne dbają o swoich ucz-

niów, przygotowując ich do funkcjonowania w rzeczywistości.
•    Nagrody dla najaktywniejszych szkół.
•    Udział w uroczystej Gali wręczenia Certyfikatów Jakości „Szkoła Przed-

siębiorczości’’.
•    Możliwość promocji szkoły i społeczności lokalnej w mediach lokalnych 

i ogólnopolskich.
„Szkoła przedsiębiorczości” jest znakiem jakości w dziedzinie 

szeroko rozumianej przedsiębiorczości przyznawanym szkołom 
gimnazjalnym i ponadgimnazjałnym.

O Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” mogą ubiegać 
się szkoły, które:

•    kształtują wśród uczniów postawy przedsiębiorcze,
•    dbają o jakość nauczania i wychowania w obszarze szeroko rozumianej 

edukacji ekonomicznej i finansowej,
•    współpracują z gospodarczo - społecznym otoczeniem szkoły,
•    inicjują działania z zakresu przedsiębiorczości wspierające środowisko 

lokalne,
•    przygotowują do rynku pracy.
Certyfikat Jakości „ Szkoła Przedsiębiorczości” zaświadcza, że dana szkoła 

pełni rolę lokalnego centrum edukacyjnego z dziedziny przedsiębiorczości 
dla młodych ludzi.

Certyfikat przyznawany jest na 3 lata, z możliwością jego przedłużenia, pod 
warunkiem przystąpienia do kolejnego cyklu certyfikowania.

Procedura jego przyznawania jest dwustopniowa i obejmuje etap Nomi-
nacji i Certyfikacji, w których szkoły realizują działania z zakresu czterech 
obszarów

(inf. własna)

Przyszli przedsiębiorcy
Pobudzenie i rozwijanie zainteresowań młodzieży problematyką banko-
wości oraz zwiększenie skuteczności dostosowania programów nauczania 
do współczesnych wymagań w zakresie wiedzy o bankach, to cele I Ogól-
nopolskiego Konkursu Wiedzy o Bankach.
Patronat nad konkursem objęli miedzy 
innymi: Prezydent Miasta Poznania, 
Wielkopolski Kurator Oświaty, Narodowy 
Bank Polski i Citibank Handlowy. To 
właśnie dzięki tym instytucjom było 
możliwe wyłonienie utalentowanych 
młodych ludzi oraz umożliwienie tym 
przyszłym przedsiębiorcom zdobycie 
wiedzy, a w przyszłości uzyskanie środków 
finansowych na rozpoczęcie i rozwój 
własnej działalności gospodarczej.    
   Do udziału w tym bez wątpienia 
ciekawym wydarzeniu zgłosiło się 75 
uczniów spośród 500 szkól z terenu 
całego kraju. W Poznaniu nie zabrakło 

również uczniów z I L.O. 
w Nowogardzie, a wśród nich Marty 
Myszkier z klasy III d, która zajęła 
dziesiąte miejsce. 
    To nie pierwszy  udział nowogardzkich 
licealistów w tego typu przedsięwzięciu. 
Jak sami zgodnie przyznają, przyczyniły 
się do tego lekcje prowadzone przez 
panią Barbarę Papuszkę, która dba 
o  podwyższenie poziomu edukacji z 
zakresu przedsiębiorczości, upowszechnia 
nowatorskie metody kształcenia i rozwija 
indywidualną aktywność gospodarczą 
młodych. 

Informacja własna

Festiwal Nauki w Wolinie
Dnia 29 września 2007 roku, w ramach VII Festiwalu Nauki,  grupa ucz-

niów z I L.O. wraz z opiekunami udała się na wycieczkę na wyspę Wolin. 
Celem wyprawy było poznanie walorów przyrodniczych wyspy Wolin oraz 
Wolińskiego Parku Narodowego. 

Pierwszym etapem sobotniej wy-
cieczki było Muzeum Przyrodnicze 
Wolińskiego Parku Narodowego, gdzie 
prowadzący - p. dr Brygida Wawrzyniak 
– Wydrowska oraz p. Tomasz Duda z 
Instytutu Nauk o Morzu Uniwersytetu 
Szczecińskiego przybliżyli nam geologię 
wyspy, minerały oraz okazy fauny i flory. 
Największą chyba jednak  atrakcją była 
wizyta w Rezerwacie Żubrów, w którym 
obok żywych żubrów mieliśmy okazję 
zobaczyć z bliska dziki, jelenie, sarny i 
orły bieliki. Naszym następnym celem 
było położone 95 m. n.p.m. Wzgórze 
Gosań. To najwyższe wzniesienie na 
terenie Wolińskiego Parku Narodowego. 
Stamtąd rozciąga się widok na Zatokę 
Pomorską. Zaś z włączonego w 1996 
roku w obręb Wolińskiego Parku Na-
rodowego Wzgórza Zielona w Lubinie 
podziwialiśmy widok na deltę wsteczną 
Świny. Poznaliśmy również historię 
powstania tego osobliwego obszaru. 
Warto dodać, że tereny te są komplek-
sem rozlewisk i okresowo zalewanych 

wodno- błotnych wysp, które przyciągają 
niezliczone rzesze ptaków. Archipelag 
wysp delty Świny posiada status IBA 
( Important Bird Area). Ze Wzgórza 
Zielonka przeszliśmy nad jezioro, które 
powstało na skutek zalania wodą kopalni 
kredy. Ze względu na swój oryginalny 
kolor wody zostało nazwane Jeziorem 
Turkusowym.

   Wycieczka zakończyła się wspólnym 
ogniskiem, w trakcie którego odbył się 
konkurs dotyczący wiedzy zdobytej 
podczas kolejnych jej etapów. Wyjazd 
ten z pewnością był prawdziwą frajdą 
dla miłośników fauny i flory.

Małgorzata Buriak, kl. III b
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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, rafał Nizioł, 
Jagoda Dawidson.
Pomoc merytoryczna:małgorzata Łuka.

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz ze środków budżetu państwa 

 

DZIEŃ NAUCZYCIELA
Czternasty października to Dzień Edukacji Narodowej, który zastąpił 

tradycyjny Dzień Nauczyciela. W Polsce obchodzony jest jako święto nie 
tylko wszystkich pracowników oświaty, ale i uczniów. 

Słowo miłość - za Ich troski,         
Słowo wdzięczność - za Ich trud. 
Dar to skromny, dar uczniowski, 

Wyśpiewany z serc jak z nut.

Redakcja „WBREW” składa najlepsze
 życzenia wszystkim pracownikom oświaty.

OGŁOSZENIE 
 

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica 

w Nowogardzie przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 
21 zaprasza wszystkich pracowników i emery-
tów szkoły na poczęstunek z okazji Dnia Edu-

kacji Narodowej, który odbędzie się na stołówce 
szkoły 12 października 2007 roku o godzinie 

12:30. Więcej informacji można uzyskać pod nr: 
091 39 21 162 w. 33. (Magdalena Pietrzak)

KĄCIK KULINARNY
Zaczynamy dzisiaj prezentować naszym Czytelnikom cykl przepisów, 

które pozwolą utrzymać piękną sylwetkę. Przepisy są smaczne, a co naj-
ważniejsze, zdrowe. 

Sałatka z kapusty pekińskiej 
Składniki: 
-kapusta pekińska, 

-puszka tuńczyka w sosie własnym, 
-ogórek kiszony, 
-koperek, 

HOROSKOP
BARAN – Ostatnio nie możesz wygrzebać się z obowiązków. Tak będzie 

też w tym tygodniu. Źle ocenisz sytuacje i raczej namieszasz, niż cokolwiek 
rozwiążesz.

BYK – Aby dobrze się bawić, nie potrzebujesz cieplejszych i dłuższych 
dni. Wiesz jak ciekawie zorganizować nawet chłodniejsze jesienne wieczory. 
Wykorzystaj to!

BLIŹNIĘTA – Nie możesz stawiać się zawsze na drugim miejscu. Możesz 
być cierpliwy, ale nie pozwalaj innym na to, aby nie zwracali na Ciebie żadnej 
uwagi. Zbyt wiele mogą stracić.

RAK – Zwróć uwagę na swoją intuicję. Twój szósty zmysł bardzo się 
wyostrzy. Słuchaj wewnętrznego głosu, a z całą pewnością uda Ci się wyjść 
opresji, a nawet zupełnie je ominąć. 

LEW – Pamiętaj, że nie wszystko da się zaplanować. Reaguj na to, co 
dzieje się dookoła Ciebie. Jeśli nie będziesz uważnie się rozglądać, ominie 
Cię ciekawe wydarzenie.            

PANNA – Istnieje ryzyko, że nie będziesz w stanie podejmować żadnych 
decyzji. Jednakże niektóre sprawy będą zależały tylko i wyłącznie od Ciebie. 
Nie martw się, bo wszystko jest z Tobą w najlepszym porządku. 

WAGA – Będziesz musiał się trochę nabiegać, aby pozałatwiać wszelkie 
sprawy. Mimo to dasz sobie radę, bo przecież nikt inny nie jest tak idealnie 
zorganizowany jak Ty. 

SKORPION – Odrobina wrażeń dobrze Ci zrobi. Nie możesz zajmować 
się tylko tym, co potrzebne, ale też tym, na co masz ochotę. Zapomnij na 
chwilę o obowiązkach. 

STRZELEC – Nadchodzi doskonały moment na to, aby poprawić wszelkie 
relacje ze znajomymi. Musisz się z nimi spotkać i wspólnie spędzić czas. Nie 
siedź w domu. 

KOZIOROŻEC – Bujasz w obłokach i nie odnajdujesz się w rzeczach, 
które teraz powinny interesować Cię najbardziej. Nie zapomnij o tym, że 
masz dużo pracy. Skup się. 

WODNIK – Łatwo wpadasz w złość, trudno się z Tobą dogadać. Pozwól 
dojść do głosu innym, bo nie jesteś przecież chodzącą encyklopedią. 

RYBY – Nareszcie będziesz miał dobry humor. To dobrze, bo bliscy mają 
już dość patrzenia na Twoją smutną minę. Teraz Twoja kolej, aby pocieszać 
kogoś innego. Rozejrzyj się.

-oliwa z oliwek, 
-majonez, 
-sok cytrynowy, 
-pieprz, 
-sól 

Przygotowanie: 
Kapustę poszatkować, tuńczyka odlać z sosu i rozdrobnić, ogórka pokroić 
w kostkę - wymieszać. Zrobić sos z majonezu, oliwy, soku oraz przypraw. 
Sosem zalać warzywa i posypać pokrojonym koperkiem.  
 Sałatka ryżowa 

Składniki na 8 porcji: 
-2 torebki ryżu

-puszka kukurydzy
-2 piersi od kurczaka
-puszka ananasa
-mały słoiczek majonezu
-sól, pieprz
Przygotowanie:
1. ryż ugotować, ostudzić.
2. piersi kurczaka doprawić solą i pieprzem usmażyć na złoty kolor, po-

kroić w kostkę.
3. Otworzyć puszki kukurydzy i ananasa, odsączyć i ananasa pokroić w 

kostkę 
4. Wszystkie składniki razem wymieszać, doprawić solą, pieprzem i ma-

jonezem 
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P.U.H. GrUND-maX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

CeNTrUm eDUkaCYJNe 
ZIelONa 11

Ogłasza nabór na kursy językowe 
– angielski i niemiecki

- wszystkie grupy wiekowe (szkoła podstawowa, 
   gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna oraz dorośli)
- przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych
- przygotowanie do egzaminów zewnętrznych 
   – PET, KET, FCE
- intensywne kursy dla wyjeżdżających za granicę

Podręczniki i materiały dydaktyczne w cenie kursu 
(��0 złotych rocznie lub ��0 semestralnie) 

Jeśli masz ukończone 7 lat
i pragniesz uczyć się gry 

na fortepianie, akordeonie 
lub instrumentach 

elektronicznych przyjdź do nas.

Informacje 
tel. 091 �9 2� 98�

lub osobiście 
ul. � maja �/� 

Szkoła muzyki

Firma KSM Trading 

zatrudni handlowca 
do pracy w biurze.

Wymagana biegła znajomość języka angielskiego 
i obsługi urządzeń biurowych.

Prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny
KSM Trading

ul. Nadtorowa 14 c
Tel. 091 39 27 113, 0604 24 90 72.

Informujemy,
że rozpoczęcie 

KURSU NA 
Przewóz Osób i Rzeczy

 odbędzie się 

26.10.2007 r.
Informacje: 

tel. 091 39 21 616

Poszukuję 
do wynajęcia 

pomieszczenie 
magazynowe.

Tel. 513 913 500

Ogłoszenie o przetargu 
na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy 
w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie

Na podstawie § 2 ust. 2 zarządzenia nr 76 Burmistrza Nowogardu z 
dnia 27 września 2007 r. w sprawie sprzedaży kwiatów i zniczy w pobli-
żu cmentarza komunalnego w Nowogardzie ogłasza się, co następuje:

1. Przetarg na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów, zniczy i stroików w pobliżu cmentarza ko-
munalnego w Nowogardzie odbędzie się w dniu 15 października 2007 r. w Bibliotece Miejskiej 
w Nowogardzie, pl. Wolności 8 w sali językowej o godzinie 8,00.

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 powiększo-
ny o 22 % podatek VAT.  

8. Czynsz, o którym mowa w punkcie 7, pomniejszony o wpłacone wadium, należy wpłacić do 
dnia 17 października 2007 r. Czynsz należy wnieść na rachunek Gminy Nowogard 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. 

9. Nie dokonanie wpłaty w terminie określonym w punkcie 8 powoduje utratę prawa do handlu 
oraz 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 lub wylicytuje miejsce za czynsz niższy niż wpła-
cone wadium zostanie ono zwrócone w kasie Urzędu Miejskiego. 

Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba
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OG£OSZENIA drObNE
NIERUCHOMOŚCI

• Zamienię mieszkanie własnoś-
ciowe 3 pokojowe w bloku plus 
garaż na dom w Nowogardzie z 
dopłatą. 091 39 21 985.

• Kupię dom w Nowogardzie 
może być połowa lub piętro. 
607 066 425.

• Kupię kawalerkę. Tel. 
691 466 449.

• Do wynajęcia pomieszczenia na 
biura. 604 97 71 44.

• Do wynajęcia stoiska handlowe. 
604 97 71 44.

• Kupię dom w Nowogar-
dzie, połowę lub piętro. Tel. 
606 265 333.

• Sprzedam mieszkanie czteropo-
kojowe o powierzchni 67,7 m kw 
w bloku przy ul. 15 Lutego. Tel. 
0605 423 085 po godz. 15.00.

• Poszukuję mieszkania 2 pokojo-
wego do wynajęcia. 604 867 363.

• Wynajmę rusztowanie elewacyj-
ne, 200 m kw, robocze, 40 gr m 
kw. Tel. 0604 154 316.

• Karsk – sprzedam stodołę mu-
rowaną. Cena do uzgodnienia. 
Wiadomość Karsk 35 A.

• Sprzedam ziemię 0,19 ha, 0,28 ha 
oraz 0,35 ha na obrzeżach Nowo-
gardu. Tel. 604 651 190.

• Do wynajęcia mieszkanie 
3 pokojowe, 104 m kw. Tel. 
602 474 266.

• Poszukuję do wynajęcia po-
mieszczenie magazynowe. Tel. 
513 913 500.

• Zamienię mieszkanie 3 poko-
jowe na większe (100-120 m 
kw) lub bliźniak, lub kupię. Tel. 
664 726 394.

• Poszukuję do wynajęcia garażu 
na ul. Zamkowej. 0513 164 203.

• Sprzedam mieszkanie 100 m kw 
na wsi z ogrodem, w Błądkowie. 
Tel. 600 695 546.

• Poszukuję garażu do wynajęcia 
ul. Poniatowskiego, Gryfitów, 15 
Lutego. Tel. 604 823 060.

• Do wynajęcia pomieszczenie 28 
m kw przy ul. Boh. Warszawy 82. 
Tel. 501 237 062.

• Sprzedam mieszkanie 3 po-
kojowe, 75 m kw, parter, blok, 
100 m od jeziora + garaż. Tel. 
504 124 829.

• Małżeństwo z dzieckiem po-
szukuje mieszkania 2 lub 3 po-
kojowego do wynajęcia. Tel. 
607 934 481, 508 827 361.

MOTORYZACJA
• Sprzedam radio cd samochodo-

we PIONEER DEH-30 MP, MP3, 
pilot 4x50 W, gwarancja nowe + 
głośniki x 4 samochodowe. Cena 
kompletu  690,00 zł. Tel 0605 
522 340. 

• Sprzedam 2 komplety marko-
wych opon mało używanych 
letnich i zimowych na gwarancji 
o wymiarach 195 65 R15, cena 
zimowe (750 zł), letnie (700 zł). 
Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam BMW E36, 2,5 TD, 
1995 r., elektryczne szyby, klima-
tyzacja, skóra, cena 9800 zł – do 
negocjacji. Tel. 604 796 025.

• Sprzedam VW Passat, 2000 r., 6 
biegów, klimatyzacja, TDI, cena 
22 tys. zł. Tel. 791 302 048.

• Sprzedam Renault Clio, 1992/97, 
niebieski metalik, centralny za-
mek. Cena do uzgodnienia. Tel. 
512 335 172.

ROLNICTWO 
 

• Ferma drobiu Boguszyce 13 
kupi słomę w kostkach. Minimal-
na ilość 1000 szt. Tel. 091 39 106 
54, 0502 276 902.

• Ferma drobiu Boguszyce 13 
sprzeda ładowarkę czołową Kra-
mer 312. Tel. 091 39 106 54.

• Śrutownik bijakowy z silni-
kiem 10 KW sprzedam. Tel. 
667 839 291.

• Sprzedam prosiaki. 091 39 
17 960, 091 39 17 908.

• Sprzedam prosiaki, cena za parę 
100,00 zł.. 600 228 038.

• Sprzedam jabłka jadalne ok. 500 
kg. Tel. 091 39 28 005.

• Ciągnik Zetor 7245 z przednim 
napędem w dużej kabinie, ko-
siarka rotacyjna stan dobry. Tel. 
660 010 540.

• Do ciągnika C-360 blok silnika 
i srutownik bijakowy sprzedam. 
Tel. 501 237 062.

• Sprzedam ziemniaki Bryza oraz 
sadzeniaki Bryza kl. B. Andrzej 
Sawicki, Olchowo. Tel. 091 39 
21 595.

• Sprzedam krowę i jałówkę rasy 
W.B. angielskiej. Tel. 885 549 968 
lub 091 39 22 990.

• Sprzedam kurczaki i kaczki fran-
cuskie. 091 39 22 990.

• Sprzedam prosięta 9 tygodnio-
we, 150 zł za parę. Tel. 091 39 
18 316.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli pod-

łogowych i inne drobne naprawy 

wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• Profesjonalne strony interneto-
we na indywidualne zamówienie 
– szybki czas realizacji, faktury 
VAT. 0605 522 340.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 
373 143.

• Transport, przeprowadzki – 
0604 516 451.

• Tipsy – tanio i profesjonalnie + 
parafina. 504 589 679.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV 
Kosmalski, Nowogard Ponia-
towskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

•  Tipsy żelowe – tanio. 
609 464 332.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-
y). Tel. 0604 373 143.

• Pożyczki. 503 037 506.
• Usługi hydrauliczne. 600 382 214, 

091 39 79 109.
• Usługi transportowe. 

668 851 263.
• MASAŻ I AKUPRESURA – wi-

zyty po uzgodnieniu terminu i 
godziny z pracownikiem Gabi-
netu Kosmetycznego w Nowo-
gardzie, ul. Zielona 3, tel. 091 39 
20 714. Możliwośc dojazdu do 
klienta.

• Gabinet kosmetyczny: tipsy, pe-
dicure, henna. Tel. 697 408 391.

• Kompleksowe i profesjonalne 
usługi hydrauliczne w zakre-
sie instalacji c.o., wod. kan., 
gaz. Tel. 0697 914 690, 0508 
055 569.

• Tipsy żelowe – tanio – 
609 464 332.

• Artystyczne malowanie pokoi, 
pokoi dziecięcych. Tel. 66 77 
84 333.

PRACA
• FIRMA BARTEK-Domet za-

trudni magazyniera. Tel. 
091 579 02 63.

• Restauracja „Przystań” zatrud-
ni kucharza – dobre warunki 
płacowe. Tel. 091 39 20 221.

• Firma PPUH Giejbo Goleniów 
zatrudni mechanika samocho-
dów osobowych. Tel. 606 948 278, 
091 407 33 07.

• Poszukuję ludzi do prac ogól-
nobudowlanych, tylko poważne 

oferty. 607 083 845, 691 46 10 
22.

• Zatrudnię spawacza – ślusarza. 
Wysokie wynagrodzenie. Tel. 
091 39 20 760, 503 032 234.

• Wykonam docieplenia; sprze-
dam piec c.o. używany w dobrym 
stanie. Tanio. Tel. 608 817 214.

• Restauracja przy stacji paliw w 
Olchowie zatrudni kucharzy i 
sprzątaczkę. Tel. 091 39 20 733.

• Szukam opiekunki do 2 letniej 
dziewczynki. 600 385 066.

• Zatrudnię do systemu ociepleń. 
Tel. 605 115 064.

INNE
• GRZEJNIKI c.o., panelowe, 

2-płytowe, do mieszkania, do-
mku, różne rozmiary, także 
nietypowe, nowe i używane. Tel. 
091 46 00 518 lub 0501 446 467.

• JUNKERSY gazowe, do kuchni, 
łazienki, wersja świeczkowa lub 
elektroniczna na gaz ziemny 
lub propan, cena od 400 zł. Tel. 
091 46 00 518 lub 0501 446 467.

• ELEKTRYCZNE przepływowe 
podgrzewacze wody – 380 V, 
firmy AEG, Vaillant moc 18-
21 kw, małe gabaryty, idealne 
do domku, baru, cena od 150 
zł. Tel. 091 469 03 38 lub 0501 
446 467.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, 
wiszące lub stojące – ogrzewa-
nie lub dwufunkcyjne (ogrze-
wanie + ciepła woda) używane 
z gwarancją serwisową oraz 
GAZOWE podgrzewacze wody 
130-190 litrowe, stojące, ide-
alne gdzie jest kilka łazienek 
(domek). Tel. 091 46 00 518 lub 
0501 446 467.

• Sprzedam barak budowlany. 
513 153 559.

• Sprzedam ziemię czarną na 
ogródki, Kamaz 250 zł i przycze-
pa 150 zł. Tel. 0506 801 819.

• Kupię niedrogo piec c.o., węgiel, 
drzewo na ogrzanie 60 m kw. Tel. 
605 576 908.

• Kupię materac odleżynowy. Tel. 
506 582 839.

• Sprzedam wagę elektroniczną 
Sharp, prawie nowa. Tel. 609 76 
72 74.

• Sprzedam lanolinę – koncentrat. 
603 472 505.

• Kupię westfalkę. Tel. 
501 151 723.

• Znaleziono klucze (brelok fiole-
towo-pomarańczowo-zielony, z 
napisem Corse Sub), etui skórza-
ne podniszczone (jeden z kluczy 
do skrzynki pocztowej, drugi z 
nakładką plastikową). Tel.  OPS 
091 39 26 252, 609 62 92 62.
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

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

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)

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 26 91
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

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Karina Czernicka 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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NOWOGARDZKI

NOWOGarD - Szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
SZCZeCIN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

Informacja PkS 091/�9-21-887 lub 091/��-98-�1�

Ważny od 2�.0�.2007r.

Nowogard 08.10.2007r.

OFERTY PRACY 
PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca 
2. ślusarz – spawacz
3. Pracownik produkcji
4. Robotnik budowlany
5. Stomatolog
6. Nauczyciel praktycznej 

nauki zawodu, 
 nauczyciel przedmiotów 

zawodowych
7. Pielęgniarka medyczna, 

rejestratorka medyczna
8. Pomocnik elektryka
9. Fryzjer
10. Kucharz
11. Nauczyciel 
 informatyki
12. kierowca C+E
13. Konserwator terenów 

zielonych
 

OFERTY PRACY 
Z REJONU

1. Kierowca C+E  ( Gole-
niów )

2. Kucharz, pomoc ku-
chenna – ( Glewice )

3. Pracownik linii pro-
dukcyjnej w dziale spo-
żywczym – ( Szczecin 
– Dąbie )

4. Pracownik produkcji ( 
Goleniów)

5. Pomocnik mechanika 
(Goleniów)

6. Asystent ds.biurowych 
(Dobra)

7. Asystent ds.produkcji 
(branża metalowa-Do-
bra)
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Pomorzanin Nowogard – Świt Szczecin 2:5 (1:3)

Pomorzanin sięgnął dna
Pomorzanin: Piątkowski – Kram (67’ Lembas), Laszkiewicz, Gołdyn, Wip-

plinger (46’ Mordzak), D. Gruszczyński (75’ Budzich), M. Miklas, Konieczny, 
Marszałek, Kawa, Wielgus.

Bramki dla Pomorzanina: Laszkiewicz, Piątkowski.
Przed meczem ze Świtem Szczecin kibice Pomorzanina wiązali swoje 

nadzieje z tym, że sobotni rywal nowogardzkiej drużyny w tym sezonie 
nie zdobył jeszcze żadnego punktu w meczach wyjazdowych. Miała to być 
znakomita okazja by w końcu przełamać fatalną passę dziesięciu porażek z 
rzędu w tym sezonie, nie wspominając o poprzednim. Niestety, doszło do 
przerwania passy, ale dokonali tego zawodnicy gości wysoko wygrywając z 
Pomorzaninem. Kibice opuszczając stadion odmieniali na wszelkie sposoby 
słowa: dno, tragedia i żenada, a jeden z nich nawiązując do emitowanej tego 
dnia w telewizji kolejnej części głupawej komedii stwierdził, że właśnie obej-
rzał „Straszny film XI”.

Świt zaczął ostrożnie, cofnięty i nastawiony na kontrataki. Grę miał pro-
wadzić Pomorzanin, ale nie zdążył stworzyć żadnego zagrożenia bo już w 7. 
minucie lewą stroną zaatakował jeden z rywali. Debiutujący w meczu ligowym 
Wipplinger zbyt ostrożnie próbował zażegnać niebezpieczeństwo i zawodnik 
gości wbiegł w pole karne otwierając wynik spotkania. Młodego obrońcę, który 
zbierał pozytywne recenzje po meczu pucharowym, najprawdopodobniej spa-
raliżowała presja, bo już dziewięć minut później po raz kolejny nie upilnował 
rywala, który zdołał dośrodkować w pole karne i jego partner strzałem z 10 
metrów zdobył bramkę na 0:2. Jednak trudno byłoby obarczać go odpowie-
dzialnością za tak szybko stracone bramki. Pomorzanin od początku spotkania 
grał bardzo słabo pozwalając Świtowi na zbyt swobodną grę i minutę później 
mogło być już 0:3. Niepilnowany zawodnik uderzył z 14. metrów, Piątkowski 
zdołał wybić ten strzał a dobitka przeleciała nad bramką.

Chwilę wcześniej Pomorzanin mógł wyrównać. Kawa przejął piłkę na 
własnej połowie, wdarł się w pole karne rywali i uderzył w okienko. Bramkarz 
zdołał wybić ten strzał na rzut rożny. Jego dośrodkowanie trafiło na głowę 
Gołdyna, którego strzał zablokował jeden z rywali.

Świt mimo, że nie pokazywał niczego wielkiego potrafił wykorzystać kiepską 
postawę naszego zespołu i co rusz zagrażał bramce rozbitego Pomorzanina. 
W 25. minucie jeden z gości prostopadłym podaniem otworzył partnerowi 
drogę do bramki, ten jednak przegrał pojedynek sam na sam z Piątkowskim. 
W 31. minucie wydawało się, że jest po meczu, gdy po strzale z 30. metrów w 
samo okienko wynik brzmiał 0:3. Pomorzanin jednak rzucił się do odrabia-
nia strat i w 38. minucie Kawa z rzutu rożnego dośrodkował piłkę na głowę 
Laszkieiwcza i nasz obrońca zdobył bramkę honorową.

Wróciły nadzieje na korzystny rezultat i w drugiej połowie nasza drużyna 
osiągnęła przewagę. W 57. minucie bliski zdobycia bramki był Wielgus. Po 
chwili w sytuacji sam na sam z bramkarzem znalazł się Konieczny. Co prawda 
piłka nieco mu uciekła, ale wówczas dało o sobie znać jego doświadczenie 
i nasz zawodnik dał się sfaulować bramkarzowi rywali w polu karnym. Do 
piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł Piątkowski i zdobył bramkę 
kontaktową. Pomorzanin jeszcze bardziej uwierzył we własne siły i już po 
chwili nacierał po raz kolejny. Niestety, podanie do Gołdyna trafiło w tył jego 

Aktualna tabela:
1.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 11 23 19-7
2.  Vineta Wolin 11 22 24-11
3.  Piast Chociwel 11 21 14-10
4.  Sparta Gryfice 11 20 23-13
5.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 11 17 21-24
6.  Polonia Płoty 11 17 21-25
7.  Odra Chojna 11 17 24-19
8.  KP Police II 11 16 15-15
9.  Świt Szczecin 11 16 22-23
10.  Kluczevia Stargard 11 15 17-15
11.  Kłos Pełczyce 11 14 15-17
12.  GKS Mierzyn  11 14 21-20
13.  Stal Lipiany 11 14 21-23
14.  Mieszko Mieszkowice 11 11 11-17
15.  Arkonia Szczecin 11 7 12-19
16.  Pomorzanin Nowogard 11 0 9-31

Maciej Gołdyn dwa razy strzelał głoewą na bramkę rywala, ale bez 
efektu.

Po faulu na Mariuszu Koniecznym (z lewej) sędzia podyktował rzut karny 
dla Pomorzanina.

nóg, piłkę przejeli zawodnicy Świtu i 
skutecznie wykorzystując kontratak 
zdobył bramkę na 2:4.

Po tej akcji uszło powietrze z na-
szych graczy. Po chwili co prawda 
zdołali się podnieść i wznowić ataki, 
ale ich akcje nie były na tyle klarow-
ne by stwarzały realne zagrożenie 
pod bramkią gości. Za to w ostatniej 
minucie Świt przeprowadził kolejną 
kontrę i mecz zakończył się wyni-
kiem 2:5.

Pozostałe wyniki meczów:
Stal Lipiany - Mieszko Mieszkowi-

ce 6:1, Vineta Wolin - Piast Chociwel 
1:0, Polonia Płoty - KP Police II 3:2, 
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Arko-
nia Szczecin 1:1, Kłos Pełczyce - Klu-
czevia Stargard 2:1, Sparta Gryfice 
- Orzeł Trzcińsko-Zdrój 4:1, GKS 
Mierzyn - Odra Chojna 1:1.

Andrzej Garguliński

Potężny strzał Marcina Kawy tym razem trafił w mur.



DZIENNIK
NOWOGARDZKI12 Nr 78 (1615)

 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Informujemy, że   

11 października 2007 r.
czwartek w godz.  8.�0 - 9.�0 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 

Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Zakłady Mięsne „SOBKOWIAK”
Stoisko Mięsno – Wędliniarskie

Nowogard, ul. 700 Lecia 20
(Dyskont Biedronka)

WIELKIE OTWARCIE
11 października 2007 r.

Codziennie świeże, smaczne mięsa i wędliny.
Atrakcyjne i konkurencyjne ceny.
Miła i uprzejma obsługa.

Szczególnie polecamy:
Śląska – 11,99 zł

Biała parzona wielkopolska – 11,79 zł
Belwederska – 12,99 zł

Szynka gajowego – 16,99 zł
Szynka z pieca  18,99 zł

Serdelki wp. – 8,99 zł

Serdecznie zapraszamy!
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reklama

Platforma walczy o 
zwycięstwo !

Niebawem dojdzie do jednego z najważniejszych w najnowszej historii 
Polski wyboru. Sukces centroprawicy czyli Platformy Obywatelskiej oraz 
Prawa i Sprawiedliwości jest już raczej przesądzony. Lewica zdaje się być 
zepchnięta do narożnika. Mozna mieć wiele uwag do rządzących Polską ale 
jedno zdaje się być oczywiste. Polaryzacja polskiej sceny politycznej układa 
się w kierunku istnienia dwóch partii o rodowodzie solidarnościowym i 
lewicy,która poszukuje swojego miejsca.

Dziś zapytalismy Wiceburmistrza Nowogardu i jednocześnie członka 
Zarzadu Regionu Platformy Obywatelskiej Artura Gałeskiego o opinię

LMM - Czy Platforma Obywatelska 
jest na zakręcie ?

AG - Nic podobnego. Dla zdecydo-
wanej wiekszości członków Platformy 
Obywatelskiej nie ma żadnego prob-
lemu w określeniu kierunku.

LMM - Ale dość często mówi się 
o koalicji z lewicą .

AG - Panie Redaktorze. To są myślę 
tylko spekulacje. Zaręczam Panu, 
że nie mam żadnych złudzeń w tej 
sprawie. Do żadnej koalicji z lewicą 
nie dojdzie. Tak zresztą zapewnił na 
konwencji w Szczecinie Donald Tusk. 
Platforma,myślę wygra te wybory i 
będzie mogła rządzić samodzielnie.

LMM - A jeśli wygra PiS?
AG - Ja jednak uważam,że wygra 

Platforma.  Proszę zwrócić uwagę 
na fakt, iż próba przyklejenia nam 
etykiety liberałów nie udała się. Na 
naszych listach jest bardzo dużo lu-
dzi Solidarności. Wspomnę tu,że w 
naszym województwie kandydatem 
na Senatora jest Pani Anna Sztark 
legenda Solidarności,osoba,która 
za Solidarność siedziała w więzie-
niu i była represjonowana.To nie 
przypadek,że tacy ludzie są na na-
szych listach.

LMM - Czy opowiada się Pan za 
jakąś koalicją oprócz LiD, bo jak 
Pan wcześniej zazanaczył o niej nie 
ma mowy.

AG - Do wyborów idzie się po to by 
je wygrać a nie mówić o koalicjach.

Dobrze by było aby Platforma mo-
gła rządzić samodzielnie i móc brać 

odpowiedzialność za swoje rządy i 
mieć możliwość realizacji programu. 
Platforma jest przygotowana do rzą-
dzenia. Przez ten rok rządów PO w 
samorządach zwłaszcza w Sejmiku i 
Szczecinie udowodniliśmy,że potra-
fimy mądrze gospodarować i przy-
gotować się do pozyskania środków 
zewnętrznych.

LMM - Nie obawia się Pan,że po 
tym, co tu powiedział Platforma 
straci części elektoratu?

AG - Absolutnie nie. Uważam,że 
ludzie którzy chcą głosowć na PO 
, tak, na prawdę nie chcą koalicji . 
Chcą poprostu silnej i mądrej wła-
dzy.   Władzy przyjaznej i potrafiącej 
rozwiązywać prawdziwe problemy 
Polaków. Z taką władzą kojarzy im 
się Platforma Obywatelska. Proszę 
pomyśleć Panie Redaktorze co dałyby 
Polsce rządy PO i Lewicy. To by była 
poprostu koalicja, która polegałaby 
na szarpaniu się i udawaniu,że się 
jest w koalicji.Uważam, że byłaby to 
wielka porażka i stracony czas.

LMM - A koalicja z PSL?
AG - Oczywiście dziś PSL jest 

naszym strategicznym koalicjantem 
i w przyszłym Sejmie PSL odegra 
ważna rolę podobie jak Blok LPR-
UPR. Obie te partie moim zdaniem 
są niedoszacowane w rankingach. 
Wydaje mi się jednak,że to PO i PiS 
będą nadawać bieg spraw. Są w Sejmie 
sprawy, które wymagają zdecydowa-
nej wiekszości i myślę, że te właśnie 
ugrupowania będą miały ważną rolę 
do odegrania.

LMM - Z sympatią wypowiada 
się Pan o PSL. Czyżby wynikało to 
z zajmowanego stanowiska?

AG - Nie Panie Redaktorze. Nie 
jest to koniunkturalne stanowisko. 
Już parę razy mówiłem,że ja się 
do fotela Zastępcy Burmistrza nie 
przykleiłem. Gałęski naprawdę ma 
co robić i bycie tzw. wickiem nie jest 
dla mnie czymś,co determinuje moje 
działanie i poglądy.

LMM - To znaczy,że ma Pan swój 
własny osąd koalicji z PSL?

AG -Oczywiście,że mam. I mówię 
o tym często. To jest trudna koalicja. 

Przez lata byliśmy po przeciwnej stro-
nie barykady i musimy się nauczyć 
pracować z sobą. Czasami spotykają 
mnie ,,pstryczki” ze strony koalcyj-
nych radnych i róznego rodzaju tzw. 
podjazdy. Bardzo często poprostu 
lekceważę je i przechodzę nad nimi 
do porządku dziennego. Oczywiście 
jestem realistą i wiem,że wielu oso-
bom nie podoba się koalicja PO-PSL. 
Ale Ci ludzie nie rozumieją prostych 
zasad. Większość w Sejmiku za spra-
wą radnych PO - 12 i PSL – 3 daje 
nam tu w Nowogardzie olbrzymie 
szanse na pozyskanie unijnych

pieniędzy. Przypomnę,że w tym 
miesiącu Sejmik przyjmie Regionalny 
Plan Operacyjny na lata 2007-
2013,który wynosi ponad 800 mln 
euro dla całego województwa. Takich 
pieniędzy jeszcze w historii tego 
regionu nie było. To jest olbrzymia 
szansa.

LMM - I mimo tych podjazdów 
wobec PO jest Pan za koalicja?

AG - Tak.Ponieważ uważam,że 
Ci tzw gracze ,którym ta koalicja się 
nie podoba, bo stawia ich w szeregu 
i zmusza poprostu do pracy,a nie 
igrzysk i uprawiania prostej propa-
gandy na zasadzie temu dam, temu 
nie, bo nie jest nasz nie zdają sobie 
sprawy,że majstrują przy bombie, 
którą już raz prawie odbezpieczyli. 
Koalicja PO-PSL zaczyna się i kończy 
w Nowogardzie.Wielu powątpiewa 
w to, ale to jest fakt.I obyśmy nie 
musieli się o tym przekonać. Jej 
koniec w Nowogardzie będzie koń-
cem w powiecie i Sejmiku. Kiedy 
pisaliśmy program PO dla regionu 
przed wyborami do Sejmiku kład-
liśmy duży nacisk na uruchomie-
nie oddolnych inicjatyw w małych 
ośrodkach. Pamiętam dobrze,jak 
toczyliśmy spór w grupie ekspertów, 
którym  przyszło mi przewodniczyć 
czy połozyć nacisk na samorządy 

czy raczej stowarzyszenia ? Wygrała 
zasada równowagi. Stowarzyszenia i 
oddolne inicjatywy obywateli mogą 
jednak korzystać z zielonego swiatła 
w urzędzie  marszałkowskim. Tym 
bardziej irytuje mnie fakt, uprawia-
nia często mizernej propagandy za 
publiczne środki przez niektórych 
tzw. społeczników. Nie tędy droga 
do sukcesu. Takie pseudoinicjatywy 
podszyte propagandą polityczną 
nigdy nie doczekają się wsparcia. 
Przynajmniej, kiedy za środki unijne 
odpowiada w Sejmiku Platforma. 
Jeśli możemy wspólnie wykorzystać 
ten czas to powinniśmy to zrobić 
mądrze. Wszelkie gierki,podjazdy i 
intrygi poprostu są głupotą politycz-
ną i oznaką zaściankowości. No ale,co 
zrobić - poprostu są.

LMM - Wracając do wyborów. 
Dlaczego Artur Gałęski nie startuje 
na posła?

AG - Kiedyś zadano mi to pytanie. 
Odpowiedź jest prosta. Ja się do 
władzy ustawodawczej nie nadaję 
zupełnie. Dobrze czuję się jako za-
rządzający.

LMM - Czy prawdą jest ,że po wy-
granych wyborach Platformy odej-
dzie Pan z funkcji wiceburmistrza i 
przejdzie na wyższe stanowisko ?

AG - Nie mam zwyczaju dzielenia 
skóry na niedźwiedziu, więc w tym 
temacie nie będę się wypowiadał. 
Mamy wybory i musimy zrobić 
wszystko by je wygrać.

LMM - Spytam więc inaczej - czy 
możliwa jest koalicja w Nowogardzie 
bez udziału A.Gałęskiego?

AG - Myślę,że tak. Mamy przecież 
kilku bardzo dobrze przygotowanych 
ludzi w PO.

LMM - Jakieś konkretne nazwiska 
może Pan wymienić?

AG - Nie. Zdecydowanie tego nie 
zrobie. Proszę wybaczyć.

Dziekuję za rozmowę
Lesław M. Marek
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Program Dni Papieskich w Nowogardzie
Zbliża się kolejna, 29. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.  Jak co roku przeżywać będzie-

my Dzień Papieski, którego tegoroczne hasło brzmi: „Jan Paweł II – Obrońca Godności Człowieka”. To już siódmy 
taki dzień w naszej Ojczyźnie, który będziemy obchodzić w niedzielę, 14 października. 

Owocem pielgrzymki Ojca Święte-
go Jana Pawła II do Ojczyzny w roku 
1999 stała się Fundacja Episkopatu 
Polski „Dzieło nowego tysiąclecia”, 
która dziś służy przeszło tysiąc sied-
miuset młodym Polakom, pochodzą-
cym ze środowisk ubogich, którzy 
dzięki pomocy Fundacji mogą dalej 
rozwijać swoje zdolności intelektual-
ne. 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. Sympozja, koncerty, różne 
inne imprezy, a nade wszystko mod-

litwa o rychłe wyniesienie na ołtarze 
Wielkiego Polaka, to istotny cel Dnia 
Papieskiego.

Także w Nowogardzie organi-
zowane są obchody wspominające 
Jana Pawła II. Połączone siły parafii 
nowogardzkich, Domu Kultury, 
Urzędu Miasta oraz młodzieży szkół 
w Nowogardzie organizują szereg im-
prez, na które zapraszają wszystkich 
mieszkańców naszego miasta i okolic. 
Dzięki wsparciu wielu życzliwych 
instytucji i firm udało się rozszerzyć 
propozycję związaną z tym dniem, 
tak że obchody Dnia Papieskiego 
będą trwały kilka dni!

Zapraszamy…
Czwartek 11.10
Godz. 19:00 czuwanie modlitewne 

(kościół św. Rafała Kalinowskie-
go)

Piątek 12.10
Godz. 19:30 czuwanie modlitew-

ne 
(kościół Wniebowzięcia NMP)
Sobota 13.10
Godz. 9:00 „A Lolek stał na bram-

ce…” – turniej piłkarski dla mini-
strantów (i nie tylko)

(hala SP nr 1)
Niedziela 14.10
Przede wszystkim Msza św.!!! 
a potem…
Godz. 18:00 koncert zespołu „Go-

spel Szczecin Choir”
(sala Nowogardzkiego Domu 

Kultury)
Godz. 19:30 procesja światła uli-

cami miasta 

Godz. 20:15 widowisko Teatru 
ognia „FAN”

(plac przed kościołem św. Rafała 
Kalinowskiego)

Godz. 21:00 „Barka do nieba”

Poniedziałek 15.10
Godz. 19:00 „Człowiek w bieli. 

Polak na świątyni Piotrowej” 
występ Wrocławskiej Grupy Estra-

dowej „Aja – Kalambur”
(kościół Wniebowzięcia NMP)

 Przez cały dzień w kościo-
łach naszego miasta będziemy modlić 
się o szybką beatyfikację Jana Pawła 
II oraz zbierać ofiary na Fundację 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która 
funduje stypendia zdolnej, pochodzą-
cej z ubogich środowisk młodzieży.

Serdecznie zapraszamy do 
udziału w obchodach Dni 
Papieskich wszystkich miesz-
kańców Nowogardu i okolic!
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Czy PUWiS wykańcza 
konkurencję?

Mieszkanka Dąbrowy Marianna Krystkiewicz w kwietniu ubiegłego roku 
rozpoczęła działalność związaną z wywozem ścieków bytowych a więc 
pochodzących z gospodarstw domowych. Zaciągnęła kredyt by zakupić 
specjalistyczny samochód. Oferując konkurencyjną cenę szybko zyskała 
ponad pięćdziesięciu stałych klientów. Jednak gdy jej firma zaczęła się roz-
kręcać pojawiły się poważne problemy. Ich sprawcą była jej konkurencja, 
nowogardzki PUWiS.

Działającej na terenie gminy No-
wogard kobiecie zupełnie naturalne 
wydało się, że odbierane przez nią 
ścieki należy zawieźć do gminnej 
oczyszczalni eksploatowanej właś-
nie przez PUWiS. Podpisał więc 
umowę zgodnie, z którą za jeden 
metr sześcienny oddanych odpadów 
będzie płacić 2,43 zł. Dzięki temu 
skalkulowana przez nią cena dla 
klientów była konkurencyjna wobec 
ceny PUWiS-u, który również para 
się taką działalnością. Jednak już 3 
października 2006 roku oczyszczal-
nia stwierdziła, że dostarczane przez 
nią ścieki zawierają gnojowicę i przez 
to zakłócają proces technologiczny 
oczyszczania. Narzucono więc jej 
wysoką karę. Do każdego metra 
sześciennego musiała dopłacać 6,14 
zł. Marianna Krystkiewicz nie kryła 
swojego zdziwienia, wszak PUWiS 
odbiera podobne ścieki a jakoś nie 
obiło jej się o uszy by zakłócały ów 
skomplikowany proces. Niemniej 
nie mając za bardzo innego wyjścia 
zgodziła się na tę podwyżkę. To jed-
nak nie  był koniec jej problemów. 
W maju tego roku wykonano po raz 
kolejny badania fizyko - chemiczne 
dostarczanych przez nią ścieków i kil-
kanaście dni później pani Marianna 
otrzymała telefoniczną informację, 
że nałożono na nią całkowity zakaz 
wjazdu na oczyszczalnię.

Tym samym PUWiS postawił ją 
pod murem, wszak klienci czekali 
na wywóz ścieków. Zaczęło się więc 

nerwowe poszukiwanie innej oczysz-
czalni i po kilku próbach zlitowało się 
nad nią kierownictwo oczyszczalni 
w Resku. 

„Dla mnie to było wybawienie. 
– opowiada dzisiaj – Powiedziano mi 
na jakich warunkach ma  jeździć i wy-
wozić i jak do tej pory ta współpraca 
nam się układa. Umowę mam jednak 
tylko do końca roku i dlatego już teraz 
muszę wiedzieć, czy w przyszłym roku 
nadal będę mogła tam jeździć. Bo 
jak nie to ja już teraz będę musiała 
przygotować moich klientów na to, że 
trzeba będzie zerwać umowy, że ktoś 
inny będzie odbierał ich ścieki. Chyba, 
ze nowogardzka oczyszczalnia wyrazi 
zgodę na wywózkę, ale to będzie dla 
mnie nieopłacalne. Ja musiałaby 
wówczas podwyższyć swoją stawkę. 
Już teraz przecież znacznie wzrosły 
moje koszty. Dowóz do Reska to pa-
liwo i czas.”

Zakończenie działalności jest cał-
kiem realne. Kredyt zaciągnięty na 
zakup samochodu wkrótce trzeba 
będzie zacząć spłacać. Pytanie jak to 
zrobić jeśli firma ma mocno utrud-
nione pole manewru pozostaje bez 
odpowiedzi.

Przez cztery miesiące współpracy 
ścieki dostarczone przez panią Ma-
riannę ani razu nie zakłóciły procesu 
technologicznego oczyszczalni w 
Resku. Jak to możliwe? Praktyki 
PUWiS-u zbyt mocno kojarzą się 
z próbą wykończenia konkurencji. 
Prezes tej firmy Ryszard Sobieralski 

kategorycznie odrzuca te zarzuty.
„Jest to absolutna nieprawda, po-

nieważ nie ma żadnych przesłanek w 
naszym działaniu, które prowadziłyby 
do takiego wniosku. – powiedział nam 
w rozmowie telefonicznej – Jedyny 
problem jaki tu jest to nie to kto przy-
wozi do nas ścieki ale co się przywozi. 
W zasadzie to nie jest problem PU-
WiS-u ani nawet przewoźników. Ra-
czej są to pewne problemy występujące 
na obszarach wiejskich, które wiążą się 
z tym, że po pierwsze te szamba nie są 
systematycznie opróżniane, po drugie 
wiąże się to również z tym, ze stan i 
skład tych ścieków jest bardzo różny. 
Czasami trafiają się tam odpady 
zwierzęce typu gnojowica, których nie 
mogę przyjmować na oczyszczalnie z 
tego względu, że one niszczą techno-
logię. Po trzecie jest tak, że większość 
tych zbiorników to nie są zbiorniki 
bezodpływowe, o których jest mowa 
w ustawie o utrzymaniu porządku 
i czystości, czyli to nie są typowe 
szamba. To są raczej zbiorniki prze-
pływowe, w których wszystko co jest 

wodą nadosadową jest odprowadzane 
do rowów czy do ziemi. Natomiast w 
zbiornikach zostają osady i w zasadzie 
to one są przywożone do oczyszczalni. 
Oczyszczalnia niestety nie jest obiek-
tem, który zajmuje się gospodarką 
osadową ponad to, co wynika z jej 
funkcjonowania. Osady wywozi się na 
wysypisko lub punkt utylizacji osadów. 
Ścieki musza mieścić się w granicach 
pozwoleń wodno – prawnych, które 
my mamy dla oczyszczalni wydane, 
nie mogą powodować wyższych kosz-
tów eksploatacji oczyszczalni poprzez 
zawirowania technologii, bo później 
te wyższe koszty przenoszą się na cenę 
ścieków, a cenę ścieków płacą wszyscy 
ludzie w gminie, którzy są podłączeni 
do kanalizacji.”

Jak widać każda ze stron broni swo-
jej racji. Marianna Krystkiewicz skie-
rował tę sprawę do Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, który 
zdecyduje czy PUWiS próbuje wy-
kończyć konkurencję czy po prostu 
respektuje przepisy prawa.

Ag

Marszałek Województwa 
w Nowogardzie.

W najbliższą niedzielę z wizy-
tą  na spotkanie  z  członkami 
Platformy Obywatelskiej przy-
jedzie Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego Norbert 
Obrycki. Spotkanie poświęcone jest 
omówieniu założeń Regionalnego 
Programu Operacyjnego ze szcze-
gólnym uwzględnieniem obszarów 

wiejskich i problematyki tworze-
nia planów odnowy miejscowości.
Jednym z wazniejszych punktów 
będzie aktualny stan prac i zabez-
pieczenia środków na drogę krajową 
nr 6 i obwodnicę Nowogardu,oraz 
aktualna sytuacja w koalicji i przebieg 
kampanii wyborczej.

Zaproszenie
KECh zbór w Nowogardzie zaprasza dzieci  i rodziców na II spotkanie 

powakacyjne KIDS CLUB w sobotę o godz. 11:00 w Chrześcijańskim Cen-
trum Pomocy przy ul. 3-go Maja 7/1, oraz pokaz zdjęć z pół-koloni Kids Club 
2007 o godz. 17:00 w Przedszkolu nr 4 , ul. Kościuszki 3 w Nowogardzie. 

W imieniu Zboru 
pastor Cezary Komisarz

  Chrześcijańskie Centrum PomocyAgenda Zboru
Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie
ul.3-go Maja 7,  72-200 Nowogard

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI 

DLA  W S Z y S T K I C h
PODOPIECZNYCH OPS  Nowogard
Jedynie  ZE SKIEROWANIAMI  OPS-U 
 Z POTWIERDZONĄ ILOŚCIĄ OSÓB W RODZINIE 

Dystrybucja
ŚRODĘ   10.10.2007       9:00 – 15:00 
CZWARTEK 11.10.2007  9:00 – 15:00
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 Witamy wśród nas...

Syn Katarzyny 
Smoleń ur .27.09.07 
ze Szczecina

Córka Agnieszki Para-
dowskiej ur .2.10.07 
z Grabina

Syn Małgorzaty Łuczak 
ur .28.09.07 ze Sikorek

Drogie druhenki i druhowie  janowskiej Budy ( L.O)
Dokończenie z nr 75 (piątek, 28 września 2007 r).

Z początkiem wiosny ruszałyśmy 
na szlaki. Poznawałyśmy nasze oto-
czenie, odnalazłyśmy dwa domki 
Tatarów, z półksiężycem na zwięcze-
niu dachu. Szukałyśmy ciekawych 
historii z czasów wojny, ciekawych 

ludzi. Poza tym ćwiczyłyśmy marsze, 
zwroty, odliczania, krok defiladowy i 
doskonale nam to wychodziło, prawie 
jak w wojsku.W terenie uczyłyśmy 
się posługiwać kompasem, znałyśmy 
alfabet morsa, różne szyfry, ćwiczyły-
śmy podchody. Zrobiłyśmy własno-
ręcznie wspaniałe proporczyki, każdy 
zastęp ze swoją  nazwą, haftowaną. 

Co niedzielę maszerowaliśmy 
na szkolną mszę – drużyna męska, 
żeńska, niezorganizowani, ale w 
szkolnych mundurkach, na końcu 
grono profesorskie.

Nie pamiętam, w którym to było 
roku 1945 czy 1946, ale przeżyliśmy 
w zastępie niepowetowaną stratę 
naszej druhny z I zastępu – Tereni 
Gorzelewskiej. Miałyśmy wtedy 
po 14 – 16 lat, pragnęłyśmy ruchu. 

Terenia chciała pojeździć na rowe-
rze po żwirowych alejkach parku, 
przewróciła się i zdarła kolano. Na 
drugi  dzień nie przyszła do szkoły 
– była w szpitalu, najpierw w Janowie, 
pod wieczór – w Lublinie. Nie było 

ratunku, a wtedy nie było jeszcze 
peniceliny, bo to chyba był tężec. 
Cała szkoła odprowadziła koleżankę, 
harcerze w mundurkach. Długo było 
nam smutno. Gdy ociepliło się urzą-
dzaliśmy biwaki na Kruczku,

gdzie żyły obok dwie pary czarnych 
bocianów, a gdzie dziś w pobliżu 
jest wielki zalew janowski. Z dala od 
chronionyh ptaków rozbijaliśmy 2-3 
dniowy obóz, zdobywaliśmy nowe 
sprawności – kucharki, praczki, 
opiekunki dzieci, zdobniczki, gońca, 
miłośnika gier oraz stopnie – ochot-
niczki, tropicielki, pionierki, czy 
słynnych „3 piór”. 

Biwaki były koedukacyjne – dru-
howie znosili suche gałęzie, budowali 
szałasy, my przygotowywałyśmy po-
siłki, zbierałyśmy runo leśne na dese-

ry. Przychodził do nas pan dyrektor 
Batorski z żoną i inni nauczyciele. 
Uczyli nas przedwojennych i  woj-
skowyh piosenek harcerskich, opo-
wiadali swoje przeżycia ze skautingu, 
czy z  ZHP. Mieli do nas zaufanie, 

podziwiali nas a my ich. 
Nie pamiętam żadnych 
złośliwych przezwisk na-
dawanyh nauczycielom, 
profesorom, jak wtedy 
mówiliśmy. Byli delikatni, 
kulturali, o wielkiej wiedzy. 
Nigdy nie podnosili głosu, 
nie używali też żadnych 
epitetów w stosunku do 
uczniów. Troszczyli się o 
nas, o naszą przyszłość.

 Na przełomie 1946/1947 
zaczęły się rozgrywki poli-
tyczne. W klasach pojawiły 
się bandy, często auten-
tycznych złodziei, których 
chroniły opaski AL, GL, czy 
B. Ch, ale ci faktyczni par-
tyzanci byli już w domach 
lub w więzieniach, oczeku-
jąc procesów. W pobliżu  
szkoły i Domu Dziecka  za-

strzelono partyzanta o pseudonimie 
„Janio”, leżał pod płotem chyba z 3 
dni. Jedna  z naszych koleżanek Bo-
gusia była jego sympatią. Nie wolno 
było się tam  zbliżać. Innym razem, 
w czasie naszej zbiórki w terenie, w 
kierunku Modliborzyc, wybuchła 
strzelania, podobno bandyci strzelali 
do milicjantów. Zaczęto mówić o III 
wojnie światowej. W szpitalu zorga-
niowano 6 miesięczny kurs pielęg-
niarski. Uczono  nas robić zastrzyki, 
udzielać pierwszej pomocy, przenosić 
i opatrywać rannych. Byłam uczest-
niczką tego kursu, a wyniesione zeń 
umiejętności przydały się później 
w życiu. Szpital dostał ambulans do 
prześwietlenia, białe amerykańskie 
koce wełniane ( UNRA?), a my pa-
stę i świetne szczoteczki do zębów. 

„Nasze” przedszkole dostało pierwsze 
unrowskie paczki z żywnością.

Zdobyłyśmy tyle umiejętności i 
sprawości, a na przyrzeczenie nie 
mogłyśmy się doczekać. Podobno nie 
wydrukowano jeszcze książeczek i nie 
wybito krzyży. 

Wreszcie 16 cerwca 1946 roku 
złożyliśmy upragnione przyrzeczenie, 
na biwaku oczywiście. Przyjechała 
komendantka Lubelskiej Chorągwi 
– była o dużo starsza od naszych ma-
turzystek. Ja dostałam krzyż numer 
800 – byłam dumna. Osiemsetna 
harcerka na pięknej poranionej wojną  
Ziemi Lubelskiej. Na wakacje poje-
chałam na obóz do Gościeradowa. 
Znając się na stolarce zbudowałam z 
druhami mostek na rowie. Na jednym 
z apeli usłyszeliśmy z radia odezwę 
wzywającą partyzantów do składania 
broni, obiecywano amnestię. Idąc w 
niedzielę do kościoła widzieliśmy 
młodych  ludzi niosących nawet po 
trzy karabiny.

Byliśmy młodzi i ufni – „Bóg, ho-
nor i ojczyzna” błyszczały złotem na 
szkolnym sztandarze.

Polityka była nam wtedy obca.
Chcieliśmy się uczyć, bawić i dzia-

łać dla dobra kraju, bo harcerka służy 
Polsce, miłuje wolność i sprawiedli-
wość i jest odważna. 

Spiewaliśmy: „Święta miłości 
kochanej  Ojczyzny”, „Jak dobrze 
nam…”, „Gdy szedłem raz od warty”, 
„Czerwone maki”.

Na więcej  nie mam już siły. Myślę, 
że moja pisanina komuś się przyda, 
ale również przepraszam, że zabieram 
komuś Zjazdowy czas w jodłowej 
kieleckiej puszczy. Schodziłam tamte 
strony z młodzieżą z mojej szkoły 
jako kierownik obozów wędrownych   
– Kielce – Zagnańsk. Święty Krzyż i 
inne.

Czuwaj i dziś
Danka Szerszyńska

 –Majeranowska 

 Z okazji 18 urodzin
Andrzejowi Lep
dużo zdrowia i radości,

szczęścia w życiu i miłości.
Mocy najpiękniejszych wrażeń
i spełnienia wszystkich marzeń.

Niech Ci życie słodko płynie
w każdej chwili i godzinie.
Aby wszystko się spełniło,

o czym marzysz – Twoje było.
By pogodne były dni
z głębi serca życzą Ci

rodzice i brat
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tych śmiałkach można dużo mówić i ja bym to mogła nawet wię-
cej a niżeli pan profesor Bartoszewski, który ostatnio działa mi na 
nerwy. jego ostatnie wypowiedzi pod adresem premiera Jarosława 
Kaczyńskiego to po prostu świństwo. To zadziwiające, bo takich 
słów nie kierował nawet pod adresem Bolesława Bieruta, a już pod 
adresem Aleksandra Kwaśniewskiego wcale. Ale dość o profesorze, 
no bo trzeba mi jeszcze o Hitlerze i Stalinie pisać. A właściwie po 
co pisać, nie zachodzi już taka potrzeba. Przecież cały świat wie, że 
Hitler  Stalin, gestapo i NKWD to potwory z piekła rodem. Ale już 
o Katyniu należy napisać.

„Katyń – symbol zbrodni ludobójstwa popełninej na około 22 000 
Polaków, w tym ponad 15 000 jeńców wojennych. Byli wśród nich 
oficerowie Wojska Polskiego, policjanci i oficerowie rezerwy: urzędnicy, 
lekarze, profesorowie, prawnicy, nauczyciele, duchowni, literaci, kup-
cy... Zostali potajemnie zamordowani wiosną 1940 r. na rozkaz naj-
wyższych władz sowieckich. Ich groby odkryto w Katyniu, Charkowie 
i Miednoje. Prawda o tych wydarzeniach była zakazana do 1989 r.”

Ale na tej prawdzie nie skończyły się, ot tak sobie, zbrodnie stali-
nowskie. Ponieważ jeszcze w okresie powojennej Polski na przełomie 
całych lat w PRL, na terenie całego naszego kraju powstawały miejsca 
śmierci bezimiennych ofiar już polskiego komunizmu.

O powojennej Polsce pozwolę sobie napisać w następnym nume-
rze.

Zośka

w obiektywie Jana korneluka   - Zabytki ziemi nowogardzkiej - orzechowo.

Szacunek i gniew
W samym sercu Europy, a co to za kraj? Wiadomo, to kraj Orła 

Białego, któremu na imię jest Polska. To kraj walecznych królów, 
książąt, rycerzy i generalicji z jasnym, dumnym czołem. Kraj ludzi o 
wielkich umysłach i wyjątkowych talentach, którzy godnie rozsławiali 
Polskę na świat cały. Kraj milionów szlachetnych, uczciwych polskich 
patriotów, dla których Bóg, Honor, Ojczyzna to być albo nie być.

Polska to kraj Prymasa Tysiąclecia, kraj Karola Wojtyły, o którym 
w okresie romantyzmu na przełomie lat 1848/1849 wieszcz polski 
Juliusz Słowacki w natchnieniu napisał:

„...Pośród niesnasków – Pan Bóg uderza w ogromny dzwon. Dla 
słowiańskiego oto papieża otwarty tron...”

Tak też się i stało. Po 130 latach tejże przepowiedni największy 
Polak naszych czasów zasiadł na tronie papieskim, a swym dosto-
jeństwem oczarował Włochów i świat cały.

Dziś, a wierzę w to mocno, Ojciec Święty Jan Paweł II z wysokości 
niebios patrzy na Polskę z taką samą troską i miłością z jaką patrzył 
za życia ziemskiego.

Przepraszam, ale wypada mi jeszcze powiedzieć, że Polska to kraj 
pogodny, dumny i szlachetny, a pomimo tego nie dane jej było w 
pełni być szczęśliwą. Odwieczne wojny, grabieże, krew przelewana 
w obronie ojczyzny. Trochę odpoczynku i znów buciory wroga 
depczą polską ziemię. Ledwie stanęła na nogi, już pięknie zajaśniała 
– wojna! Jak nie Rus to Prus wyciągali po nią swe rozczapierzone 
szpony. Rozbiór Polski – pierwszy, drugi, trzeci – niewola, kajdany, 
aż po pierwszą połowę XX wieku. Wreszcie „Wielki Cud nad Wi-
słą”. Polska niepodległa. Nie na długo jednak, bo już po dwudziestu 
latach upragnionej wolności II wojna światowa. Hitler i Stalin biorą 
Polskę w kleszcze. Spośród innych krajów zagarniętych przez Hitlera 
Polska cierpi i krwawi najwięcej. Hitler ze Stalinem wobec Polski 
mają ludobójcze plany. I tylko dzięki heroicznej walce powstańców 
warszawskich, Polska nie została wymazana z mapy Europy. O 

Wybory tuż tuż
Do Senatu i do Sejmu startują moi ulubieńcy. Do Senatu profesor Jacek 

Sauk i Stanisław Możejko. Do Sejmu zaś panowie Joachim Brodziński, 
Longin Komołowski oraz Marek Słomski. A ja mam tylko trzy różyczki. 
Komu mam je dać? Dwie różyczki to wiem. A tę jedną? Dałabym temu i 
temu i temu. Tylko, że rozdzielić jej nie mogę – a szkoda.

Zośka
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Wydział Rozwoju Lokalnego 
i Funduszy

Zadania realizowane przez Wydział Rozwoju Lokalnego i Fundu-
szy:

- wdrażanie i koordynowanie 25 projektów edukacyjnych, 
- nadzór wykorzystania środków na remont wieży kościelnej, 
- wdrażanie modernizacji kompleksu boisk w Strzelewie, 
- negocjacje z niemieckim inwestorem w sprawie budowy fabryki 

sprzętu medycznego,
- nawiązywanie współpracy gospodarczej z Chinami i Ukrainą, 
- przygotowanie strony internetowej turystyki, 
- identyfikacja i opracowanie produktów turystycznych gminy,
- poszukiwanie partnerów zagranicznych i nawiązywanie kontaktów 

zagranicznych z Niemcami i ze Szwecją pod kątem przyszłorocznych 
projektów, 

- współpraca z mieszkańcami wsi w zakresie opracowanie wniosków 
w ramach konkursu „Nasza Świetlica – Nasz Klub”,  

- współprac z przedstawicielami Uczniowskich Klubów Sportowych 
w zakresie opracowania wniosków dofinansowania zajęć sportowych 
w szkołach. 

- współpraca z Proboszczami Parafii z Gminy Nowogard w zakresie 
opracowania Gminnej Strategii Opieki nad Zabytkami, 

- przygotowywanie danych statystycznych niezbędnych do opraco-
wanie Programów Odnowy Miejscowości, Strategii Rozwoju Miasta i 
Gminy Nowogard,

- analiza możliwości dofinansowania ścieżki rowerowej „Równina 
Nowogardzka”, 

- prowadzenie spraw bieżących związanych z ewidencją działalności 
gospodarczej,  

W okresie letnim uruchomiono Punkt Informacji Turystycznej. 

Ponadto Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy w okresie od 
01.06.2007 r. do 03.10.2007 r. zorganizował następujące szkolenia lub 
konferencje: 

- 01.10.2007 r. – Spotkanie z Sołtysami dot. Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007 -2013, oraz aktualnych konkursów gran-
towych, 

-  24.09.2007 r. – Szkolenie -  Koszty Kwalifikowane w Ramach EFS
- 14.09.2007 r. – Warsztaty – Przygotowanie wniosków o dofinanso-

wanie projektów ze źródeł zewnętrznych, 
-  11.06.2007 r. – Szkolenie – Zarządzanie Projektem, 
- 06.06.2007 r. – Seminarium dla dyrektorów - „Możliwości pozyski-

wania środków finansowych na działalność placówek oświatowych z 
Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Perspektywie Finansowej 
2007 - 2013”.

W planach Wydziału RLiF są szkolenia dla przedstawicieli MŚP dot. 
możliwości dofinansowania projektów, warsztaty dla nauczycieli, oraz 

szkolenia dot. możliwości rozwoju 
turystyki w mieście. 

Wydział Rozwoju Lokalnego 
i Funduszy nie mógł wystąpić 
do Urzędu Marszałkowskiego o 
przyznanie dotacji na wiejskie 
place zabaw, świetlice na wsiach, 
oraz inne inwestycje na wsiach, 
ponieważ Urząd Miejski w No-
wogardzie nie posiada dokumen-
tów strategicznych (Programów 
Odnowy Miejscowości) na okres 
programowania 2004 – 2006. Do 
podziału na w/w cele przewidzia-
no 650.000 zł. 

(inf. własna)

Wyniki konkursu ofert
Wyniki drugiego konkursu na regionalne lub lokalne programy wyrówny-

wania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. “Aktywizacja jednos-
tek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”.

Na 55 ofert wybranych z całego województwa zachodniopomorskiego aż 
24 pochodzi od nowogardzkich organizacji  
 
Oto lista realizatorów z gminy Nowogard:    
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE    

• “Z koszykówką na Ty” - Zajęcia pozalekcyjne w  koszykówce dziewcząt 
Uczniowski Klub Sportowy “TRÓJKA” Nowogard 4 200,00

 GMINY    
GMINA NOWOGARD 2 052,00

• Zajęcia pozalekcyjne języka niemieckiego GMINA NOWOGARD 
2 052,00

• Zajęcia pozalekcyjne języka niemieckiego GMINA NOWOGARD 
2 052,00

• Zajęcia pozalekcyjne języka niemieckiego GMINA NOWOGARD 
2 052,00

• Zajęcia pozalekcyjne języka niemieckiego GMINA NOWOGARD 
4 104,00

• Zajęcia pozalekcyjne języka angielskiego GMINA NOWOGARD 
2 052,00

• Zajęcia pozalekcyjne języka angielskiego GMINA NOWOGARD 
2 052,00

• Zajęcia pozalekcyjne języka angielskiego GMINA NOWOGARD 
2 052,00

• Zajęcia pozalekcyjne języka angielskiego GMINA NOWOGARD 
2 052,00

• Zajęcia pozalekcyjne języka angielskiego GMINA NOWOGARD 
2 052,00

• Zajęcia pozalekcyjne języka angielskiego GMINA NOWOGARD 
2 052,00

• Zajęcia pozalekcyjne języka angielskiego GMINA NOWOGARD 
4 104,00

• Internet 4@ll wyrównanie szans informatycznych dla dzieci nie 
posiadających sprzętu komputerowego GMINA NOWOGARD 1 170,00

• Internet 4@ll wyrównanie szans informatycznych dla dzieci nie 
posiadających sprzętu komputerowego GMINA NOWOGARD 1 170,00

• Internet 4@ll wyrównanie szans informatycznych dla dzieci nie 
posiadających sprzętu komputerowego GMINA NOWOGARD 1 170,00

• Internet 4@ll wyrównanie szans informatycznych dla dzieci nie 
posiadających sprzętu komputerowego GMINA NOWOGARD 1 170,00

• Internet 4@ll wyrównanie szans informatycznych dla dzieci nie 
posiadających sprzętu komputerowego GMINA NOWOGARD 1 170,00

• Internet 4@ll wyrównanie szans informatycznych dla dzieci nie 
posiadających sprzętu komputerowego GMINA NOWOGARD 1 170,00

• Internet 4@ll wyrównanie szans informatycznych dla dzieci nie 
posiadających sprzętu komputerowego GMINA NOWOGARD 1 170,00

• Internet 4@ll wyrównanie szans informatycznych dla dzieci nie 
posiadających sprzętu komputerowego GMINA NOWOGARD 1 170,00

• Internet 4@ll wyrównanie szans informatycznych dla dzieci nie 
posiadających sprzętu komputerowego GMINA NOWOGARD 1 170,00

• Internet 4@ll wyrównanie szans informatycznych dla dzieci nie 
posiadających sprzętu komputerowego GMINA NOWOGARD 1 170,00

• Pływanie to zdrowie - zdrowie to skarb. Pozalekcyjne zajęcia nauki 
pływania dla uczniów klas III - VI szkół podstawowych z Gminy Now-
ogard.  Miasto Nowogard 21 106,00

•  “Szczypiorniak-Koszykówka-Super”! Miasto Nowogard 11 800,00

Wszystkim,
którzy uczestniczyli 

w ceremonii 
pogrzebowej

śp. Józefa 
Morawskiego

serdeczne 
podziękowania

składa 
żona z rodziną

Uwaga wędkarze
Koło M-G PZW Nowogard organizuje w dniu 14 października zawody 

wędkarskie spiningowe z łodzi na jeziorze w Nowogardzie. Zapisy w sklepie 
„Wędkarz” do dnia 12 października.

Zbiórka zawodnikó koło „Neptuna” o godzinie 7.00. Startowe 5 zł. 
Zarząd
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 SP 1
Pływanie to zdrowie

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie , dzięki udziałowi w 
Programie Merytorycznym „Pływanie to zdrowie, zdrowie to skarb” mają 
okazję korzystać z darmowych wyjazdów  na zajęcia sportowe odbywające 
się na goleniowskiej pływalni  „Fala”.

Środki na finansowanie tych zajęć pozyskane zostały przez Urząd Miejski 
w Nowogardzie.

Więcej informacji na :
www.jedynkanow.neostrada.pl

 SP 1
Pływanie to zdrowie

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie , dzięki udziałowi w 
Programie Merytorycznym „Pływanie to zdrowie, zdrowie to skarb” mają 
okazję korzystać z darmowych wyjazdów  na zajęcia sportowe odbywające 
się na goleniowskiej pływalni  „Fala”.

Środki na finansowanie tych zajęć pozyskane zostały przez Urząd Miejski 
w Nowogardzie.

Więcej informacji na :
www.jedynkanow.neostrada.pl

 

Bezpłatne badanie 
ortopedyczne

W sobotę 29.09.2007 roku w Szkole Podstawowej nr 1, przeprowadzono 
bezpłatne badania ortopedyczne najmłodszych uczniów. Rodzice wykazali 
duże zainteresowanie akcją , przebadano 102  dzieci z wadami postawy ,z 
klas I-III. Badanie to pomogło w zakwalifikowaniu uczniów do uczestni-
ctwa w gimnastyce korekcyjnej, która jest prowadzona na terenie SP nr 1. 
Organizatorami akcji byli : Pani Jadwiga Kosakiewicz –kierownik NZOZ 
Pielęgniarstwo w Środowisku Nauczania i Wychowania oraz Pan Dyrektor 
SP nr 1 mgr Artur Danilewski. Organizatorzy składają podziękowania dr 
n.med. Dariuszowi Laryszowi oraz dr n.med. Marcinowi Ferenc, a także pani 
Agnieszce Florkowskiej za udział i pomoc w przeprowadzeniu badań.

Podobne akcje planowane są w innych placówkach szkolnych, o ich termi-
nie dyrektorzy poinformowani zostaną przez Panią Jadwigę Kosakiewicz.

Więcej informacji na :
www.jedynkanow.neostrada.pl

„Tyle razy jesteś człowiekiem, iloma językami mówisz”

Europejski Dzień Języków 
Obcych w Gimnazjum nr 2

Good morning, Bonjour, Guten 
Tag, Dzień dobry! 

Tak przywitały się z całą spo-
łecznością uczniowską dziewczęta 
klasy II B w środę 26 września, 
rozpoczynając apel z okazji Euro-
pejskiego Dnia Języków Obcych. 
To właśnie ten dzień został już w 
2001 roku ogłoszony przez Radę 
Europy corocznym Dniem Języków 

Obcych, którego celem jest głównie 
promocja nauki języków. 

Tego dnia, panie Anna Bakalarz, 
Agnieszka Kokoszka, Danuta Ści-
bor i Katarzyna Durska, na co dzień 
nauczycielki języków obcych w 
Gimnazjum nr 2, zwróciły większą 
uwagę na naukę języków w naszej 
szkole. W związku z tym, przepro-
wadzono ankietę, której wyniki 
pokazały, że aż 54% naszej spo-
łeczności uczniowskiej zna język 
angielski, 37% zna język niemiecki, 
a 9% język francuski. Jednakże, 
język angielski i niemiecki wiodą 
prym pod względem komunika-
tywności. W przyszłości nasi ucz-
niowie chcieliby nauczyć się kolejno 
języka angielskiego, niemieckiego, 

hiszpańskiego i francuskiego. Na 
uwagę zasługuje fakt, że najbardziej 
atrakcyjnymi językami okazały 
się francuski i angielski, a z kolei 
największe problemy sprawiłby 
uczniom chiński i niemiecki. 

Ponadto, podczas uroczystego 
apelu, przygotowanego z okazji 
Europejskiego Dnia Języków Ob-
cych, uczniowie klasy II B i II D 

Gimnazjum zaprezentowali kilka 
scenek sytuacyjnych ukazujących 
ogromne trudności w porozumie-
waniu się z ludźmi, wynikające z 
nieznajomości języków obcych, 
oraz został rozstrzygnięty konkurs 
na Logo Dnia Języków Obcych w 
naszej szkole. Nagrodę za najcie-
kawszą i najbardziej oryginalną 
pracę otrzymała uczennica klasy 
III D, A. Wierzchoń. 

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim Uczniom zaangażowanym 
w obchody Europejskiego Dnia 
Języków Obcych w Gimnazjum nr 
2 oraz życzymy wielu przyjemności 
związanych z nauką języków ob-
cych! 

Katarzyna Durska

A może na rower
W najbliższą niedziele o godzinie 8.59 Klub Rowerowy „Bicycl 50” organi-

zuje zbiórkę przed Ratuszem. Chętni mogą się wybrać do Stawna na dziesiątą 
już imprezę „Pieczone Ziemniaki”. W programie konkursy m.in. rzut beretem 
prezesa i liczne niespodzianki. Warto wziąć ze sobę kiełbaskę. Udział w im-
prezie zapowiedzieli turyści ze Szczecina, Stargardu, Goleniowa i Żarnowa.

Chętni muszą się przygotować na 40 kilometrową przejażdżkę w jedną 
stronę.

Ag
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Informacja prasowa z konferencji maukowej w Warszawie

Infekcje jesienno-zimowe 
Droga kropelkowa to główna droga 

zakażeń wirusowych. W mikroskopij-
nych kropelkach wody wirusy mogą 
podróżować na odległość nawet 3,7 
m. Te podróże odbywają się podczas 
kichania lub kaszlu. Wirusy wywołują 
trudne do leczenia choroby. Małe 
rozmiary wirusów umożliwiają im 
przekraczanie filtrów mikrobiolo-
gicznych, które zatrzymują bakterie. 
Temperatura ok. 33-34OC panująca 
w naszych przewodach nosowych 
sprzyja im najbardziej. Mamy jednak 
skuteczną broń w walce z infekcjami 
wirusowymi – łącząc złożone leki 
homeopatyczne, prawidłową dietę 
i dbając o regenerację łatwiej przej-
dziemy przez okres jesienno-zimowy 
z podniesioną głową.

Co to jest wirus?
Nazwa wirus pochodzi od łaciń-

skiego słowa virus, które oznacza 
truciznę. Wirusy to cząsteczki orga-
niczne zbudowane z białek i kwasów 
nukleinowych, które nie posiadają 
własnej struktury komórkowej. Dla-
tego też do namnażania się potrzebu-
ją żywych komórek, a w swym cyklu 
rozwojowym wykorzystują aparat 
kopiujący zawarty w komórkach 
żywiciela. Wirusy wykazują zarówno 
cechy komórkowych organizmów 
żywych, jak i materii nieożywionej. 
Chorobotwórcze wirusy stanową 
zagrożenie dla naszego zdrowia. 
Infekcje wywoływane przez wirusy 
powodują wiele chorób od powszech-
nego kataru wywołanego przez RSV 
poprzez nowotwory, które powoduje, 
np. HPV.  

Zagrożenie chorobami wiruso-
wymi 

Wirusy wywołują choroby, których 
leczenie bywa bardzo trudne. Nie 
mają one własnego metabolizmu, 
który można zablokować antybio-
tykami, tak jak czynimy to standar-
dowo w terapii chorób wywołanych 
przez bakterie (dlatego też infekcji 
wirusowych nie ma sensu leczyć 
antybiotykami). 

Infekcje wirusowe mogą nawracać 
– często cierpimy z powodu prze-
ziębień nawet kilka razy w sezonie. 
Zdarza się, że zakażenia wirusowe, 
osłabiając organizm, torują drogę 
infekcjom bakteryjnymi bądź wiru-
sowym. Wirus, który wtargnął do 
ustroju może również występować 
przez długi czas w utajeniu i ujawniać 
się po bardzo długim czasie, prowa-
dząc nawet do śmierci pacjenta (jak w 
przypadku AIDS czy HPV). Współ-
czesna medycyna jest nadal bezradna 
wobec wielu chorób spowodowanych 
wirusami.

Najczęstszymi chorobami wiru-

sowymi są schorzenia górnych dróg 
oddechowych – wywołują je rinowi-
rusy, koronawirusy oraz wirusy grypy 
i paragrypy. U dzieci natomiast głów-
nym patogenem odpowiedzialnym za 
infekcje górnych dróg oddechowych 
jest wirus RSV. Drugim co do „popu-
larności” intruzem są adenowirusy. 
Wirusy te powodują częste w okresie 
jesienno-zimowym przeziębienia, 
które -  nieleczone  - mogą prowadzić 
do niebezpiecznych powikłań. Gros 
chorób wieku dziecięcego ma tło wi-
rusowe – np. ospa wietrzna, różyczka, 
mononukleoza zakaźna. 

Czy można zapobiec infekcji?
Nasz organizm 

jest naturalnie wy-
posażony w me-
chanizmy, które 
mają za zadanie 
zwalczać infekcje 
wirusowe. Układ 
odpornościowy 
chroni nas przed 
wszelkimi czyn-
nikami chorobo-
twórczymi, w tym 
również wirusa-
mi. Sporadyczne 
infekcje regulują 
nasz system im-
munologiczny i 
wzmacniają naszą 
odporność. Orga-
nizm po zwalcze-
niu infekcji powra-
ca do naturalnej 
homeostazy. Może 
się jednak zdarzyć, 
ze obciążenie naszego układu odpor-
nościowego będzie zbyt duże i nasz 
system obronny nie będzie w stanie 
wygrać z wirusami. Dlatego należy o 
niego szczególnie dbać i zapobiegać 
przeciążeniom. 

Małe dzieci zapadają na infekcje 
wirusowe znacznie częściej niż doro-
śli. Kontakt z wirusami pobudza ich 
układ immunologiczny do produkcji 
specjalnych substancji obronnych, 
czyli przeciwciał. Jednak wraz z 
upływem lat nasz system obronny 
osłabia się. Jest to powodem większej  
częstotliwości występowania przezię-
bień u osób powyżej 60. roku. Należy 
pamiętać, że wzrost podatności na 
infekcje jest pierwszym sygnałem 
organizmu, iż zakłócony został jego 
naturalny system równowagi.

Obecnie najskuteczniejszą metodą 
walki z chorobami wirusowymi jest 
profilaktyka - zapobieganie im po-
przez immunomodulację i immuno-
stymulację, czyli pobudzenie układu 
immunologicznego (pobudzamy 
własne siły odpornościowe organi-

zmu bądź też dodajemy mu sztucznie 
sił). Leczenie infekcji wirusowej jest 
trudne i większości metod polega 
na leczeniu objawów (katar, kaszel, 
bóle głowy, nudności, gorączka). 
Medycyna naturalna, np. złożone leki 
homeopatyczne, pomaga zarówno 
pobudzić własny układ odpornoś-
ciowy do pracy, jak i zwalczyć wirusy 
odpowiedzialne za wystąpienie infek-
cji. Badania kliniczne potwierdziły, 
że np. Engystol zwiększa produkcję 
krążących limfocytów T, które wspo-
magają i regulują odpowiedź immu-
nologiczną organizmu. Zwiększa 
on stężenie immunoglobulin, czyli 
przeciwciał. Jednocześnie Engystol 
hamuje namnażanie wirusów, takich 
jak adenowirusy typu 5 oraz RSV. 
Jako środki immunomodulujące 

stosowane są również zioła.
Dieta – ważny filar w budowaniu 

odporności
Zastosowanie leków homeopa-

tycznych to jedna strona medalu. 
Istoty jest także racjonalny styl życia 
– odpowiednia ilość snu, unika-
nie stresu, umiejętność relaksu po 
trudnym dniu, ruch na świeżym 
powietrzu (nawet gdy pogoda nie 
zachęca do wypraw). Dopełnieniem 
tarczy obronnej jest optymalna dieta 
bogata w odpowiednie (najlepiej 
naturalnie dostarczane) witaminy 
oraz makro- i mikroelementy (m.in. 
witamina A, C, E, kwasy omega-3, 
cynk). Odpowiednio „odżywiony” 
układ immunologiczny będzie funk-
cjonował prawidłowo i łatwiej stawi 
czoła infekcjom. 

Nie należy stosować „na własną 
rękę” innych, poza immunomo-
dulującymi, środków działających 
na układ immunologiczny. Może 
to prowadzić do nasilenia się obja-
wów istniejących już zaburzeń lub 
pojawienia się nowych schorzeń 

związanych z autoagresją czy alergią. 
Przesada w zabezpieczaniu  naszego 
układu immunologicznego, przez 
stosowanie różnych środków również 
zaburza jego równowagę. Najlepszym 
przyjacielem układu immunologicz-
nego jest umiar.

Gdy wirus wkroczy do akcji... 
Złożone leki homeopatyczne 

(szczególnie leki antyhomotoksycz-
ne) wspierają naturalne mechani-
zmy regulacji organizmu. Można je 
stosować zarówno w zwalczaniu i 
łagodzeniu objawów infekcji (katar, 
kaszel, gorączka), jak działając na 
przyczynę – wirusy. 

Jak wykazują badania, Engystol, 
złożony lek homeopatyczny w postaci 
tabletek podjęzykowych, hamuje 
namnażanie wirusów RSV oraz ade-
nowirusów, czyli głównych sprawców 
przeziębień. Jednocześnie powoduje 
wzrost produkcji interferonu gam-
ma – ważnej proteiny wytwarzanej 
przez komórki układu odpornoś-
ciowego, hamującej syntezę białek 
wirusowych. Tym samym skracamy 
czas trwania infekcji i jednocześnie 
wzmacniamy nasz układ immunolo-
giczny. Lek ten może być bezpiecznie 
stosowany także u dzieci. 

A gdy dokucza katar? Aż w 80% 
ma on tło wirusowe. Warto wówczas 
zastosować  Euphorbium comp. S, 
homeopatyczny aerozol do nosa. 
Jego składniki działają przeciwwi-
rusowo, utrudniają rozwój nadka-
żeń bakteryjnych,  a jednocześnie 
regenerują osłabioną infekcją błonę 
śluzową nosa – naszą ważną barierę 
ochronną.

A co po infekcji? 
Trzeba zadbać o regenerację orga-

nizmu. Dać mu czas, aby odzyskał 
siły – przez kilkanaście dni unikać 
skupisk ludzi, gdzie możemy być 
narażeni na atak kolejnych wirusów. 
Przynajmniej tydzień po wyzdrowie-
niu dziecko powinno zostać w domu 
– w przedszkolu łatwiej o kontakt z 
różnymi patogenami.

Po infekcji trzeba szczególnie 
zadbać o dobrą dietę, hartować 
organizm, a gdy konieczne było jed-
nak podanie antybiotyku, wsparcie 
organizmu w usuwaniu toksyn pole-
kowych i bakteryjnych. W regeneracji 
organizmu po antybiotykoterapii po-
mocny jest Lymphomyosot, złożony 
lek homeopatyczny w postaci kropli 
doustnych i tabletek podjęzykowych. 
Lek ten pobudza drenaż limfatyczny, 
wspierając wydalanie szkodliwych 
substancji. Można go podać już w 
trakcie przyjmowania antybiotyków, 
tym samym redukując ich działania 
niepożądane

Małgorzata Markowska, 
Fleishman-Hillard

Telefon: (022) 532 95 40, 
609 424 535
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Przedszkole nr 4

Pasowanie na ucznia klasy „O”
26 WRZEŚNIA 2007 r. odbyła się 

w Przedszkolu Miejskim nr 4 ZA-
BAWA INTEGRACYJNA połączona 
z PASOWANIEM NA UCZNIA 

KLASY „O”.
Cała zabawa rozpoczęła się od 

uroczystego pasowania starszaków 
na ucznia klasy „O”, którego do-
konała pani dyrektor mgr Elżbieta 
Majchrzak. Dzieci zostały pasowane 
symbolicznym ołówkiem i na pa-
miątkę otrzymały specjalnie przygo-
towane dyplomy.

Drugą część programu stanowiła 
zabawa integracyjna, na którą licznie 
przybyły dzieci wraz z rodzicami. 
Wszyscy goście zostali bardzo ser-
decznie przywitani i zachęceni do 
wspólnej zabawy. W zabawach inspi-
rowanych przez nauczycielki wszyscy 
tańczyli w kole. Rodzice naśladowali 
ruchy dzieci - one przecież najlepiej 
potrafią je wykonać. Takie zabawy 
mają na co dzień!

Główną atrakcją zabawy integra-
cyjnej były konkursy dla dzieci i ich 

rodziców. Pomysł ten wszystkim 
bardzo się spodobał i dostarczył wiele 
radości.

Oczywiście na takiej wyczerpującej 

zabawie nie mogło zabraknąć grilla 
i ulubionych kiełbasek. Wszystko 
bardzo smakowało, a panie kuchar-
ki sprawiły się na medal! Pobyt na 
świeżym powietrzu zrobił swoje, 
gdyż apetyt dopisywał dzieciom i 
rodzicom.

O oprawę muzyczną i konkursy 
zadbały nauczycielki mgr Anna Mą-
drowska i mgr Małgorzata Bienias.

Takie imprezy integrują dzieci, 
rodziców, nauczycielki, cały per-
sonel przedszkola, w którym nasi 
wychowankowie spędzają naprawdę 
dużo czasu.

Pani dyrektor pragnie podziękować 
wszystkim gościom za przybycie oraz 
całemu personelowi i wszystkim 
nauczycielkom za przygotowanie 
zabawy integracyjnej, która staje się 
już tradycją naszego przedszkola.

Marzena Wiśniewska

„Szkoła Równych Szans” 
– spełniamy marzenia

W Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym w Nowogardzie od czerwca 
bieżącego roku realizujemy projekt 
„Szkoła Równych Szans – Eduka-
cja bez przeszkód”. Jest to projekt, 
dzięki któremu nasze gimnazjum 
pozyskało 78100,00 zł. Dysponując 
taką kwotą, możemy spełnić wiele 
marzeń naszych wychowanków. 
W ramach projektu realizowanych 
jest 16 działań. Pozyskaliśmy wiele 
pomocy dydaktycznych i sprzętu, 

prowadzone są zajęcia pozalekcyjne 
o charakterze korekcyjno-rewali-
dacyjnym (gimnastyka korekcyjna, 
logopedia), organizujemy wyjazdy 
na kolonie letnie i obozy, wycieczki 
turystyczno-krajoznawcze, zajęcia 
artystyczne, muzyczno-wokalne, 
fotograficzne. W działania zwią-
zane z projektem zaangażowani są 
nauczyciele naszego gimnazjum. W 
realizacji zadań pomaga nam dorad-
ca do spraw projektu Pani Henryka 
Skarżyska-Judkowiak ze Szczecina, 
a koordynatorem projektu w naszej 
szkole jest Pani Elżbieta Ceranka.  

W czasie minionych wakacji 39 
naszych uczniów, w ramach tego pro-
jektu, miało możliwość bezpłatnego 
skorzystania z dwóch wyjazdów, a 
mianowicie z kolonii turystyczno- 
wypoczynkowej w Starym Kaleńsku 
i obozu letniego w Suchem koło 
Zakopanego.

Podczas pobytu w Starym Kaleńsku 
dzieci skorzystały ze wszystkich do-
stępnych tam atrakcji, a mianowicie z 
nauki jazdy konnej, strzelania z łuku i 
wiatrówki. Była możliwość pływania 
na kajakach, łódkach, żaglówce, desce 
surfingowej, plażowania i kąpieli w 
jeziorze. Dzieci korzystały z zajęć 
w siłowni i masażu. Brały udział w 
dwóch wycieczkach autokarowych 

do Czaplinka i Kołobrzegu, gdzie sko-
rzystaliśmy z rejsu statkiem, byliśmy 
na latarnii morskiej i spacerowaliśmy 
po molo. Wieczorami odbywały się 
ogniska z pieczeniem kiełbasek i 
dyskoteki z dj-em, organizowane były 
konkursy karaoke i zawody sportowe. 
Dużą atrakcją była wycieczka do 
Zapiecka w Żelisławiu, gdzie uczest-
niczyliśmy w zajęciach z garncarstwa, 
tkactwa, rzeźby i wypieku chleba. 

W czasie pobytu na obozie letnim 

w Suchem koło Zakopanego, ucznio-
wie naszej szkoły mieli okazję zwie-
dzić piękne okolice Zakopanego. W 
programie obozu był spacer Doliną 
Kościeliską, wejście na Gubałówkę. 
Było wiele zawodów sportowych, 
dyskoteki i ogniska z góralskimi 
przyśpiewkami. Dzieci miały moż-
liwość wysłuchania ciekawych opo-
wieści góralskiego gawędziarza. Brały 
udział w góralskiej mszy w kościele 
na Krzeptówkach i spacerowały po 
zakopiańskich Krupówkach. Był też 
czas na plażowanie i kąpiele w gór-
skich potokach. 

Obecnie w Ośrodku jest realizowa-
ny cykl wycieczek turystyczno-krajo-
znawczych do miejscowości nadmor-
skich. Dzieci zwiedziły już Kołobrzeg 
i Międzyzdroje, a w najbliższych 
dniach udają się na wycieczkę do 
Pogorzelicy, Niechorza i Rewala.

Każdego dnia prowadzone są zaję-
cia pozalekcyjne dla naszych wycho-
wanków, gdzie mogą zdobywać nowe 
umiejętności, takie jak fotografowa-
nie, przygotowanie do zdobycia karty 
rowerowej, nauka i doskonalenie 
umiejętności gry w tenisa stołowego, 
tańca, czy śpiewu. Działania te będą 
realizowane do stycznia 2008r. 

mgr Joanna Wardzińska
Dyrektor Ośrodka
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XV Ogólnopolski Turniej 
Jednego Wiersza  

O Laur Plateranki – 2007 
  Samorząd Uczniowski i miłośnicy 
poezji w II Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Emilii Plater w Sosnowcu 
organizują jesienią bieżącego roku 
jubileuszowy XV Turniej Jednego 
Wiersza O Laur Plateranki.  
 Do udziału w konkursie serdecznie 
zapraszamy poetycko uzdolnioną 
młodzież ze szkół średnich (ponad-
gimnazjalnych) z Polski i środo-
wisk polonijnych.  
Warunkiem uczestnictwa w Turnie-
ju jest nadesłanie trzech opatrzo-
nych godłem egzemplarzy jednego, 
nigdzie dotąd niepublikowanego 
ani nienagradzanego na innych 
konkursach wiersza (wyłącznie 
wydruk komputerowy maszynopis 
lub) w terminie do 27 październi-
ka 2007 roku na adres: 
II Liceum Ogólnokształcące im. 
Emilii Plater w Sosnowcu, ul. 
Parkowa 1, 
41 - 200 SOSNOWIEC, tel./faks 
(0-32) 266-45–35, tel. (0–32) 
294–95–97. 
z dopiskiem na kopercie “XIV Laur 
Plateranki”. 
Finał i rozstrzygnięcie konkursu 
odbędzie się 23 listopada 2007 
roku o godz. 17.00 w auli szkolnej. 
Autorzy wierszy zakwalifikowa-
nych do finału powiadomieni zosta-
ną odpowiednio wcześniej listow-
nie, pocztą e–mail lub telefonicznie 
Prosimy o podanie dokładnych 

danych w dołączonej do przesył-
ki z wierszami osobnej kopercie 
opatrzonej tym samym co wiersze 
godłem (nazwa szkoły i jej adres, 
adres prywatny, telefon, adres  
e–mail). Fundatorem nagród 
głównych (pieniężnych) i tomiku 
poetyckiego, w którym tradycyjnie 
opublikowane zostaną nagrodzone 
i wyróżnione utwory, jest Urząd 
Miasta w Sosnowcu. Przewiduje się 
nagrody dodatkowe. 
          W komisji konkursowej 
zasiądą poeci, pracownicy nauko-
wi z Uniwersytetu Śląskiego w 
Katowicach oraz poloniści szkolni i 
uczniowie.  
          Regulamin XV Turnieju 
dostępny jest w sekretariacie szkol-
nym lub na stronie internetowej.

Strona internetowa wraz z 
regulaminem i informacjami nt. 
Lauru Plateranki:   

http://platerlo.webpark.pl/     
 Informacje, pytania do 

organizatorów: 
adresy e-mail : laur_2lo_plater@
wp.pl  lub mxnilav@wp.pl

lub sekretariat szkoły tel. (0–32) 
266–45–35 albo (0–32) 294–95–97. 
 
Za organizatorów XV Lauru 
Plateranki 
polonista Michał Waliński,

absolwentka Anna Szczepanek 
i uczennica Anna Czenczek 

Biegi przełajowe

Mistrzostwa Gminy
 W dniu 28 września 2007r. o godzinie 1000 na Stadionie LKS Pomorzanin 

odbyły się Mistrzostwa Gminy w Sztafetowych Biegach Przełajowych dziew-
cząt i chłopców szkół podstawowy 
Do zawodów zgłosiło się 6 szkół podstawowych naszej Gminy.
Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco: 
Dziewczęta:
1.  miejsce - SP 4 – op. W. Buczyński.
2.  miejsce – Orzechowo – op. R.Urtnowski, A. Pluta.
3.  miejsce – SP 1 – op. A. Ziółkowska.
4.  miejsce - SP 2 – op. J. Jesionka.
5.  miejsce – Strzelewo – op. W. Kondraciuk.
6.  miejsce – SP 3 – op. J. Cieślak
Chłopcy: 
1.  miejsce - SP 4 – op. W. Buczyński.
2.  miejsce – SP 2 – op.G. Górczewski.
3.  miejsce – SP 3 – op. J. Cieślak.
4.  miejsce – SP 1 - B. Wawryczuk.
5.  miejsce – Strzelewo – op. W. Kondraciuk.
Do Mistrzostw  Powiatu  zakwalifikowali  się Mistrzowie  i Wicemistrzowie 

Gminy. Czekamy na pomyślne wieści.
Opr.LMM

Zdawalność na prawo jazdy

„Promocja” trzecia w powiecie

L.p.
Numer i nazwa ośrodka 

szkolenia kierowców
Miejsce prowadzenia dzialalnosci

Katego-
ria

Ilość
zdających/po-
zytywnych

%
 W sto-

sunku do 
poprzedniego 

półrocza

1. 00083204 Zbigniew Makarewicz  
Goleniów

A, A1, 
C ,  B E , 
CE, D

119/82 68,9 ↓

2.
00103204 „NAUKA JAZDY”
A. Fedeńczak Szczecin, 
Nowogard

A ,  C , 
BE, CE, 
D, T

254/164 64,6 ↓

3. 00113204 Maciej Budny
Goleniów C, CE 17/6 33,3 ↓

Razem 390/252 64,4 ↓

L.p. Numer i nazwa ośrodka szkolenia kierowców Miejsco-
wość

Ilość
zdających/poz %

W
stosunku
do poprz. 

półrocza

1 00163204 „Akademia BRD Tadeusz Pietrzak Goleniów 115/60 52,2 ↑

2 00123204 „EDRO” Cezary Waluś Goleniów 147/60 40,8 ↓

3 00203204 Nauka Jazdy PROMOCJA 
Edyta Kulak Nowogard 21/8 38,1 bd

4 00113204 Maciej Budny Goleniów 133/48 36,1 ↓
5 00103204 „NAUKA JAZDY”Adam Fedeńczak N-d / Sz-n 1070/348 35,5 ↓
6 00083204 Zbigniew Makarewicz Goleniów 140/44 31,4 ↓

7 00153204 Jerzy Mikołajek Goleniów 81/21 25,9 ↑

8 00173204 „ABD „ Adam Aniuksztys Nowogard 59/14 23,7 ↓

9 00033204 Liga Obrony Kraju Goleniów 135/32 23,7 ↑

10 00023204 „OMEGA” Jolanta Małecka Goleniów 43/10 23,3 ↓
RAZEM 1944/635 32,7 ↓

Wydział Komunikacji i Dróg Po-
wiatowych Starostwa Powiatowego 
w Goleniowie ogłosił wyniki zda-
walności kandydatów na kierowców 
kategorii B w pierwszym półroczu 
bieżącego roku. Z nowogardzkich 
szkół najlepiej wypadła Nauka Jazdy 
„Promocja” Edyta Kulak.

Tradycyjnie już pierwsze miejsce 

przypadło w udziale jednej z gole-
niowskich szkół. Tym razem jest to 
Akademia „BRD” Tadeusz Pietrzak 
uzyskując najwyższy w powiecie wy-
nik 52,2 % (115 zdających / 60 pozy-
tywnych). Drugi pod tym względem 
wynik osiągnęła również goleniowska 
szkoła „EDRO” Cezary Waluś uzy-

skując wynik 40,8 % (147/60). Trzecie 
w powiecie i najlepsze w Nowogardzie 
miejsce zajęła Nauka Jazdy „PRO-
MOCJA” Edyta Kulak, której zda-
walność wyniosła 38,1 % (21/8). 
Na piątym miejscu uplasowała 
się szczecińsko – nowogardzka 
„NAUKA JAZDY” Adam Fedeń-

czak, która mając 
największą liczbę 
kursantów osiąg-
nęła wynik 35,5% 
(1070/348). Ostat-
nią notowaną no-
wogardzką szkołą 
jest  „ABD Adam 
Aniuksztys”. Zo-
stała ona sklasyfi-
kowana na pozycji 
ósmej z wynikiem 
23,7 % (59/14).

Średnia zdawal-
ność na kategorię B w powiecie gole-
niowskim wyniosła 32,66 %.

Wśród szkół kształcących kierow-
ców innych kategorii drugie miejsce 
zajęła „NAUKA JAZDY” Adam 
Fedeńczak osiągając wynik 64,6 % 
(254/164).

Ag

Klasyfikacja wszystkich szkół nauki jazdy:
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Zapraszamy do sklepu 
„Nie Tylko po 5 zł”
naprzeciw boiska Szkoły Podstawowej nr 2

przy ul. Żeromskiego
w godz. 10.00 – 18.00 

w soboty 10.00 – 14.00

CeNTrUm edUkaCyJNe 
ZieloNa 11

Ogłasza nabór na kursy językowe 
– angielski i niemiecki

- wszystkie grupy wiekowe (szkoła podstawowa, 
   gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna oraz dorośli)
- przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych
- przygotowanie do egzaminów zewnętrznych 
   – PET, KET, FCE
- intensywne kursy dla wyjeżdżających za granicę

Podręczniki i materiały dydaktyczne w cenie kursu 
(�50 złotych rocznie lub �50 semestralnie) 

HACCP, GHP/GMP

• opracowanie 
• doradztwo
• szkolenia

SAFOQ
mgr inż. Agnieszka Stróżyńska

tel. 604 613 756

www.safoq.pl
agnieszka.strozynska@gmail.com

Poszukuję 
do wynajęcia 

pomieszczenie 
magazynowe.

Tel. 513 913 500

Naprawa 
i konserwacja podwozi

Mechanika i blacharstwo
Michał Jankowski

                         wojtaszyce �7
                     Tel. 0788 ��7 �58

Stanowisko: Pakowacz
Miejsce pracy : Goleniów
Opis Firmy: 
Dynamicznie rozwijająca się spółka produkcyjna z siedzibą w Goleniowie 
koło Szczecina, wchodząca w skład międzynarodowego koncernu,
poszukuje kandydata na stanowisko Pakowacz.

Oferta Spółki:
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Umowa o pracę 
• Możliwość pokrycia kosztów transportu
• Dobre warunki socjalne

Zasięg województw
• Zachodniopomorskie

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem 
tel: 091-442-81-53 lub za pomocą poczty elektronicznej: 

rekrutacja@polska.opticaldiscservice.com

Jeśli masz ukończone 7 lat
i pragniesz uczyć się gry 

na fortepianie, akordeonie 
lub instrumentach 

elektronicznych przyjdź do nas.

Informacje 
tel. 0�1 �� �5 �8�

lub osobiście 
ul. � maja 4/4 

szkoła muzyki

W Nowogardzie 
do wydzierżawienia 

z prawem pierwokupu 
„Okrąglak”.

Wyposażenie sali restauracyjnej, 
baru i kuchni odstąpię za 60 tys. zł.

Tel. 788 307 600
Immobilia 0603 455 894

Firma 
zatrudni 

sprzedawców paliw 
• kobiety ze znajomością 

obsługi komputera.
Tel. 693 52 12 11

Informujemy,
że rozpoczęcie 

KURSU NA 
Przewóz Osób i Rzeczy

 odbędzie się 

26.10.2007 r.
Informacje: 

tel. 091 39 21 616

WYBORY DO SEJMU I SENATU 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W dniach 08-18 października 2007 r w Urzędzie 
Miejskim w Nowogardzie Plac Wolności 1, pokój nr 6 

w godz. 8-15 udostępniony do wglądu będzie 
SPIS WYBORCÓW

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wnio-
sek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające 

ustalenie tożsamości wyborcy w spisie. 
Wniosek otrzymać można w pokoju nr 6.

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

Nauka Jazdy 
A. Fedeńczak

zatrudni 
instruktora kategorii B.
Tel. 509 910 772

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A
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Poradnia Medycyny Pracy 

NZOZ „SANUS” 
pokój. 210 w Przychodni 

(ul. Kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okreso-

we i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kategorii
- badania dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWENCI!!! 

CENY PROMOCYJNE!
Rejestracja telefoniczna 

i osobista tel. 091 39 26 960

P.U.H. GrUNd-maX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

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”)

TUNING CAR-AUDIO
&

ul. 3 aja 44
660797830 091-3921155

M
www.el-car.net

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

AUTOMATYCZNE WŁĄCZNIKI
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

40zł

CAR-AUDIO i TUNING

Firma 
zatrudni 

handlowca
na samodzielne stanowisko

Tel. 503 032 234
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NIERUCHOMOŚCI
• Zamienię mieszkanie własnościo-

we 3 pokojowe w bloku plus garaż 
na dom w Nowogardzie z dopłatą. 
091 39 21 985.

• Kupię dom w Nowogardzie 
może być połowa lub piętro. 
607 066 425.

• Kupię kawalerkę. Tel. 691 466 449.
• Do wynajęcia pomieszczenia na 

biura. 604 97 71 44.
• Do wynajęcia stoiska handlowe. 

604 97 71 44.
• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-

we, 58 m kw w Nowogardzie. Cena 
160 000 zł. Tel. 513 153 646.

• Kupię dom w Nowogardzie, poło-
wę lub piętro. Tel. 606 265 333.

• Sprzedam mieszkanie czteropoko-
jowe o powierzchni 67,7 m kw w 
bloku przy ul. 15 Lutego. Tel. 0605 
423 085 po godz. 15.00.

• Poszukuję mieszkania 2 pokojowego 
do wynajęcia. 604 867 363.

• Wynajmę rusztowanie elewacyjne, 
200 m kw, robocze, 40 gr m kw. Tel. 
0604 154 316.

• Karsk – sprzedam stodołę murowa-
ną. Cena do uzgodnienia. Wiado-
mość Karsk 35 A.

• Sprzedam ziemię 0,19 ha, 0,28 ha 
oraz 0,35 ha na obrzeżach Nowogar-
du. Tel. 604 651 190.

• Kupię lub wydziarżawię lokal w No-
wogardzie. 607 696 168.

• Trzypokojowe, 63 m kw, parter, ce-
gła, okna PCV, c.o. gazowe, centrum 
Nowogardu, 175 tys. zł – sprzedam. 
Tel. 0697 770 237.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojo-
we, 104 m kw. Tel. 602 474 266.

• Poszukuję do wynajęcia pomieszcze-
nie magazynowe. Tel. 513 913 500.

• Zamienię mieszkanie 3 pokojowe 
na większe (100-120 m kw) lub bliź-
niak, lub kupię. Tel. 664 726 394.

• Poszukuję do wynajęcia garażu na 
ul. Zamkowej. 0513 164 203.

• Sprzedam mieszkanie własnoś-
ciowe 2 pokojowe na I piętrze. Tel. 
609 776 220.

• Pokój do wynajęcia. 698 84 30 40.
• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-

we. 508 309 980.
• Sprzedam mieszkanie 100 m kw na 

wsi z ogrodem, w Błądkowie. Tel. 
600 695 546.

• Poszukuję pokoju do wynajęcia dla 
dziewczyny bez nałogów. Tel. 601 78 
10 00 po 16.00.

• Poszukuję garażu do wynajęcia ul. 
Poniatowskiego, Gryfitów, 15 Lute-
go. Tel. 604 823 060.

• Sprzedam dużą kawalerkę. 091 39 
14 802 wieczorem.

• Do wynajęcia pomieszczenie 28 m 
kw przy ul. Boh. Warszawy 82. Tel. 
501 237 062.

• Do wynajęcia od 10.10.2007 r. 
mieszkanie 2 pokojowe, nowe bu-
downictwo, Wiejska, 40 m kw, w 
pełni umeblowana, wysoki stan-
dard, 600 zł + opłaty, kaucja. Tel. 
0785 027 845.

MOTORYZACJA
• Sprzedam radio cd samochodowe 

PIONEER DEH-30 MP, MP3, pilot 
4x50 W, gwarancja nowe + głośniki 
x 4 samochodowe. Cena kompletu  
690,00 zł. Tel 0605 522 340. 

• Sprzedam 2 komplety markowych 
opon mało używanych letnich i zi-
mowych na gwarancji o wymiarach 
195 65 R15, cena zimowe (750 zł), 
letnie (700 zł). Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam minimotor spalinowy. 
668 851 263 po 15.00.

• Sprzedam Opel Astra Combi, rok 
prod. 1998, poj. 1,4, przebieg 93 
tys. km, kupiony w salonie, posia-
da hak. 091 39 25 139 po 15.00 lub 
600 932 305.

• Sprzedam Skodę Favorit, stan bar-
dzo dobry. Tel. 511 661 654.

• Sprzedam Volkswagen Golf II, 
po tuningu. Tel. 609 208 053 po 
15.00.

• Sprzedam ETZ 250, 1988 r., po re-
moncie, cena 1500 zł oraz Honda 
Cros MTX 80, cena 850 zł. Tel. 
692 117 524.

ROLNICTWO
• Sprzedam talerzówkę podnoszoną 

– opryskiwacz 400 l. 667 839 291.
• Skup kasztanów świeżych 60 gr/kg. 

Tel. 667 839 291.
• Ferma drobiu Boguszyce 13 kupi 

słomę w kostkach. Minimalna ilość 
1000 szt. Tel. 091 39 106 54, 0502 
276 902.

• Ferma drobiu Boguszyce 13 sprze-
da ładowarkę czołową Kramer 312. 
Tel. 091 39 106 54.

• Sprzedam krajzegę z silnikiem 7,5 
KW, siatkę ogrodzeniową + słupki, 
części do ciągnika MTZ-82, pompkę 
do oprysków 200 litrową z silnikiem 
2,8 KW. Tel. 078 38 38 082.

• Śrutownik bijakowy z silnikiem 10 
KW sprzedam. Tel. 667 839 291.

• Sprzedam prosiaki. 091 39 17 960, 
091 39 17 908.

• Sprzedam prosiaki, cena za parę 
100,00 zł.. 600 228 038.

• Sprzedam prosiaki i maciory prośne. 
091 39 17 366.

• Sprzedam jabłka jadalne ok. 500 kg. 
Tel. 091 39 28 005.

• Ciągnik Zetor 7245 z przednim na-
pędem w dużej kabinie, kosiarka ro-
tacyjna stan dobry. Tel. 660 010 540.

• Do ciągnika C-360 blok silnika i 
srutownik bijakowy sprzedam. Tel. 

501 237 062.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podło-

gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 783, 
0660 392 851.

• Profesjonalne strony internetowe na 
indywidualne zamówienie – szybki 
czas realizacji, faktury VAT. 0605 
522 340.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.
• Tipsy – tanio i profesjonalnie + pa-

rafina. 504 589 679.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kos-

malski, Nowogard Poniatowskiego 
7. Tel. 091 39 21 110, 603 584 553.

•  Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.
• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 

373 143.
• Pranie tapicerki samochodowej 

(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 
Tel. 0604 373 143.

• ZDUN – stawiam piece, sprzedam 
krowę. Tel. 514 740 494.

• Pożyczki. 503 037 506.
• Usługi hydrauliczne. 600 382 214, 

091 39 79 109.
• Usługi transportowe. 668 851 263.
• MASAŻ I AKUPRESURA – wizyty 

po uzgodnieniu terminu i godziny 
z pracownikiem Gabinetu Kosme-
tycznego w Nowogardzie, ul. Zielo-
na 3, tel. 091 39 20 714. Możliwośc 
dojazdu do klienta.

PRACA
• FIRMA BARTEK-Domet zatrudni 

magazyniera. Tel. 091 579 02 63.
• Restauracja „Przystań” zatrudni 

kucharza – dobre warunki płacowe. 
Tel. 091 39 20 221.

• Firma PPUH Giejbo Goleniów 
zatrudni mechanika samocho-
dów osobowych. Tel. 606 948 278, 
091 407 33 07.

• Poszukuję ludzi do prac ogólnobu-
dowlanych, tylko poważne oferty. 
607 083 845, 691 46 10 22.

• Firma zatrudni handlowca na 
samodzielne stanowisko. Tel. 
503 032 234.

• Zatrudnię spawacza – ślusarza. 
Wysokie wynagrodzenie. Tel. 091 
39 20 760, 503 032 234.

• Wykonam docieplenia; sprzedam 
piec c.o. używany w dobrym stanie. 
Tanio. Tel. 608 817 214.

• Restauracja przy stacji paliw w Ol-
chowie zatrudni kucharzy i sprzą-
taczkę. Tel. 091 39 20 733.

• Poszukuję opiekunki do 2 letniego 

dziecka. 78 56 35 002.

INNE
• GRZEJNIKI c.o., panelowe, 2-pły-

towe, do mieszkania, domku, różne 
rozmiary, także nietypowe, nowe i 
używane. Tel. 091 46 00 518 lub 
0501 446 467.

• JUNKERSY gazowe, do kuchni, 
łazienki, wersja świeczkowa lub 
elektroniczna na gaz ziemny lub 
propan, cena od 400 zł. Tel. 091 46 
00 518 lub 0501 446 467.

• ELEKTRYCZNE przepływowe 
podgrzewacze wody – 380 V, firmy 
AEG, Vaillant moc 18-21 kw, małe 
gabaryty, idealne do domku, baru, 
cena od 150 zł. Tel. 091 469 03 38 
lub 0501 446 467.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, wi-
szące lub stojące – ogrzewanie lub 
dwufunkcyjne (ogrzewanie + cie-
pła woda) używane z gwarancją 
serwisową oraz GAZOWE pod-
grzewacze wody 130-190 litrowe, 
stojące, idealne gdzie jest kilka ła-
zienek (domek). Tel. 091 46 00 518 
lub 0501 446 467.

• Sprzedam barak budowlany. 
513 153 559.

• Sprzedam ziemię czarną na ogródki, 
Kamaz 250 zł i przyczepa 150 zł. Tel. 
0506 801 819.

• Kupię niedrogo piec c.o., węgiel, 
drzewo na ogrzanie 60 m kw. Tel. 
605 576 908.

• Sprzedam ladę i regały sklepowe 
nowe. Tel. 662 788 296.

• Kupię materac odleżynowy. Tel. 
506 582 839.

• Sprzedam wagę elektroniczną Sharp, 
prawie nowa. Tel. 609 76 72 74.

• Sprzedam wózek dziecięcy Baby 
Activ oraz łóżeczko z materacem oraz 
foteliki samochodowe. 608 337 427.

• Sprzedam lanolinę – koncentrat. 
603 472 505.

OG£OSZENIA 
drObNE
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Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

PRACA!
Zatrudnię do sortowania flancy
truskawek od 5 listopada w Redle.
Gwarantowane wyższe zarobki.
Zapewniony dowóz.

Więcej informacji: 
tel. 0505 149 049 lub 091 39 102 18.

Informujemy, że   

11 października �007 r.
czwartek w godz.  8.�0 - �.�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
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Humor 
Henia Szczupaka

Krzyżówka panoramicznaNR 38

Rozwiazanie krzyżówki nr 37 
– BABIE LATO – nadesłali: Grażyna Jurczyk (także 
35 i 36), Stanisława Pokorska, Teresa Młynarska 
(Słajsino), Norbert Gorzcyca, Alicja Wypych, 
Maria Gortat (Czermnica), Maryla Piątek, Jerzy 
Siedlecki, Magdalena Czupryńska, Anna Flor-
kowska, Edward Orłowski, Jan Mikłaszewicz, 
Krystyna Tretiak (Maszkowo), Mirosława Rut-
kowska, Bogumiła Urtnowska (Kulice), Marzena 
Ustyjańczuk, Ryszard Gutowski, Halina Stefańska, 
Agnieszka Skowrońska (Strzelewo), Franciszek 

Palenica, Irena Przybyłek, Teresa Powalska, Renata 
Madejak, Katarzyna Kotala, Andrzej Leszczyński, 
Józef Górzyński, Halina Szwal, Barbara Bartosik, 
Elżbieta Słomska (Lestkowo), Bogdana Walewska, 
Władysława Kubisz,

Prenumeraty „DN” na listopad wylosowali:
- Elżbieta Słomska z Lestkowa,
- Maria Gortat z Czermnicy, 
- Norbert Gorczyca z Nowogardu.

Gratulujemy! 

Jak to na wyborach ładnie...

kampania wieloma ponętami łudzi, 
Jest kiełbasą wyborczą dla ludzi.
Równie zgubna i zwodnicza,
Jeśli rozsądną miarą jej nie ogranicza.
Nie dziw się Czytelniku!
Kto jest dobry naprawdę, słów próżno nie mnoży,
Lecz rzetelną pracą dobro kraju tworzy
Kto zaś o swojej mądrości wiele czyni krzyku,
Ten często bywa dobry, lecz kosztem drugiego,
Gdyż sam ubytku nie doznaje żadnego.

W rzeczy samej są ludzie, prawie wszyscy tacy
Lidera poplecznicy i tak zwani krewniacy.
często, choć o tym nie wiemy,
Wynosząc drugich, siebie wznieść pragniemy.
Komu z nich w górę iść raczej wypada?
A w parlamencie, jak wiadomo, ten prym zawsze wiódł,
Kto społeczeństwu więcej naprzyczyniał szkód!
Tyle bywa biedy,
Kiedy
Wykształciuch do rzeczy nie swoich się wmiesza,
I pracę parlamentu poprawiać pośpiesza.
Wielu jest ludzi, którzy tym szczęścia dochodzą,
Ze się na tylnych łapkach pięknie skakać godzą.
Wśród partyjnych bonzów poszły słuchy,
Tylko nasza partia jest dobra – reszta to złe 

duchy.
Ale dobro Polski głownie na tym stoi:
Poznać naturę swojego narodu
I pożytek ziemi swojej.
Toczy się dziwaczna kampania,
Gdzie są dozwolone wszystkie chwyty,
Kandydatów ogarniasz całą mocą mania
Wdrapania się na szczyty!
Wciąż jest niewiadoma, kto będzie górą,
A już na niedźwiedziu dzielą się skórą.
Głosować będziemy według swojego sumienia,
Lecz czy to cokolwiek zmienia?
Trudno się nie zgodzić ze zdaniem tym:
Pożyjom, uwidim!

autolustracja
Jam normalny Polak. Alibi
Nie mam, zatem ani chybi
Ktoś na piękny dublet trafi
Teczkę w archiwum – i w szafie.
Dowiem się, że byłem w UB,
W żłobku knułem kraju zgubę.
Mam poletko obok daczy,
Z Ałganowem (nie inaczej).
Paliwowym gangiem rządzę,
W banku dopieram pieniądze,
Tropię prawice w WSI...
Dub smalonych ulec presji,
Ja akurat nie mam chęci.
Hej taksówka! Na Okęcie!
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

rOZK£Ad JAZdY PKP 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)

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 
Bezpłatne LO dla Dorosłych - ul. ZIELONA 
 - 091 392 66 91
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych - 3 MAJA  
 - 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
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 02Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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 PKS
NowoGard - szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
sZCZeCiN - Nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

informacja Pks 0�1/��-�1-887 lub 0�1/4�-�8-�15

ważny od �4.0�.�007r.

Nowogard 01.10.2007r.

oFerTy PraCy PUP 
GoleNiów, 

Filia NowoGard

1. Sprzedawca 
2. ślusarz – spawacz
3. Pracownik produkcji
4. Robotnik budowlany
5. Stomatolog
6. Nauczyciel praktycznej 

nauki zawodu, nauczyciel 
przedmiotów zawodow-
ych

7. Pielęgniarka medyczna, 
rejestratorka medyczna

8. Pomocnik elektryka
9.  Fryzjer
10.  Kucharz
11.  Os. do spraw
 księgowości
 

oFerTy PraCy 
Z reJoNU

1.  Kierowca C+E  
 (Goleniów)
2. Kucharz, pomoc 
 kuchenna – (Glewice)
3. p r a c o w n i k  l i n i i 

produkcyjnej w dziale 
spożywczym – 

 (Szczecin – Dąbie)
4. pracownik produkcji 
 (Goleniów)
5. Pomocnik mechanika
 (Goleniów)

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A
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Sparta Węgorzyno – Pomorzanin Nowogard 3:2 (2:0)

Pożegnanie z Pucharem
V liga juniorów:
Odra Chojna – Pomorzanin Nowogard 0:5 (0:1)

Wysokie zwycięstwo juniorówPomorzanin: Piątkowski – Kram 
(70’ Iwaniuk), Laszkiewicz, Mordzak, 
Wipplinger, D. Gruszczyński (60’ 
Budzich), M. Miklas, Pertkiewicz, 
Kawa, Gołdyn, Wielgus (80’ M. 
Gruszczyński).

Bramki dla Pomorzanina: Wielgus, 
Laszkiewicz.

Pomorzanin już w III rzucie po-
żegnał się z Pucharem Polski prze-
grywając w Węgorzynie z grającą w 
okregówce Spartą.

Pierwsza połowa należała do go-
spodarzy, którzy swą przewagę udo-
kumentowali dwoma trafieniami. 
Najpierw w 30. minucie po strzale 
z dystansu Sparta wyszła na pro-
wadzenie a dziesięć minut później 
po faulu naszego zawodnika sędzia 
podyktował rzut karny i na przerwę 
Pomorzanin schodził ze stratą dwóch 
bramek.

W drugiej odsłonie meczu obudzili 
się goście i w 61. minucie strzelili 
gola kontaktowego. M. Miklas do-

środkował na głowę Wielgusa, który 
umieścił piłkę w siatce. W 71. minu-
cie M. Miklas zagrał do Laszkiewicza, 
który uderzeniem z 25.metrów trafił 
w okienko i było już 2:2. Po tej akcji 
Pomorzanin nadal atakował. Przesu-
nięty do ataku Kawa trafił w słupek 
i poprzeczkę, bliski zdobycia decy-
dującej bramki był również Wielgus, 
jednak gol nie padł. Skuteczniejsi byli 
zawodnicy Sparty. W 87. minucie po 
dośrodkowaniu z prawej strony jeden 
z rywali zamykający akcję hukną 
nie do obrony i mecz zakończył się 
wynikiem 3:2.

„Pożegnaliśmy się z Pucharem Pol-
ski, ale był to bardzo cenny sparing. 
– powiedział po meczu Zbigniew 
Ceranka – Pierwszą połowę wyraźnie 
przespaliśmy, ale w drugiej mogliśmy 
kilka razy rozstrzygnąć mecz na swoją 
korzyść. Szkoda, ale znowu nie udało 
nam się postawić kropki nad i.”

Andrzej Garguliński

Pomorzanin: Frąckowiak (75’ Po-
ziemak) – Fijakowski, Mordzak (65’ 
Sobczak), Wipplinger, Skowroński, 
A. Żywica (70’ Milusz), Langner, 
Kasprzyk, Iwaniuk (60’ Gołąb), No-
wacki, Gaik.

Bramki dla Pomorzanina: Nowacki 
– 3, Kasprzyk, Gaik.

Bez żadnych problemów V ligowi 
juniorzy Pomorzanina przywieźli 
komplet punktów z Chojny rozbijając 
miejscową Odrę.

W pierwszej połowie przewaga 
należała do gości, ale długo nie mogli 
udokumentować jej golem. Na bram-
kę rywali uderzał Gaik, Nowacki trafił 
nawet w słupek, ale dopiero minutę 
przed przerwą Pomorzaninowi udało 
się zdobyć bramkę. Kasprzyk uderzył 
z rzutu wolnego z 25. metrów trafiając 
w bramkarza, ten jednak interwenio-
wał na tyle nieudolnie, że w zasadzie 
sam sobie wrzucił pikę do bramki.

W drugiej połowie poszło znacznie 
lepiej. Już dwie minuty po wzno-
wieniu gry Gaik zagrał prostopadłe 
podanie do Nowackiego, który zdo-
był bramkę na 2:0. W 65. minucie w 
pole karne dośrodkowywał Langner, 
najwyżej wyskoczył Nowacki trafiając 

w poprzeczkę. Piłka spadła w kału-
żę, najszybciej dopadł do niej nasz 
napastnik zdobywając swoją drugą 
bramkę. Pięć minut później Kasprzyk 
podaje do Nowackiego, który zdoby-
wając bramkę na 4:0 skompletował 
klasycznego hattricka. Wynik meczu 
w 75. minucie ustalił Gaik, który wy-
korzystał podanie Fijakowskiego i bę-
dąc sam na sam pokonał bramkarza 
gospodarzy. W 82. Sobczakowi udało 
się po raz kolejny umieścić piłkę w 
bramce Odry, ale sędzia dopatrzył się 
w tej akcji spalonego.

„Bardzo dobre spotkanie rozegrali 
Langner i Wiiplinger, grający dziś nie 
na swojej pozycji. O możliwościach 
tego zawodnika świadczy fakt, że regu-
larnie grywa w meczach pucharowych 
seniorów.” – powiedział po ty spotka-
niu trener zespołu Marcin Wolny.

Pozostałe wyniki meczów:
Arkonia Szczecin - Kłos Pełczyce 

0:13, Kluczevia Stargard - Sparta 
Gryfice 5:1, Orzeł Trzcińsko Zdrój 
- Polonia Płoty 3:0 wo, Świt Szczecin 
- Stal Lipiany 5:0, Mieszko Mieszko-
wice - Hutnik EKO TRAS Szczecin 
0:4.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1.  Kłos Pełczyce 10 25 43-9
2.  Świt Szczecin 10 24 41-8
3.  Piast Chociwel 9 20 23-16
4.  Polonia Płoty 10 19 35-23
5.  Mieszko Mieszkowice 10 18 14-12
6.  Stal Lipiany 10 18 28-27
7.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 10 16 31-19
8.  Kluczevia Stargard 10 16 32-24
9.  Vineta Wolin 9 15 31-15
10.  KP Police II 9 13 32-29
11.  Sparta Gryfice 10 11 16-20
12.  Pomorzanin Nowogard 10 9 19-43
13.  Arkonia Szczecin 10 6 10-42
14.  Odra Chojna 10 6 13-33
15.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 10 5 16-39
16.  GKS Mierzyn 9 5 9-34

Mecz ostatniej szansy?
W sobotę Pomorzanin zmierzy się 

z jedenastą drużyną w tabeli, Świtem 
Szczecin. W tym sezonie każde spot-
kanie to ciężka przeprawa dla naszej 
drużyny, ale szukając szans na pierw-
sze punkty warto zwrócić uwagę na 
fakt, że Świt w tym sezonie jeszcze 
na wyjeździe nie wygrał, ani nawet 
nie zremisował. Nasi zawodnicy 
powinni się więc szczególnie mocno 
zmobilizować tym bardziej, że prezes 
klubu stwierdził, że jeśli w sobotę Po-
morzanin zaliczy jedenastą porażkę 
z rzędu zarząd będzie musiał podjąć 

radykalne kroki. Nie wykluczył przy 
tym decyzji personalnych.

Początek meczu o godzinie 16.00.
Pozostałe mecze kolejki:
Stal Lipiany - Mieszko Mieszko-

wice, Vineta Wolin - Piast Chociwel, 
Polonia Płoty - KP Police II, Hutnik 
EKO TRAS Szczecin - Arkonia 
Szczecin, Kłos Pełczyce - Kluczevia 
Stargard, Sparta Gryfice - Orzeł 
Trzcińsko-Zdrój, GKS Mierzyn - 
Odra Chojna.

Andrzej Garguliński

Przedsezonowe przygotowania 
młodych koszykarek

Młodziczki UKS „TRÓJKA- Niebieska Team” Nowogard przygotowując 
się do sezonu wzięły udział w dwóch turniejach.

W dniach 21 – 23 września grały w 
Ostrowie Wlkp. walcząc z rywalkami 
z całego kraju. W pierwszym spotka-
niu nie sprostały ekipie z Sosnowca 
przegrywając 34:49. W drugim zbyt 
mocny okazał się Żyradów, który 
wygrał z naszymi zawodniczkami 
37:22. Kolejne trzy zespoły jednak 
nie sprostały młodym reprezentantką 
Nowogardu, które rozbiły gospody-
nie turnieju 57:7, pewnie pokonały 
Konin 78:40 i zdeklasowały Koło-
brzeg wygrywając 56:20. W końcowej 
klasyfikacji zajęły dzieki temu trzecie 
miejsce dając się wyprzedzić druży-

nom KS JAS FBG Sosnowiec i UKS 
„TRÓJKA” Żyrardów. Najskuteczniej-
szą zawodniczką turnieju została Ju-
styna Korpa(UKS „TRÓJKA- Niebie-
ska Team” Nowogard), która zdobyła 
73 punkty. Wyróżnienie otrzymała 
również Anita Kozieł.

Tydzień później odbył się turniej 
w Tczewie. Tu nasze zawodniczki 
zajęły drugie miejsce ulegając jedynie 
gospodarzom 31:57 i wygrywając 
pozostałe spotkania z zespołami  UKS 
25 Bydgoszcz 54:19, UKS Viktoria 
Dębnica Kaszubska 42:9, UKS BA-
SKET 67 Bydgoszcz 38:29 i MUKS 21 

Płock 30:13. Wyróżnienie otrzymała 
Karolina Podleś.

„Z postawy zespołu jestem zado-
wolony. Wyniki pokazują, że praca z 
zespołem Młodziczek idzie w dobrym 
kierunku. Sosnowiec, Żyrardów, 
Ostrów, Tczew to od klasy IV klasy 
sportowe mające po 10 godzin wycho-
wania fizycznego w tygodniu. Nasz ze-
spół przy trzech treningach tygodniowo 
nie odstaje znacznie od ich poziomu. 
Przed nami w dniach 19-21 paździer-
nika Turniej w Nowogardzie,więc bę-
dzie okazja do rewanżu.” powiedział 
nam trener Rafał Rożek.

Właśnie rozpoczęły się treningi 

zawodniczek klas III i IV w SP-1 
(wtorek i czwartek) i w SP-3 (w 
piątek). Trener zaprasza wszystkie 
dziewczynki, które chciałyby rozpo-
cząć swoją przygodę z koszykówką.

Zajęcia mogą odbywać się dzięki 
wsparciu Urzędu Miejskiego w No-
wogardzie,

współpracy w pisaniu projektów 
z Wydziałem Rozwoju Lokalnego 
i Funduszy oraz Nowogardzkim 
Forum Organizacji Pozarządowych. 
Klubowi pomagają także sponsorzy 
prywatni, którym za pomoc klub 
serdecznie dziękuje.

Andrzej Garguliński
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�K WADRAT�
ul. Armii Krajowej 49

NOWOGARD
Tel. 091-39-21-470

(po byłej przychodni)

MEBLE
dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

Transport gratis na terenie miasta Serdecznie zapraszamy

ul. Warszawska 9

NOWOGARD
Tel. 091-39-25-476

PIWNICA BIEDRONKA (główne wejście)

Str efy
przyjaznych

cen

NIE PRZEPŁACAJ - KUPUJ TYLKO U NAS

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

TANIE OPŁATY WSZYSTKO - 0.90 PLN

GOTÓWKOWE
HIPOTECZNE i SAMOCHODOWE

KONSOLIDACYJNE

UBEZPIECZENIA FOTO - BOŻENA
72-200 Nowogard
ul. 3-go Maja 48

Tel. 091 39 26 953
Tel.kom. 501 054 706

Na Życie
i Mieszkaniowe

KREDYTY

LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY
Gryfice, ul. Bracka

(środkowy budynek trojaków)
tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00
W SOBOTY 10.00 - 14.00

tel. 091 392 12 77,tel./fax 091 392 56 39

FABRYKA
OKIEN
I DRZWI PCV
Nowogard
ul. 3 Maja 31

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A

Nowogard i okoliceNowogard i okolice 70-423 Szczecin

tel/fax 091 488 54 26

kom.0502 103 432
0501 307 666www.ardom.pl

KUPNO - SPRZEDAŻ

ul. Piłsudskiego 11/2

ARDOM
DOMY NA WSI GRUNTY

MIESZKANIA

rozpocząłeś pracę lub staż 
a nie wybrałeś jeszcze funduszu emerytalnego? 
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kalendariUm
2 PaŹdziernika
imieniny:  Aleksandra, Antoni, Berengar, Berengaria, Eleuteria, 
Eleuteriusz, Eleutery, Leodegar, Stanimir, Teofil i Werner 

3 PaŹdziernika
imieniny:   Eustachy, Ewald, Ewalda, Gerard, Gerarda, Heliodor, 
Józefa, Kandyd, Sirosław, Sulibor i Teresa.

4 PaŹdziernika
imieniny:  Aurea, Berenika, Dalewin, Dalewuj, Dobromiła, 
Euzebiusz, Faust, Franciszek, Kajus, Konrad, Konrada, Lucjan, 
Łucjan, Manfred, Manfreda, Petroniusz, Piotr i Rozalia.

Kronika policyjna 

POmóżmy SObiE
Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w tej rubryce 

jest bezpłatne. Zgłoszenia są przyjmowane pod numerami 
telefonów: 091 392 21 65 do 16.00, po 16.00 - 091 392 
50 87.

Tutaj mogą Państwo za pośrednictwem gazety lub oso-
biście zaoferować swoją pomoc, np.: odzież, meble, żyw-
ność, opał.

Nie bądźmy obojętni wobec ludzi znajdujących się w 
trudnej sytuacji.

   Z góry dziękujemy.  Redakcja 
• Gabinet rehabilitacyjny organizuje darmowe zabiegi 
dla dzieci z uszkodzonym narządem ruchu, ul. Dworco-
wa 4, tel. 0609 799 687, 0510 052 611.

Sprostowanie
W poprzednim numerze w artykule pt. „Nauczył 

nas kochać Pana Boga”, składając kondolencje z 
powodu śmierci ojca Waldemara wśród wymienio-
nych nie uwzględniłem miejscowości Żabówko, za 
co serdecznie przepraszam.

ps

W poniedziałek wŻabowie 
policjanci zatrzymali Mieczysła-
wa P., który zasiadł za kierownicą 
„malucha” mając w wydychanym 
powietrzu 2,5 promila alkoholu.

Kolejnych pijanych kierowców, 
tym razem rowerzystów, zatrzy-
mano na ulicy 700-lecia. Marcin 
K. jechał jednośladem mając 
1,74 a Wojciech B. 2,14 promila 
alkoholu.

Przy ulicy Bohaterów Warsza-
wy skradziono skuter dziecięcy o 
wyglądzie motocykla crossowe-
go. Wartość pojazdu to 500 zł.

We wtorek z posesji przy ulicy 
Mickiewicza skradziono spawar-
kę elektryczną.

W okolicy Błotna nieznani 
sprawcy skradli przewody tele-

komunikacyjne. Złodzieje zostali 
najprawdopodobniej spłoszeni 
bo ukradli „zaledwie” 50 metrów 
kabli.

Mieszkanka naszego miasta 
wybrała się na zakupy i po wyj-
ściu z kolejnego sklepu stwier-
dziła brak portfela, w którym 
oprócz karty bankomatowej było 
1500 zł.

W środę policjanci po raz 
kolejny przeprowadzili akcję 
„Trzeźwy poranek”. W trakcie jej 
trwania skontrolowano kilku-
dziesięciu kierowców. Dwóch z 
nich był w stanie nietrzeźwym. 
Kierujący fiatem 126 p Adam 
C. miał 0,61 promila, a jadący 
oplem astrą Marcin G około 1,5 
promila.

Przy ulicy Słowackiego skra-

dziono tablice rejestracyjne sa-
mochodu marki mercedes.

W czwartek zgłoszono kra-
dzież czterech ławek ogrodo-
wych, które znajdowały się na 
terenie pałacu w Kulicach.

W sobotę zgłoszono kradzież 
suszarki do odzieży, która usta-
wiona była na jednej z posesji 
przy ulicy Bankowej. Policja usta-
liła już sprawców, którzy połasili 
się na tę aluminiową konstrukcję 
i za swój czyn odpowiedzą przed 
Sądem Grodzkim.

AgNowogardzki Dom 
Kultury

zaprasza dzieci w wieku 7-10 lat na zajęcia, 
które  zapobiegną skrzywieniu kręgosłupa, 
płaskostopiu i  innym wadom postawy . 
Zajęcia te będą utaneczniające, ze szczególnym 
uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom 
postawy. Prowadziła je będzie p. Regina Mąkowska 
w Nowogardzkim Domu Kultury w czwartki i 
piątki o godz. 16.00. Więcej informacji u instruk-
tora. Serdecznie zapraszamy.

Nowogardzki Dom 
Kultury zaprasza… 

- dzieci w wieku 7-10 lat do zespołu teatralnego. 
Zajęcia odbywają się w piątki w godzinach 15-17. 

- młodzież na zajęcia grupy teatralnej. Zajęcia 
odbywają się w poniedziałki w godz. 17-20 oraz w 
czwartki  w godz.16-19. 

Zapisy do zespołu i grupy teatralnej przyjmuje 
instruktor Jolanta Gornowska w dniach i w godzi-
nach ww. zajęć.

Znaleziono klucze
Widoczne na zdjęciu 

klucze znaleziono w re-
jonie sklepu LIDL.

Do odebrania 
w redakcji.

Spotkanie z sołtysami
28 września 2007r. (piątek) 

o godz. 11.00 w sali Miejskiej 
Biblioteki Publicznej odbyło się 
spotkanie z sołtysami i przedsta-
wicielami Rad Sołeckich gminy 
Nowogard zorganizowane przez 

Wydział Rozwoju Lokalnego i 
Funduszy Urzędu Miejskiego. 
Uczestników spotkania powitał 
burmistrz Nowogardu Kazi-
mierz Ziemba. Następnie pra-

cownicy Wydziału WRLiF omó-
wili programy, w ramach których 
istnieją możliwości pozyskania 
środków finansowych na rea-
lizację zadań inwestycyjnych 
w sołectwach. Kierownik Wy-

działu RLiF Tobiasz Lubczyński 
wskazał na główne założenia 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w latach 2007-2013 
i konieczność opracowania Pla-

nów Odnowy miejscowości 
dla każdego z 33 sołectw gminy 
Nowogard. Krystyna Dwornik 
poinformowała o Programie 
LEADER+ oraz o ogłoszonych 
konkursach grantowych: ”Nasza 
świetlica, Nasz klub”(informacje 
o tym konkursie zamieszczamy 
w innym miejscu), „Nasza wieś 
naszą szansą” oraz „Pożyteczne 
ferie 2008”, stwarzające moż-
liwość pozyskania środków 
finansowych w wysokości do 
20 000 zł z Fundacji Wspoma-
gania Wsi (więcej informacji o 
konkursach www.fww.org.
pl ). W spotkaniu uczestniczyło 
27 przedstawicieli rad sołeckich 
oraz przedstawiciele Rady Miej-
skiej w Nowogardzie - Przewod-
niczący RM Marek Krzywania 
oraz Przewodniczący Komisji 
Finansowo Budżetowej Rafał 
Szpilkowski.

Opr. LMM, 
foto A.Sawicki

Sielsko, wiejsko, nieprzyjemnie…
Otrzymaliśmy pocztą elektro-

niczną medytacje mieszkanki 
podnowogardzkiej wioski.

Trafność spostrzeżeń skłoniła 
nas do publikacji licząc na głosy 
innych Czytelników.

Czy życie mieszkańców 
wsi to podwójne życie? 
 
Mały świat w krzywym zwier-
ciadle wygląda zupełnie inaczej 
niż mogłoby się wydawać. Ko-

lorowe elewacje domów, świe-
żo skoszona trawa, zadbane 
podwórka, uśmiechający się 
ciepło i życzliwie mieszkańcy. 
Chciałoby się powiedzieć- raj na 
ziemi- tyle tylko, że piekło zaczy-
na się za pierwszym zakrętem.  
Według definicji rodzina to 
grupa społeczna złożona z osób 
połączonych stosunkiem rodzi-
cielskim lub małżeńskim. Istotną 
rolę odgrywają w niej związki 
interpersonalne między człon-

kami. Lecz po drugiej stronie… 
Krzyk. Niecenzuralne słowa. 
Ostra wymiana zdań między- 
wydawałoby się, najbliższymi so-
bie osobami- matką i córką, coś 
w stylu okazywania sobie uczuć 
choć w nieco niekonwencjonalny 
sposób. Po całym zajściu na twa-
rzach zainteresowanych rysuje 
się kronika klęsk życiowych.

dokończenie na s. 5
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Konkurs: ,,Nasza Świetlica, 
Nasz Klub”.

 Cel konkursu: 
Poprawa warunków życia i edukacji 

mieszkańców wsi a przede wszystkim 
dostępu do informacji (Internetu) 
poprzez wspomaganie lokalnych 
inicjatyw społecznych polegających 
na samodzielnym tworzeniu przez 
mieszkańców miejsc wspólnych spot-
kań i pożytecznego spędzania czasu, 
centrów skupiających ludzi światłych, 
dążących do dalszego rozwoju wsi - 
miejsc zwanych świetlicą/klubem, w 
których będzie zapewniony:

- Stały i bezpłatny dostęp do In-
ternetu oraz pomoc w jego wyko-
rzystywani

- podstawowy zestaw słowników, 
encyklopedii (w formie tradycyjnej 
i elektronicznej);

-możliwość samodzielnej nauki z 
wykorzystaniem Internetu i progra-
mów multimedialnych;

-możliwość odrabiania lekcji;
-możliwość rozwijania zaintereso-

wań, uczestniczenia w różnorodnych 
zajęciach, twórczego spędzania wol-
nego czasu;

-możliwość swobodnego spoty-
kania się i wspólnych działań dzieci, 
młodzieży, dorosłych i osób starszych 
(integracja międzypokoleniowa);

-możliwość organizowania zebrań 
mieszkańców wsi oraz różnego ro-
dzaju kursów i szkoleń.

Projektodawcy:
-Lokalne organizacje pozarządowe 

działające na terenie wsi, w której 
powstaje/jest  świetlica/klub takie jak 
np. lokalne stowarzyszenia rozwoju 
wsi. Także koła gospodyń wiejskich 
czy  rady sołeckie działające w danej 
wsi ale tylko i wyłącznie zarejestrowa-
ne w Krajowym Rejestrze Sądowym 
(posiadające KRS) i posiadające 
własne konto bankowe (dla potrzeb 
konkursu nazwane jako organizacja 
typu A).

-Lokalne organizacje pozarządowe 
działające na obszarze nie większym 
niż obszar danej gminy i mające 
siedzibę na terenie gminy, w której 
świetlica/ klub będzie działać, zareje-
strowane i mające swoje własne konto 
bankowe (dla potrzeb konkursu na-
zwane jako organizacja typu B).

-Ochotnicze Straże Pożarne ale 
tylko te, które są zarejestrowane jako 
stowarzyszenia (konieczny KRS) i 
posiadają własne konto bankowe.

-Parafie, w skład których wchodzą 
wsie, gdzie świetlica/ klub będzie 
działać ale tylko te, które posiadają 
własne konto bankowe lub podpi-
szą porozumienie z organizacjami 

wymienionymi powyżej w sprawie 
realizacji projektu.

Czas trwania projektu
Czas trwania projektu, realizo-

wanego według przedstawionego 
harmonogramu działań i planu zajęć 
to minimum 12 miesięcy, począwszy 
od lutego 2008 (ale nie później niż od  
31 marca 2008, natomiast w przy-
padku oczekiwania organizacji na 
rejestrację, od momentu  rejestracji 
i otrzymania dotacji (na założone, 
własne konto bankowe)).

  Finansowanie:
Nagrodą w konkursie jest dotacja w 

wysokości od 5 000 do 20 000 złotych 
przeznaczona na zmianę działalności 
istniejącej lub zorganizowanie nowej 
świetlicy/klubu oraz wsparcie jej/jego 
działalności przez okres co najmniej 
12 miesięcy.

 Dotacja może być przeznaczona 
na:

-Instalację w świetlicy/klubie łączy 
internetowych i związane z tym opła-
ty abonamentowe;

-Zakup komputerów z odpowied-
nim oprogramowaniem niezbędnym 
do korzystania z Internetu;

-Remont pomieszczeń (np. na-
prawa wewnętrznych tynków, mo-
dernizacja i zmiany w wewnętrznej 
instalacji elektrycznej, wodno- ka-
nalizacyjnej i grzewczej (kominek), 
budowa lekkich przegród ściennych, 
wymiana lub wykucie dodatkowych 
okien i drzwi, malowanie ścian i sto-
larki, wymiana podłóg,). Warunek- 
projekt nie może dotyczyć wyłącznie 
remontu;

-Podniesienie estetyki pomieszczeń 
i uzupełnienie wyposażenia świetlicy: 
w meble, dekoracje, przystosowanie 
do organizowania wystaw prac dzieci 
lub np. zdjęć robionych przez uczest-
ników różnych zajęć;

-Zakup książek zwłaszcza słowni-
ków, encyklopedii (również na CD), 
lektur szkolnych i podręczników 
szkolnych (nie więcej niż 1 komplet), 
prenumeratę czasopism, podstawowy 
sprzęt dydaktyczny;

-Wynagrodzenie opiekuna świet-
licy/klubu - może być wypłacane 
tylko w okresie realizacji projektu i 
działania świetlicy/klubu. Wysokość 
wynagrodzenia jak również zakres 
obowiązków zatrudnionego opiekuna 
jest jawna i umieszczona w budżecie 
projektu, do wglądu mieszkańców 
wsi (zobacz treść załącznika nr 2). Nie 
jest wymagane, aby osoby pełniące 
rolę opiekunów świetlicy/klubu, 
zatrudniane przez organizację skła-

dające projekt posiadały specjalne 
kwalifikacje i wykształcenie;

-Wynagrodzenia dla trenerów/ in-
struktorów prowadzących szkolenia i 
warsztaty w ramach planu działalno-
ści świetlicy; Łącznie wysokość wy-
nagrodzeń opiekuna świetlicy/klubu 
i trenerów nie może przekraczać  50 

% przyznanej dotacji;
-Inne koszty związane wyłącznie z 

funkcjonowaniem świetlicy/klubu.
Wnioski  na leży  składać  do 

15 listopada 2007 r. na adres: 
Fundacja Wspomagania Wsi,
ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa

Opr. LMM

Powołano Zespół ds. 
Profilaktyki

Wychodząc na przeciw pogarsza-
jącej się kondycji zdrowotnej dzieci 
i młodzieży został powołany Zespół 
d/s Profilaktyki Zdrowia Dzieci 
i Młodzieży Szkolnej. W dniu 24 
września 2007 roku w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Nowogardzie odbyło 
się pierwsze spotkanie tego zespołu, 
które poprowadził Zastępca Burmi-
strza Nowogardu Artur Gałęski. W 
skład zespołu wchodzą przedstawi-
ciele każdej ze szkół prowadzonych 
przez gminę Nowogard ( po jednej 
osobie wytypowanej przez dyrektora 
danej szkoły ), pielęgniarki szkolne, 
inspektor d/s zdrowia i profilaktyki 
alkoholowej Urzędu Miejskiego. 
Do współpracy zaproszono również 
psychologa Bożenę  Borowik, a także 
radnego Krzysztofa Kosińskiego. Ze-
spół został powołany w celu zintegro-
wania działań promujących zdrowie, 
zmianę stylu życia, kształtowania 
środowiska szkolnego sprzyjającego 
zdrowiu uczniów na terenie miasta i 
gminy  Nowogard.

Do zadań zespołu należeć będzie 
między innymi:

1. Promowanie zdrowia i zdrowego 
stylu życia,

2. Tworzenie sprzyjającego zdrowiu 
środowiska szkolnego,

3. Opracowanie i wdrażanie progra-
mu Profilaktyki Zdrowia Dzieci i 
Młodzieży Szkolnej w placówkach 

oświatowych z terenu gminy No-
wogard,

4. Rozszerzenie oddziaływań proz-
drowotnych poza szkołę, na dom 
i rodzinę, 

5. Diagnozowanie problemów zdro-
wotnych dzieci i młodzieży szkol-
nej,

6. Ocena stanu zdrowotnego dzieci i 
młodzieży.

W trakcie spotkania pielęgniarki 
szkolne zwróciły uwagę na proble-
my zdrowotne dzieci i młodzieży 
szkolnej związane między innymi z 
wadami postawy, wadami wzroku, 
cukrzycą, otyłością. Ponadto Joanna 
Dzikowska - nauczycielka wycho-
wania fizycznego z ZSO wskazała, 
że zajęcia korekcyjne prowadzone są  
jedynie w klasach 1-3 szkół podsta-
wowych, natomiast ważne jest aby 
takie zajęcia odbywały się również 
w klasach starszych. Rozwój i wzrost 
dziieci w klasach starszych następuje 
szybko, i w rezultacie dochodzi do 
różnych wad postawy, zwłaszcza 
skrzywień kręgosłupa. 

Zespół wyznaczył termin następ-
nego spotkania na 9 października br. 
Zostanie wówczas podjęta dyskusja, 
której efektem finalnym będzie pro-
gram Profilaktyki Zdrowia Dzieci i 
Młodzieży. 

Materiał ze strony internetowej 
UM opr. LMM

Kto posprząta po 
przedsiębiorcy?

Mieszkańcy Miętna zwrócili mi 
uwagę na „zabytki”, które pozostały 
po niegospodarnym prywatnym 
przedsiębiorcy. Jak wskazali czytel-
nicy zostały tylko ruiny po gospo-
darstwie rolnym. Wszystko co było 
na sprzedaż – łącznie ze złomem 
– zostało sprzedane. Oprócz ruin  
pozostały niezabezpieczone stu-
dzienki, które stwarzają całkiem 
realne zagrożenie dla zdrowia i życia 
szczególnie najmłodszych miesz-
kańców tej miejscowości. Czytelnicy 
wprost dziwią się, że jeszcze jak do 

tej pory nie było w tym miejscu wy-
padku. Miętno odwiedziła również 
pani inspektor nadzoru budowlanego 
z Goleniowa, która stwierdziła, że 
nie widzi w tym żadnego problemu. 
Pani inspektor nie widzi, ale widzą 
go mieszkańcy Miętna pytając za 
pośrednictwem naszych łamów: kto 
posprząta po przedsiębiorcy? Pyta-
nie to jest tym bardziej palące, że tą 
sprawą już się zajmowaliśmy wiele 
miesięcy tem. Jak do tej pory nikt się 
tym nie zajął.

Ikar
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Z życia Kościoła na ziemi nowogardzkiej

Parafia p.w. matki bożej 
Fatimskiej

- słów kilka na temat historii i wspólnego zaangażowania

Z 3 funkcjonujących na terenie Nowogardu parafii najmłodszą jest, licząca 
ok. 2.300 wiernych, parafia p.w. Matki Bożej Fatimskiej przy osiedlu Bema. 
Od momentu powstania w 1996 roku dzieło to rozwija się prężnie i skupia 
wokół siebie wielu ludzi, zaangażowanych w trosce o jego dalszy pomyślny 
rozkwit. 

Historia budowy kościoła 
w zarysie
Parafia p.w. Matki Bożej Fatimskiej 

powołana została do życia na mocy 
dekretu J.E. księdza arcybiskupa Mar-
iana Przykuckiego, miało to miejsce 
1 lipca 1996 roku. Misję jej tworze-
nia powierzono 
księdzu Ireneus-
zowi Kamionce ze 
Szczecina. 

Jestem rodow-
itym szczecini-
aninem i lokalnym 
patriotą, bardzo 
lubię to miasto. 
Pochodzę z rodz-
iny o tradycjach 
rzemieślniczych. 
Mój  ojc iec  Ta-
deusz Kamionka 
był przez 44 lata 
kierownikiem bu-
dowy, podobnie 
mój wujek. Mam 
także dwóch braci starszego Ryszarda 
i młodszego Krzysztofa, obaj są in-
spektorami budownictwa w urzędzie 
w Szczecinie. – powiedział ksiądz 
proboszcz Ireneusz Kamionka.

 W momencie powstania 
parafia miała już 2 kościoły filialne w 
Lestkowie p.w. Matki Bożej Królowej 
Polski i w Miętnie p.w. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Ponadto pod 
nowogardzką parafię przy ul. Bema 
podlegają także 2 małe wsie Otręby i 
Zbyszewice.

Pierwsza Msza św. odprawiona 
została w kilka dni po erygowaniu 

parafii  7 lipca, 
wierni zgromadz-
ili się wtedy na 
placu budowy w 
drewnianej ka-
plicy. Wspomnieć 
w tym miejscu 
należy, że o ter-
en pod przyszłą 
parafię wystarał 
się nieżyjący już 
w t e d y  k s i ą d z 
prałat Bronisław 
Pisarek. 

Na moją prośbę 
parafia otrzymała 
wezwanie Matki 
Bożej Fatimskiej. Z 

Fatimy, gdzie miały miejsce cudowne 
objawienia, sprowadzona została 
figurka Matki Bożej, z którą w roku 
1997 w trakcie pielgrzymki Ojca 
Świętego Jana Pawła II udaliśmy się 
do Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie 

została ona poświęcona przez Papieża. 
Figurka została umieszczona w ka-
pliczce przed kościołem – wspomina 
ksiądz Ireneusz.

Prace nad budową kościoła, z 
błogosławieństwem J.E. księdza 
biskupa Jana Stefana Gałeckiego, który 
poświęcił plac budowy, rozpoczęły 
się w 1997 roku, według projektu, 
nieżyjącego już, mgr inż. Walerego 
Zaborowskiego. W trakcie odbywania 
1 kolędy pokazałem parafianom pro-
jekt przyszłego kościoła i spytałem czy 
są za jego budową. Wszyscy wyrazili 
radość i zadowolenie z tej idei. Od razu 

zastrzegłem, że nigdy podczas Mszy 
św. nie będę wspominał o pieniądzach, 
będę za to dziękował za udzielone 
wsparcie i pomoc. Na pierwszym mie-
jscu postawiłem głoszenie Chrystusa. 
– przyznał ksiądz proboszcz.

W latach 1998/99 wylane zostały 
fundamenty i rozpoczęły się prace 
murarskie. Projekt przewidywał zbu-
dowanie kościoła i plebani w jednej 
bryle. 15 maja 1999 roku do parafii 
przybył J.E. ksiądz arcybiskup Marian 
Przykucki, który poświęcił kamień 
węgielny wmurowany następnie w 
jedną ze ścian świątyni znajdującej się 
po stronie lewej od prezbiterium. W 
roku 1999 ukończono budowę murów 
kościoła i rozpoczęto prace nad jego 
dachem, które to prace zakończone 
zostały w roku następnym. Na 
uroczystość Chrystusa Króla wierni 
mogli zgromadzić się na Mszy św. w 
kościele znajdującym się w tym czasie 
w stanie surowym.

Od tamtego momentu prace nad 
budową kościoła poszły znacznie 
do przodu i są na najlepszej drodze 
ku ostatecznemu ich zakończeniu. 
W trakcie wykańczania jest również 
dom parafialny. Do użytku oddany 
został na razie jego parter. Ksiądz 
proboszcz przyznał, że nie śpieszy się 
z ostatecznym zakończeniem prac, 
gdyż chce, aby zostały one przeprow-
adzone skrupulatniej i z użyciem 
lepszego gatunku materiałów.

W rok po powołaniu do życia 
parafii Matki Bożej Fatimskiej wyre-
montowany został również kościół 
filialny w Miętnie, a w 1998 roku 
kościół w Lestkowie.

Obecnie trwają prace renowacyjne 
dachów tychże świątyń. 

Wspólna praca wokół dzieła
Parafia jest miejscem, wokół 

którego skupia się wiele grup oraz 
jednostek zaangażowanych w jej 
życie i działalność. Kościół Matki 
Bożej Fatimskiej stanowi również 
sferę wzmożonego, społecznego 
zaangażowania i współpracy, o czym 
świadczą słowa księdza proboszcza 
Ireneusza Kamionki: Przy kościele 
działają rozmaite grupy. Wymienić 
w tym miejscu muszę chociażby 5 róż 
żywego różańca, które skupione są przy 
naszej parafii. Bez wątpienia jedną z 
wiodących grup są ministranci, minis-
tranci honorowi oraz lektorzy. Prężnie 
działają także rada parafialna, rada 
budowlana, przy kościołach filialnych 
są też rady przykościelne. 

Dla zainteresowanych nauczaniem 
Ojca Świętego Jana Pawła II powołana 
została grupa nazwana jego imieniem. 
Sądzę również, iż swoją działalność 
wznowi grupa języka językowa, 
ucząca się wykładanego przeze mnie 
języka niemieckiego. Jestem bardzo za-
dowolony z działalności przyparafial-
nego Caritasu. Jego członkowie robią 

zbiórki datków, paczki, pomagają 
biednym itp. Chciałbym podkreslić 
ogromny wkład pracy, jaki wniosły 
dla parafii niektóre osoby np.: pani 
Henryka Bogdanowicz - organistka, 
pani kościelna, pan kościelny, panie 
pomagające w biurze parafialnym, 
pani gosposia, która przygotowuje 
posiłki księdzu oraz trzymający piecze 
nad budową kościoła pan Michał 
Sołowiej i mój ojciec Tadeusz Kamion-
ka. Mam też dobry kontakt z nauczy-
cielami, katechetami m.in. panem Ed-

wardem Tychońcem, paniami Elżbietą 
Spór, Gabrielą Bartos oraz dyrekcją z 
pobliskich szkół tj. SP nr 4 im. Jana 
Pawła II oraz Gimnazjum Publicz-
nym nr 3 im. Zjednoczonej Europy, z 
osobami tymi co roku spędzamy razem 
specjalnie przygotowaną wigilię.

Parafia nasza jest niewielka i każdy 
ma swoje życie, jednakże muszę 
przyznać, że nigdy nie spotkałem 
się z odmową, kiedy prosiłem kogoś 
o pomoc. Nigdy nie doświadczyłem 
również żadnego ataku na moją 
pracę czy też sprzeciw wobec budowy 
kościoła.

 Bez wątpienia jednym z 
problemów niepokojących dzisiejsze 
społeczeństwo jest niż demograficzny 
i dochodząca do tego emigracja zar-
obkowa. Problem ten, rozpatrując go 
przez pryzmat życia tej parafii, objawia 
się zwłaszcza poprzez malejącą liczbę 
dzieci i młodzieży przystępujących 
po raz pierwszy do sakramentów: 
Na początku istnienia parafii do I 
Komunii św. przystępowało ok. 55-58 
dzieci, dziś jest ich zaledwie 20, 20 
kilka. Powiedział ks. proboszcz. W 
związku z tym niewielka jest również 
liczba osób przystępujących do bierz-
mowania, w tym roku z tego pow-
odu młodzi ludzie z osiedla Bema, 
przygotowujący się do przyjęcia tego 
sakramentu dołączeni zostali do 
parafii macierzystej.

ks. proboszcz Ireneusz Kamionka podczas pracy 
w swojej kancelarii

13 dnia każdego miesiąca wierni 
wraz z księdzem zbierają się wokół 
kapliczki modląc się na różańcu

stan obecny kościoła p.w Matki BożejFatimskiej przy ul. Bema 
w Nowogardzie
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To t a l n y  w y r a z  d e s p e r a c j i . 
Dzieci do pełnoletniości  podlegają 
władzy rodzicielskiej, czyli ogółowi 
obowiązków- w szczególności obo-
wiązkowi opieki i praw przysługują-
cych rodzicom. Ma to na celu dobro 
dziecka i interes społeczeństwa, ale jak 
można mówić o dobru dziecka, kiedy 
bawi się ono na lokalnej drodze? Od 
razu nasuwa się pytanie- gdzie są ro-
dzice? Odpowiedź jest bardzo prosta- 
w spokoju ducha oddają się nałogowi 
alkoholizmu. W takich seansach biorą 
udział całe rodziny, a gdy znudzi im 
się własne towarzystwo, urządzają 
sceny z serii -My, wy, oni i 997_- żeby 
było weselej. Ale problem polega na 
tym, że działania Policji i Ośrodka 
Leczenia Uzależnień nie przynoszą 
efektów, bo według nich wszystko jest 
w porządku (dopiero gdy wydarzy 
się tragedia, zaczyna się coś dziać), 
bo nie było podstaw do rozpoczęcia 
jakichkolwiek działań.(ble, ble ble). 
O tym, że alkoholizm jest chorobą 
wiedzą prawie wszyscy- pomijając 
samych zainteresowanych. Otóż tak, 
moi drodzy- alkoholizm to choroba, 
która powoduje powstawanie tzw. 
rodzin niepełnych, w których harmo-
nijny rozwój uczuć może przebiegać z 
głębszym trudem. Proces socjalizacji 
(czyli rozwoju społecznego człowie-
ka), zostaje zaburzony. Warto także 
wspomnieć, iż bardzo ważną rolę w 
początkowej fazie tego procesu odgry-
wają rodzice. To właśnie oni kształtują 
swoje dziecko. Szczerze mówiąc nie 
chciałabym zostać poddana procesowi 
socjalizacji w pełnym patologii środo-
wisku alkoholików. To jest odpowiedź 
na to, skąd biorą się młodociani prze-
stępcy, uzależnienia od narkotyków, 
alkoholu czy innych używek. Nie ma 
szans, by przyszłe życie tych dzieci 
było inne- będzie takie samo. Wartości 
wynosi się z domu.To świat, w którym 
nie ma mamy, do której można się 
przytulić. To świat, w którym podsta-
wowe biologiczne potrzeby życia spo-
łecznego nie są zaspokajane. To życie w 
niewiedzy, że może być lepiej. Ale czy 
jest ktoś, kto stara się żeby tak było?  
Występujące zjawisko patologii spo-
łecznej pociąga za sobą 
kolejne konsekwencje. 
Brak kontaktów między 
ludźmi i zaangażowania 
w życie społeczne powo-
duje konflikty między 
mieszkańcami. Widzi 
się tylko cudze błędy- 
bo samemu się ich nie 
popełnia; widzi się tylko 
cudze dzieci- bo dla 
swoich nie ma się czasu; 
widzi się tylko cudze pie-

niądze- bo swoje się przepija. Tutaj ży-
cie to walka. Najważniejsze jest to, aby 
mieć czysto na własnym podwórku. 
Tutaj wymaga się od innych- ale nie od 
siebie. Każdy krok jest obserwowany i 
dokładnie komentowany przez trosk-
liwe sąsiadki, które z braku obowiąz-
ków (bo zamiast wziąć się do pracy 
kolekcjonują tani cynizm i sprzedają 
go na kilogramy), podziwiają świat.  
Za kolejnym zakrętem widać pola 
porośnięte zbożem, zielone lasy i łąki, 
park, którego praktycznie nie ma, 
bo dziwnym zbiegiem okoliczności 
powstało na jego miejscu wysypisko 
śmieci. Nad zielenią łąk, pod ok-
nami okolicznych domów  unosi 
się straszny smród- a leśną drogę 
przecina struga nieokreślonej cieczy 
o obrzydliwie zielonym odcieniu. Z 
wylewanych na siebie pomyj powstało 
już całkiem niezłe szambo, które nie 
mieści się w zbiorniku. Nie ma czasu 
na zgłoszenie tego do odpowiednich 
służb, bo po co przepłacać? Można 
przecież w trosce o przyrodę oddać 
jej część tych fekaliów zupełnie za 
darmo. Zdaniem instytucji zajmującej 
się ochroną środowiska na terenie 
gminy, nic się nie dzieje i wszystko 
jest pod kontrolą (w takim razie po-
lecam wdychanie takich zapachów 
24h/dobę, ciekawa jestem, czy wtedy 
też wszystko będzie w porządku?) 
To nie jest wyolbrzymianie. To nie jest 
dramatyzowanie. To przedstawienie 
faktów. Nie pomoże tłumaczenie, 
że tak jest wszędzie. Być może. Ale 
nie znaczy to, że tu też ma tak być. 
Na szczęście medal ma dwie strony. 
Są tacy, którzy bez oczekiwania na 
podziękowanie i uznanie, czują się 
odpowiedzialni i bez względu na 
krytykę ogółu próbują coś zmieniać. 
Wariacki strumień świadomości, że 
coś w tym układzie jest nie tak, skłonił 
mnie do upublicznienia tego, czego nie 
widać pod płaszczem pozorów. Z małą 
iskierką nadziei w sercu wierzę w to, że 
może choć niektórym otworzą się oczy. 
Wdzięczna losowi za scenariusz swoje-
go życia, stwierdzam z dumą, że mnie 
to nie dotyczy- jestem przecież po 
drugiej stronie lustra.

 
MssNothing

Ważniejsze wydarzenia
- 1 lipca 1996 roku – powstanie 

parafii,
- 7 lipca 1996 roku – pierwsza Msza 

św. sprawowana na placu budowy,
- 13 maja 1997 roku – poświęcenie 

placu budowy przez J.E. księdza 
biskupa Jana Stefana Gałeckiego, 

- 2 czerwca 1997 roku – poświęcenie 

figury Matki Bożej Fatimskiej przez 
Ojca Świętego Jana Pawła II,

- 1998/99 – wylane zostały funda-
menty i rozpoczęto prace murarskie,

- 13 maja 1999 roku – J.E. ksiądz 
arcybiskup Marian Przykucki 
poświęcił kamień węgielny pod 
budowę kościoła,

- 2000 rok – rozpoczęcie budowy 
dachu kościoła,

-  2 1  l i s t o p a d a  2 0 0 0  r o k u 
– uroczystość Chrystusa Króla – 
pierwsza Eucharystia celebrowana w 
budynku kościoła,

- 2001 rok – wizytacja J.E. księdza 
biskupa Jana Gałeckiego,

-  2006 rok – wizytac ja  J.E. 
księdza biskupa Mariana Błażeja 
Kruszyłowicza,

Tak pokrótce przedstawia się his-
toria i praca nad dziełem, jakim jest 
kościół i parafia p.w. Matki Bożej Fa-
timskiej przy ul. Gen. Józefa Bema w 
Nowogardzie. Mimo wielu ograniczeń 
i przeszkód a także potrzeby sporych 
nakładów finansowych trudnych do 
zaspokojenia z powodu niewielkiego 
zasięgu administracyjnego parafii i 
małą liczbę podlegających pod nią 
wiernych, wspólnota ta rozwija się 
w szybkim tempie, na co wpływa 
zaangażowanie zarówno księdza, jak i 
parafian uczestniczących w jej życiu.

Piotr Słomski

Dziękuję 
wszystkim za pożegnanie

Darka Wajsa

Aneta

w ciągu dnia wnętrze świątyni 
wypełnia światło znajdującej się 
u sklepienia dachu latarni

Sielsko, wiejsko, nieprzyjemnie…
dokończenie ze s. 2

W  i m i e n i u 
rodziców 27 let-
n i e go  Tom a s z a 
Skowronka zwrac-
amy się z  prośbą o 
pomoc finansową, 
która pomogłaby 
zrealizować jego  
marzenia o powro-
cie do aktywnego, 
s a m o d z i e l n e g o 
życia. Tomasz uległ 
tragicznemu wy-
padkowi komuni-
kacyjnemu – wpadł 
pod pociąg i stracił obie nogi. 
Lekarze nie dawali mu szans 
przeżycia,  na szczęście silna 
wola  Tomasza zwyciężyła. Przed 
wypadkiem prowadził aktywne 
życie - pracował w zakładzie ka-
mieniarskim, czynnie uprawiał 
koszykówkę. Obecnie porusza się 
wyłącznie na wózku inwalidzkim 
i dwa razy w tygodniu jeździ na 
treningi koszykówki dla osób 
niepełnosprawnych. Zwracamy 
się z gorącą prośbą do ludzi dobrej 

woli o stworzenie 
Tomaszowi szansy 
na lepsze samo-
dzielne i aktywne 
życie, takie jak przed 
wypadkiem. Jego 
marzeniem są spec-
jalistyczne protezy 
nóg, których koszt 
wynosi 94.000 PLN 
- co stanowczo prze-
kracza możliwości 
finansowe. 

Fundacja na Rzecz 
Osób Niewidomych 
i Niepełnosprawnych „Pomóż i 
Ty” 
81-535 Gdynia, ul. Płocka 5A, 
tel./faks (058) 663-81-41
www.fundacjapomozity.sprint.pl

Nr konta na które prosimy 
dokonywać wpłat:
 63 1160 2202 0000 0000 2920 
6273  z dopiskiem:
Protezy nóg dla 
Tomasza Skowronka

SPEŁNiJmy mARZENiA 
TOmASZA !!!
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Pasowanie na starszaka w 
Przedszkolu Publicznym nr 3

Wizyta w Płotkowie

“Przez to wielka rzecz niesłychanie, 
gdy starszakiem się zostanie!”

W miniony piątek 28.09.2007 
roku w Przedszkolu nr 3 przy ulicy 
Poniatowskiego odbyło się “Pasow-
anie na Starszaka”. Ta uroczystość to 
pierwsze najważniejsze wydarzenie 
dla 6-latków w nowym roku szkol-

nym. Dla wielu dzieci ten rok będzie 
rokiem kończącym czteroletni pobyt 
w przedszkolu. Na uroczystość dzieci 
zaprosiły rodziców, swoich bliskich 
oraz dzieci z młodszych grup. Przed-
szkolaki ubrane na galowo stanęły na 
wysokości zadania i pokazały swoim 
najbliższym czego nauczyły się w tak 
krótkim czasie.

Tegoroczna grupa starszaków to 
dzieci wyjątkowo zdolne artystyc-
znie, przepięknie śpiewały piosenki i 
recytowały wiersze, zatańczyły polkę 
i układ rytmiczny z miotełkami. 
Swoimi występami sprawiły wiele 
radości rodzicom, nauczycielom i 
młodszym kolegom.

Zaproszeni goście gromko oklaski-
wali swe pociechy, nie obyło się bez 
wzruszeń i uśmiechów.

Po części artystycznej nastąpił 
długo oczekiwany przez wszystkich 
moment. Dzieci złożyły uroczyste 
ślubowanie. Następnie pani dyrektor 
Ewa Wróbel kolejno pasowała przed-
szkolaków na starszaków. Życzyła 
wszystkim: Zadań przed wami dużo. 
Ja wam życzę , by każde wykonane za-
danie było sukcesem. Bądźcie dobrymi 

kolegami i starszakami. Sprawiajcie 
radość swoim rodzicom i paniom.
Wy kochani rodzice wspierajcie swoje 
dzieci w ich poczynaniach, bądźcie już 
dziś z nich dumni. Wzruszone dzieci 
otrzymały pamiątkowe dyplomy. Pani 
wychowawczyni dodała, że będzie 
pomagać dzieciom w ich nauce, a 

także podkreśliła, że każde dobrze 
wykonane zadanie jest sukcesem. 
Życzyła dzieciom samych sukcesów 
i radości, wyznała także, że będzie 
cieszyła się z dziećmi ze wszystkich 
ich osiągnięć.

Po uroczystości była niespodzianka  
- słodki poczęstunek przygotowany 
przez rodziców.

Uroczystości tej towarzyszyły 
emocje i przeżycia, które stały się 
początkiem rocznej podróży, w 
której udział wezmą nie tylko dzieci, 
ale także ich rodzice i nauczycielki 
z grupy. Celem tej podróży jest 
osiągnięcie przez wychowanków tak-
iej wiedzy, umiejętności i sprawności, 
które pozwolą im z radością podjąć 
obowiązki szkolne i, które będą je 
wyróżniać w przyszłości jako absol-
wentów  przedszkola. Pani wychow-
awczyni mgr Małgorzata Pawelec 
złożyła dzieciom piękne życzenia: 
Kochane dzieci życzę wam, abyście 
były dobrymi kolegami i starszakami. 
Sprawiajcie radość swoim rodzicom i 
nauczycielom.

Katarzyna Bielas

W sobotę 23 września 2007r grupa 
gimnazjalistów z Zespołu Szkół 
Publicznych  w Osinie należących do 

szkolnego koła Ligi Ochrony Przy-
rody wraz z opiekunką oraz Markiem 
Heiserem pojechała do Płotkowa.

Wyjazd miał określony cel – 
założenie miniogrodu dendrolog-
icznego.

Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia 
jest prezes oddziału LOP w Now-
ogardzie. Inicjatywa została ujęta w 
strategii działań „Zielonej Kuźni” w 
latach 2006-2007.

Pracy było sporo. Najpierw oc-
zyszczenie powierzchni, a więc 
usunięcie odrośli krzewów dziko 
rosnących, wygrabienie wcześniej 
ściętej trawy, pozbieranie śmieci. 
Kolejne zadanie to przygotowanie 
miejsc sadzenia. Należy tu dodać, 
że czynność ta wymagała nie lada 
sprawności fizycznej. Uczniowie 
przy pomocy motyki usuwali darń i 

spulchniali glebę. A potem już sama 
przyjemność-sadzenie.

W „ogródku”, który będzie służył 

celom dydaktycznym, znalazły 
się gatunki drzew liściastych (dąb 
szypułkowy, buk zwyczajny, buk 
zwyczajny odm. purpurowa, klon je-
sionolistny, klon zwyczajny, brzoza,), 
iglastych (sosna, świerk, daglezja), 
a także krzewy (jarząb pospolity, 
jarząb brekinia, jałowiec). Miejsce to 
będzie wzbogacone o nowe gatunki 
na wiosnę.

Sadzonki drzewek udostępniło 
Nadleśnictwo Nowogard.

Na zakończenie było ognisko i 
kiełbaski. Pobyt w Płotkowie zawsze 
jest przyjemny. Obcowanie z naturą 
i świadomość tego, że dokłada się 
swoją „cegiełkę” w upiększanie tego 
miejsca sprawia satysfakcję.

  Ludmiła Wróblewska-Heiser 
                 Opiekun koła LOP    
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Dwudziestego trzeciego sierpnia br. na posiedzeniu Wojewódzkiego 
Zespołu ds. Szkół Promujących Zdrowie, podjęto decyzję o przyjęciu 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie do Zachodniopo-
morskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.  
Hasło naszej szkoły to: 
Z – Zdrowie
S – Sport 
P – Profilaktyka 
Głównym pomysłodawcą przystąpienia to tego projektu jest nasza 
szkolna pielęgniarka, Lidia Bogus specjalizująca się w dziedzinie me-
dycyny szkolnej. Pomysł na stworzenie Szkoły Promującej Zdrowie 
spotkał się z ogromną aprobatą wśród rodziców, uczniów, grona peda-
gogicznego i pracowników szkoły.  
Prawie 90% społeczności szkolnej było za włączeniem się do wspo-
mnianego programu. Wniosek o przystąpienie do Zachodniopomor-
skiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie został złożony 21 czerwca 2007 
roku. Prawie dwa miesiące trwały przygotowania do napisania go, cze-
go efektem było uzyskanie zgody 90% społeczności szkoły. Oczywiście 
głównym Szkolnym Koordynatorem został dyrektor szkoły mgr inż. 
Stefan Sitkowski.   

KĄCiK KULiNARNy 
babka jogurtowa 
Składniki: 
4 duże jaja  
450 g mąki pszennej  
350 g cukru  
300 ml jogurtu naturalnego bez cukru  
200 ml oleju  
2 łyżeczki proszku do pieczenia  
10 kropli aromatu waniliowego  
100 gram rodzynek  
50 g kandyzowanej skórki cytrynowej albo innych kandyzowanych 
owoców  
Przygotowanie:  
Jaja z cukrem ubijać mikserem przez 10 minut na najwyższych obro-
tach (czas ubijania jest bardzo ważny).  
Zmniejszyć obroty miksera, dodać jogurt, następnie olej, a w końcu 
mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia.  
Ciasto połączyć z bakaliami i przełożyć do wcześniej wysmarowanej 
tłuszczem i wysypanej bułką tartą sporej formy do babek z komin-
kiem.  

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, rafał nizioł, 
Jagoda dawidson.
Pomoc merytoryczna:małgorzata łuka.

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz ze środków budżetu państwa 

 

ZSP W NOWOGARDZiE 
W ZACHODNiOPOmORSKiEJ 
SiECi SZKóŁ PROmUJĄCyCH ZDROWiE

OGŁOSZENiE 
 

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica 
w Nowogardzie przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21 zaprasza wszyst-

kich pracowników i emerytów szkoły na poczęstunek z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej, który odbędzie się na stołówce szkoły 
12 października 2007 roku o godzinie 12:30. Więcej informacji 
można uzyskać pod nr: 091 39 21 162 w. 33. (Magdalena Pietrzak) 

Piec ok. 45 minut w temperaturze 180 stopni.  
Gotową babkę polać polewą czekoladową albo pełnomleczną i posy-
pać wiórkami kokosowymi. Ciasto powinno być bardzo pulchne.  
Rady:  
Formę wypełniamy do 3/4 wysokości, ponieważ babka podczas pie-
czenia powiększy swoją objętość.

SmACZNEGO!
 

HOROSKOP
 

bARAN – Czyżby chwilowa zmiana nastroju? Przecież potrafisz robić 
dobre wrażenie. Naucz się wykorzystywać tę umiejętność. Masz dużo 
atutów, więc zacznij w końcu doceniać samego siebie. 
byK – Jak długo jeszcze będziesz ślepy na to, co dzieje się dookoła 
Ciebie. Przecież jesteś teraz rozchwytywany dzięki swojej niezwykłej 
kreatywności. To idealny czas na to, aby naprawić wszelkie relacje ze 
znajomymi.  
bLiŹNiĘTA – Nareszcie możesz liczyć na przypływ pozytywnej ener-
gii. Mimo że pogoda się popsuła, Ty będziesz tryskać energią, a tym 
samym przykuwać wzrok oraz uwagę innych.  
RAK – Jesień wcale nie jest tą najgorszą porą roku, w której obowiąz-
kowo trzeba wpadać w depresję. Musisz się postarać, aby obalić ten 
stereotyp, inaczej nie pozbędziesz się złego humoru przez dłuższy 
czas.  
LEW – Nie lubisz mówić o swoich uczuciach, ale nie potrafisz też ich 
ukrywać. Nie miej więc za złe bliskim tego, że dopytują się, dlaczego 
masz zły humor. Kogo jak kogo, ale ich nie oszukasz. Nie musisz od-
powiadać, ale nie atakuj ich.  
PANNA – Ktoś czeka na to, aż w końcu się do niego odezwiesz. Prze-
cież rozmowa nie boli. Obiecałaś i nie dotrzymujesz obietnic, więc to 
nie Ty masz powody do tego, aby się obrażać. Przypomnij sobie, bo 
inaczej stracisz szacunek innych. 
WAGA – Pogniewałaś się na cały świat? A masz przynajmniej jakiś 
powód? No właśnie. Chyba trochę przesadzasz. Pamiętaj, że nie jesteś 
pępkiem świata i nikt nie będzie zwracał na Ciebie szczególnej uwagi, 
skoro na taką nie zasługujesz.  
SKORPiON – Możesz już wykreślić ze swojego terminarza jakie-
kolwiek imprezy i wypady ze znajomymi, które zaplanowałeś na ten 
tydzień. Nie będziesz miał czasu ani dla siebie, ani tym bardziej dla 
innych. Skoro nic nie robiłeś ostatnimi czasy, teraz musisz się napraco-
wać za trzech.  
STRZELEC – W tym tygodniu pozbędziesz się wszystkich swoich 
problemów, jakie zaprzątały Ci ostatnio głowę. Nareszcie będziesz 
mógł skupić się tylko na sobie i swoich bliskich. Musisz wynagrodzić 
im ten czas, w którym byli dla Ciebie niewidoczni.  
KOZiOROżEC – Radość wręcz wylewa się z Ciebie. Dzięki przyjacio-
łom, cały czas masz dobry humor. Ochota do życia nie mija. W tym 
tygodniu przejdziesz samego siebie i tym co zaprezentujesz – rzucisz 
wszystkich na kolana. Powodzenia!  
WODNiK – Cały swój wolny czas poświęcasz innym, zapominając o 
sobie. Wiesz przecież, że nie jesteś wszechmogący. Pomagasz innym, 
to dobrze, ale zupełnie nie interesujesz się swoim zdrowiem, samopo-
czuciem. Pozwól sobie na odrobinę egoizmu. Należy Ci się. 
Ryby – Ze wszystkich wyzwań, jakie w najbliższym czasie postawi 
przed Wami los, wyjdziecie obronną ręką. Wiecie, czego chcecie i 
potraficie o to walczyć. Nie powinno to być dla Was problemem, ale 
pamiętajcie o tym, aby nie dać się zawładnąć jesiennej chandrze.  
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P.U.H. grUnd-maX
 Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

cenTrUm edUkacyJne 
zielona 11

Ogłasza nabór na kursy językowe 
– angielski i niemiecki

- wszystkie grupy wiekowe (szkoła podstawowa, 
   gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna oraz dorośli)
- przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych
- przygotowanie do egzaminów zewnętrznych 
   – PET, KET, FCE
- intensywne kursy dla wyjeżdżających za granicę

Podręczniki i materiały dydaktyczne w cenie kursu 
(6�0 złotych rocznie lub 3�0 semestralnie) 

Firma 
zatrudni 

handlowca
na samodzielne stanowisko

Tel. 503 032 234

Skład Opału
ul. Nadtorowa 12

oferuje:
węgiel kamienny i koks 

wysokiej jakości. 
Ponadto posiadamy 

węgiel brunatny.
Tel. 091 39 22 329.

Poszukuję 
do wynajęcia 

pomieszczenie 
magazynowe.

Tel. 513 913 500

Jeśli masz ukończone 7 lat
i pragniesz uczyć się gry 

na fortepianie, akordeonie 
lub instrumentach 

elektronicznych przyjdź do nas.

Informacje 
tel. 091 39 2� 9�3

lub osobiście 
ul. 3 maja 4/4 

szkoła muzyki

W Chrześcijańskim 
Centrum Pomocy 

W dniu 02.10.2007 
w godzinach 9:00 – 

13:00 w siedzibie przy 
ulicy 3-go maja 7/1 

wydawana będzie 
bezpłatnie odzież 

używana dla wszystkich 
chętnych bez ograniczeń.

Stanowisko: Pakowacz
Miejsce pracy : Goleniów
Opis Firmy: 
Dynamicznie rozwijająca się spółka produkcyjna z siedzibą w Goleniowie 
koło Szczecina, wchodząca w skład międzynarodowego koncernu,
poszukuje kandydata na stanowisko Pakowacz.

Oferta Spółki:
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Umowa o pracę 
• Możliwość pokrycia kosztów transportu
• Dobre warunki socjalne

Zasięg województw
• Zachodniopomorskie

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem 
tel: 091-442-81-53 lub za pomocą poczty elektronicznej: 

rekrutacja@polska.opticaldiscservice.com

Firma KSm Trading 

zatrudni 
handlowca 

do pracy w biurze.
Wymagana biegła znajomość 
języka angielskiego i obsługi 

urządzeń biurowych.
Prosimy o kontakt osobisty 

lub telefoniczny
KSm Trading

ul. Nadtorowa 14 c
Tel. 091 39 27 113, 0604 24 90 72.
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OG£OSZENIA drObNE
NiERUCHOmOŚCi

• Zamienię mieszkanie własnoś-
ciowe 3 pokojowe w bloku plus 
garaż na dom w Nowogardzie z 
dopłatą. 091 39 21 985.

• Kupię dom w Nowogardzie 
może być połowa lub piętro. 
607 066 425.

• Kupię kawalerkę. Tel. 
691 466 449.

• Do wynajęcia pomieszczenia na 
biura. 604 97 71 44.

• Do wynajęcia stoiska handlowe. 
604 97 71 44.

• Szukam do wynajęcia dużego 
mieszkania lub domu w No-
wogardzie – rozsądna cena. 
662 709 728.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
58 m kw w Nowogardzie. Cena 
160 000 zł. Tel. 513 153 646.

• Kupię dom w Nowogardzie, poło-
wę lub piętro. Tel. 606 265 333.

• Sprzedam mieszkanie czteropo-
kojowe o powierzchni 67,7 m kw 
w bloku przy ul. 15 Lutego. Tel. 
0605 423 085 po godz. 15.00.

• Poszukuję mieszkania 2 pokojo-
wego do wynajęcia. 604 867 363.

• Wynajmę rusztowanie elewacyj-
ne, 200 m kw, robocze, 40 gr m 
kw. Tel. 0604 154 316.

• Karsk – sprzedam stodołę muro-
waną. Cena do uzgodnienia. Wia-
domość Karsk 35 A.

• Sprzedam ziemię 0,19 ha, 0,28 ha 
oraz 0,35 ha na obrzeżach Nowo-
gardu. Tel. 604 651 190.

• Kupię lub wydziarżawię lokal w 
Nowogardzie. 607 696 168.

• Kupię mieszkanie M3 w Nowo-
gardzie przy ul. Luboszan, Wy-
szyńskiego, I, II piętro lub zamie-
nię M4 w Goleniowie ul. Piasko-
wa za dopłatą. Tel. 0693 025 309.

• Trzypokojowe, 63 m kw, parter, 
cegła, okna PCV, c.o. gazowe, 
centrum Nowogardu, 175 tys. zł 
– sprzedam. Tel. 0697 770 237.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 poko-
jowe, 104 m kw. Tel. 602 474 266.

• Sprzedam kawalerkę. 091 39 
14 802 wieczorem.

• Poszukuję do wynajęcia po-
mieszczenie magazynowe. Tel. 
513 913 500.

• Zamienię mieszkanie 3 poko-
jowe na większe (100-120 m 
kw) lub bliźniak, lub kupię. Tel. 

664 726 394.
• Poszukuję do wynajęcia garażu na 

ul. Zamkowej. 0513 164 203.
• Kupię teren pod budowę w okoli-

cach Nowogardu. 0692 493 584.
• Dwupokojowe mieszkanie do 

wynajęcia w domku jednorodzin-
nym. Tel. 607 504 083.

• Kawalerka do wynajęcia. 0515 
910 306.

• Posiadam do wynajęcia kawaler-
kę. Tel. 091 39 14 802 dzwonić do 
12.00.

• Sprzedam mieszkanie własnoś-
ciowe 2 pokojowe na I piętrze. 
Tel. 609 776 220.

• Pokój do wynajęcia. 698 84 30 40.

mOTORyZACJA
• Sprzedam radio cd samochodo-

we PIONEER DEH-30 MP, MP3, 
pilot 4x50 W, gwarancja nowe + 
głośniki x 4 samochodowe. Cena 
kompletu  690,00 zł. Tel 0605 
522 340. 

• Sprzedam 2 komplety markowych 
opon mało używanych letnich i 
zimowych na gwarancji o wymia-
rach 195 65 R15, cena zimowe 
(750 zł), letnie (700 zł). Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam minimotor spalinowy. 
668 851 263 po 15.00.

• Sprzedam Opel Astra Combi, rok 
prod. 1998, poj. 1,4, przebieg 93 
tys. km, kupiony w salonie, po-
siada hak. 091 39 25 139 po 15.00 
lub 600 932 305.

• Sprzedam Skodę Favorit, stan 
bardzo dobry. Tel. 511 661 654.

• Sprzedam Polonez Caro, 1,6 
GSI + gaz, 1998 r., centr. zamek, 
cena 2800 do uzgodnienia. Tel. 
663 748 228.

ROLNiCTWO 
 

• Sprzedam talerzówkę podnoszoną 
– opryskiwacz 400 l. 667 839 291.

• Skup kasztanów świeżych 60 gr/
kg. Tel. 667 839 291.

• Ferma drobiu boguszyce 13 kupi 
słomę w kostkach. Minimalna 
ilość 1000 szt. Tel. 091 39 106 54, 
0502 276 902.

• Ferma drobiu boguszyce 13 
sprzeda ładowarkę czołową Kra-
mer 312. Tel. 091 39 106 54.

• Sprzedam krajzegę z silnikiem 7,5 
KW, siatkę ogrodzeniową + słup-
ki, części do ciągnika MTZ-82, 
pompkę do oprysków 200 litrową 
z silnikiem 2,8 KW. Tel. 078 38 
38 082.

• Sprzedam jałówkę i krowę rasy 
W.B. – typowo mięsna. Tel. 885 
54 99 68, 091 39 22 990.

• Śrutownik bijakowy z silnikiem 10 
KW sprzedam. Tel. 667 839 291.

• Sprzedam prosiaki. 091 39 17 960, 
091 39 17 908.

• Sprzedam prosiaki. 600 228 038.
• Sprzedam prosiaki i maciory 

prośne. 091 39 17 366.

USŁUGi
• Malowanie, montaż paneli pod-

łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• Profesjonalne strony interneto-
we na indywidualne zamówienie 
– szybki czas realizacji, faktury 
VAT. 0605 522 340.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DyWANOPRANiE. 0604 
373 143.

• Transport, przeprowadzki – 
0604 516 451.

• Tipsy – tanio i profesjonalnie + 
parafina. 504 589 679.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV 
Kosmalski, Nowogard Ponia-
towskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

•  Tipsy żelowe – tanio. 
609 464 332.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-
y). Tel. 0604 373 143.

• ZDUN – stawiam piece, sprze-
dam krowę. Tel. 514 740 494.

• Pożyczki. 503 037 506.
• Usługi hydrauliczne. 600 382 214, 

091 39 79 109.

PRACA
• FiRmA bARTEK-Domet za-

trudni magazyniera. Tel. 091 579 
02 63.

• Restauracja „Przystań” zatrudni 
kucharza – dobre warunki pła-
cowe. Tel. 091 39 20 221.

• Zatrudnię na stałe do systemu 
ociepleń. 605 115 064.

• Firma PPUH Giejbo Goleniów 
zatrudni mechanika samocho-
dów osobowych. Tel. 606 948 278, 
091 407 33 07.

• Poszukuję ludzi do prac ogól-
nobudowlanych, tylko poważne 
oferty. 607 083 845, 691 46 10 22.

• Firma zatrudni handlowca na 
samodzielne stanowisko. Tel. 
503 032 234.

• Zatrudnię spawacza – ślusarza. 
Wysokie wynagrodzenie. Tel. 
091 39 20 760, 503 032 234.

• Zatrudnię kierowcę na Tatrę. 
664 726 394.

iNNE
• Sprzedam aparat telefoniczny 

Ericsson K700i, z dodatkowym 
wyposażeniem, na gwarancji, za-
dbany. Tel. 0605 522 340.

• GRZEJNiKi c.o., panelowe, 2-
płytowe, do mieszkania, domku, 
różne rozmiary, także nietypo-
we, nowe i używane. Tel. 091 46 
00 518 lub 0501 446 467.

• JUNKERSy gazowe, do kuchni, 
łazienki, wersja świeczkowa lub 
elektroniczna na gaz ziemny lub 
propan, cena od 400 zł. Tel. 091 
46 00 518 lub 0501 446 467.

• ELEKTRyCZNE przepływowe 
podgrzewacze wody – 380 V, fir-
my AEG, Vaillant moc 18-21 kw, 
małe gabaryty, idealne do do-
mku, baru, cena od 150 zł. Tel. 
091 469 03 38 lub 0501 446 467.

• PiECE gazowe c.o., Vaillant, wi-
szące lub stojące – ogrzewanie 
lub dwufunkcyjne (ogrzewanie + 
ciepła woda) używane z gwaran-
cją serwisową oraz GAZOWE 
podgrzewacze wody 130-190 li-
trowe, stojące, idealne gdzie jest 
kilka łazienek (domek). Tel. 091 
46 00 518 lub 0501 446 467.

• Sprzedam barak budowlany. 
513 153 559.

• Oddam kotki 1,5 miesiąca. Targo-
wisko Miejskie Nowogard.

• Sprzedam ziemię czarną na 
ogródki, Kamaz 250 zł i przycze-
pa 150 zł. Tel. 0506 801 819.

• Oddam dwa urocze kotki. Tel. 
091 39 17 305.

• Kupię niedrogo piec c.o., węgiel, 
drzewo na ogrzanie 60 m kw. Tel. 
605 576 908.

• Sprzedam ladę i regały sklepowe 
nowe. Tel. 662 788 296.
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

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

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)

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 26 91
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

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Karina Czernicka 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

nowogard - szczecin 6:00 L; 7:05a; 7:15B; 7:45L; 8:15Ah; 
9:15L; 10:15F; 11:00L; 12:15L; 16:10L; 16:50(7); 16:55zh; 
17:55(7); 18:40Lh; 19:20a; 19:30w; 20:10L; 21:40L.
szczecin - nowogard 5:45y; 6:25Lh; 7:45Fh; 8:00a; 
10:10L; 11:20J; 11:20a; 13:00L; 14:00L; 14:45F; 15:15B; 
16:00L; 18:15L; 18:35(7); 19:10zh; 19:15L; 19:35(7)h; 
20:40Lh; 21:10a; 22:20L.
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; J - Kursuje w soboty; L - Kursuje codzien-
nie oprócz Świąt; y - Kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu 
PKP); w - Kursuje w piątki; z - Kursuje w piątki i niedziele.

informacja Pks 091/39-21-��7 lub 091/46-9�-31�

ważny od 24.06.2007r.

Nowogard 01.10.2007r.

oFerTy Pracy PUP 
goleniów, 

Filia nowogard

1. Sprzedawca 
2. ślusarz – spawacz
3. Pracownik produkcji
4. Robotnik budowlany
5. Stomatolog
6. Nauczyciel praktycznej 

nauki zawodu, nauczy-
ciel przedmiotów zawo-
dowych

7. Pielęgniarka medyczna, 
rejestratorka medyczna

8. Pomocnik elektryka
9.  Fryzjer
10.  Kucharz
11.  Os. do spraw
 księgowości
 

oFerTy Pracy 
z reJonU

1.  Kierowca C+E  
 (Goleniów)
2. Kucharz, pomoc 
 kuchenna – (Glewice)
3. p r a c o w n i k  l i n i i 

produkcyjnej w dziale 
spożywczym – 

 (Szczecin – Dąbie)
4. pracownik produkcji 
 (Goleniów)
5. Pomocnik mechanika
 (Goleniów)

cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A
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Odra Chojna – Pomorzanin Nowogard 3:1 (2:0)

mały jubileusz: dziesiąta 
porażka z rzędu

Pomorzanin: Piątkowski – Kram 
(80’ Budzich), Laszkiewicz, Skór-
niewski, Sokulski, D. Gruszczyński 
(70’ Pertkiewicz), M. Miklas, Ko-
nieczny, kawa (60’ Nieradka), Goł-
dyn, Wielgus (75’ Lembas).

Bramka dla Pomorzanina: Wiel-
gus.

Dwie trzecie rundy jesiennej za 
nami, a nic się nie zmieniło. Nadal 
kibice Pomorzanina muszą odliczać 

kolejne mecze bez żadnej zdobyczy 
punktowej. Dla porządku podaje-
my więc to co każdy obserwator 
poczynań nowogardzkiej drużyny 
wie doskonale: sobotni mecz z Odrą 
Chojna był dziesiątą porażką z rzędu 
w tym sezonie i osiemnastą wliczając 
w to poprzednie rozgrywki. Mówić 
o kryzysie jest już za późno, trzeba 
wołać „pali się!”

Przez pierwsze 25. minut Pomo-
rzanin toczył w miarę wyrównany 
pojedynek. Obie drużyny stwarzały 
sobie okazje, lecz na tyle niegroźne, że 
żadnej nie udało się zdobyć bramki. 
Niestety, po tym czasie skutecznością 
popisali się gospodarze otwierając 
wynik spotkania. Pomorzanin stracił 
piłkę w środku pola, jeden z rywali 
zagrał prostopadłe podanie do part-
nera, który znalazł się w sytuacji sam 
na sam z naszym bramkarzem. Marek 
Piątkowski zdołał sparować futbo-
lówkę, która toczyła się w kierunku 
bramki, ale jako pierwszy - ubiegając 
naszych obrońców - dopadł do niej 
jeden z graczy Odry i umieszczając 
ją w siatce wyprowadził swój zespół 
na prowadzenie.

Jeszcze w pierwszej połowie meczu 
padła druga bramka dla miejsco-

wych. Jeden z nich ze środka boiska 
posłał piłkę w okolice pola karnego 
Pomorzanina. Nasz zawodnik pró-
bował zażegnać niebezpieczeństwo 
wybijając ją głową. Zrobił to jednak 
na tyle niefortunnie, że ta spadła pod 
nogi niepilnowanego rywala. Ten sto-
jąc na 16. metrze zdołał ją opanować, 
podprowadzić dwa metry i zdobyć 
bramkę na 2:0.

W drugiej połowie obraz meczu 

właściwie się nie zmienił i już dwa-
naście minut po wznowieniu gry 
Odra zdobyła trzecią bramkę. Tym 
razem ze stałego fragmentu gry, z 
rzutu wolny wykonywanego z oko-
lic narożnika pola karnego. Gracz 
Odry posłał piłkę na długi słupek, ta 
zatrzepotała w siatce i było właściwie 
po meczu.

Pomorzanin stać było tylko na 
bramkę honorową. Po prostopadłym 
podaniu piłkę opanował Wielgus i 
strzałem z 16. metrów nad bramka-
rzem ustalił wynik spotkania na 3:1.

Do końca meczu obydwa zespoły 
próbował stworzyć sobie sytuacje 
strzeleckie, lecz te próby nie były na 
tyle udane by padła jeszcze jakakol-
wiek bramka.

„Jeżeli rywal wygrywa 3:1 to znaczy, 
że wygrał zasłużenie” – skomentował 
to spotkanie trener nowogardzkiego 
zespołu Zbigniew Ceranka.

***
Trudno skomentować sytuacje, w 

jakiej znalazł się Pomorzanin. Ow-
szem, można pójść po najmniejszej 
linii oporu i wezwać do dymisji za-
rząd czy trenera jak to ma miejsce na 
forach internetowych, można pastwić 
się nad zawodnikami czy rozpamię-

Aktualna tabela:
1.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 10 22 18-6
2.  Piast Chociwel 10 21 14-9
3.  Vineta Wolin 10 19 23-11
4.  Sparta Gryfice 10 17 19-12
5.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 10 17 20-20
6.  KP Police II 10 16 13-12
7.  Odra Chojna 10 16 23-18
8.  Kluczevia Stargard 10  15 16-13
9.  Polonia Płoty 10 14 18-23
10.  GKS Mierzyn 10 13 20-19
11.  Świt Szczecin 10 13 17-21
12.  Kłos Pełczyce 10 11 13-16
13.  Mieszko Mieszkowice 10 11 10-11
14.  Stal Lipiany 10 11 15-22
15.  Arkonia Szczecin 10 6 11-18
16.  Pomorzanin Nowogard 10 0 7-26

Puchar na pocieszenie
Marnym bo marnym, ale jednak pocieszeniem dla kibiców mogą być wy-

stępy Pomorzanina w Pucharze Polski. Nasz zespół awansował już do trzeciej 
fazy rozgrywek i to czy powalczy dalej zależy tylko i wyłącznie od postawy w 
wyjazdowym meczu z kolejnym rywalem. Jest nim wicelider I grupy Klasy 
Okręgowej Sparta Węgorzyno. Zespół ten w dziesięciu meczach odniósł sie-
dem zwycięstw i jeden remis, przy czym warto zaznaczyć, że w tym sezonie 
na własnym boisku nie odczuł jeszcze goryczy porażki. Taka postawa sprawia, 
że do lidera Iskierki Śmierdnicy Sparta traci zaledwie jeden punkt i o dwa 
wyprzedza trzecią w tabeli Sarmatę Dobra Nowogardzka.

Mecz rozpocznie się w środę o godzinie 15.30.
Zestaw pozostałych par (w nawiasie klasy w których grają poszczególne 

zespoły):
Chrobry-Dąb II Boleszkowice (A 4) – Odra Chojna (V)
Polonia Giżyn (A 5) – Osadnik Myślibórz (O 2)
Ehrle Polska Dobra Szczec. (O 1) – Iskierka Śmierdnica (O 1)
Sokół Różańsko – Czcibor Cedynia (O 2)
Zorza Dobrzany (O 1) – Piast Chociwel (V)
Znicz Wysoka Kam. (A 1) – Polonia Płoty (V)
Mewa Resko (O 1) – Sarmata Dobra Ng. (O 1) 
Wicher-Sokół II Przelewice (A 5) – Unia Dolice (O 2)
Flota II Świnoujście – Sparta Gryfice (V) 
Tywa Swobnica (A 4) – Odrzanka Radziszewo (O 2) 
Orzeł Bierzwnik (A 5) – Stal Lipiany (V)
Vitkowia Witkowo (A 2) – Orkan Suchań (A 5) 
Czarni Czarnówko (A 3) – Świt Szczecin (V)
Strzelcy Pucice (A 3) – Hutnik Eko Tras Szczecin (V) 
Leśnik Kliniska (A 3) – Pogoń II Szczecin (A 3).

Andrzej Garguliński 

tywać głupio przegrane mecze. Ale 
czy tędy droga?

Pomorzanin to typowo nowo-
gardzki klub. Nie jest na tyle boga-
ty by sprowadzić renomowanych 
graczy i trenera cudotwórcę, pod 
którego wodzą drużyna zacznie piąć 
się w górę tabeli. Na to nas nie stać. 
Pozostaje więc rozwiązywanie tego 
problemu we własnym gronie, w 
gronie trenerów, działaczy i zawod-
ników. Jeśli była przeprowadzona 
męska rozmowa, to znaczy, że nie 
przyniosła efekt. Może więc warto 
przeprowadzić kolejną? Czas również 
bardziej przyłożyć się do pracy i do 
najbliższego meczu przygotować się 
tak, jakby to było najważniejsze spot-
kanie w sezonie. W następnej kolejce 
Pomorzanin zmierzy się ze Świtem 
Szczecin, jedenastym zespołem w 
tabeli, który jednak jeszcze na wy-

jeździe nie zdobył żadnego punktu. 
Warto więc podtrzymać ich passę 
jednocześnie przełamując naszą, a 
być może karta się odwróci, w spor-
cie takie przypadki to nie rzadkość. 
Tym bardziej, że do końca rundy 
jesiennej poza liderem Hutnikiem 
Szczecin nasz zespół walczyć będzie 
z zespołami z dołu tabeli: Mieszkiem 
Mieszkowice (wyjazd), Stalą Lipiany 
(wyjazd) i Arkonią Szczecin (dom).

Pozostałe wyniki meczów:
Arkonia Szczecin - Kłos Pełczyce 

3:1, Kluczevia Stargard - Sparta 
Gryfice 1:1, Orzeł Trzcińsko-Zdrój 
- Polonia Płoty 4:3, Piast Chociwel - 
GKS Mierzyn 3:2, Świt Szczecin - Stal 
Lipiany 3:3, Mieszko Mieszkowice 
- Hutnik EKO TRAS Szczecin 0:0, KP 
Police II - Vineta Wolin 2:3.

Andrzej Garguliński

Kibice już nie pamiętaja kiedy Marek Piątkowski po raz ostatni zachowa 
czyste konto

foto arch. J. Korneluk
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 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077
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w obiektywie  Jana korneluka    - nasza redakcja z wieży kościelnej 

Informujemy, że   

2 października 2007 r.
wtorek w godz.  �.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 

Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

reklama


